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PRÒLEG

!

Benvolguts i benvolgudes,
Teniu ja a la vostra disposició el web d’Actualitzacions CDSCRiTC 2.0 (2013)
de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRiTC), on
trobareu el millor que s’ha publicat l’any 2013 en el camp de les ciències de la
conducta i en altres àmbits d’interès.

!

Enguany és la novena edició, i tot i el pas del temps es manté l’essència original
d’aquest projecte que es va engegar amb l’actualització del 2005: facilitar l’accés
a nou coneixement i difondre la teràpia cognitivoconductual.

!

Cal agrair un any més a tots aquells autors i autores, majoritàriament socis de la
SCRiTC, que repeteixen col·laboració, així com a tots aquells que hi participen
per primer cop. L’estructura dels capítols és essencialment la de sempre, tot i
que comencem a adaptar-la a les noves classificacions. Enguany el TOC el
trobem fora dels trastorns d’ansietat. Per facilitar la consulta, hem mantingut
l’apartat d’infantojuvenil i hem deixat dins de l’apartat de trastorns d’ansietat el
trastorn per estrès posttraumàtic i la hipocondria. Una novetat d’aquesta edició
és l’aparició d’un nou capítol, el trastorn d’acumulació, i l’ampliació de la secció
d’addiccions.

!

Desitgem que gaudiu de la lectura d’aquests capítols i que en pugueu treure
profit. Disposar d’una eina com aquesta, d’elaboració pròpia i en llengua
catalana, és un orgull per a la nostra Societat. Enhorabona i per molts anys més!

!

Salutacions cordials,
Natxo Garrido
Coordinador CDSCRITC

!
!
!

!
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!
TRASTORNS D’ANSIETAT, TRASTORN OBSESSIUCOMPULSIU I TRASTORN PER ESTRÈS
POSTTRAUMÀTIC EN LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

!

Sara Lera Miguel
Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil, Hospital Clínic de Barcelona.

!
!

El nou manual diagnòstic i estadístic DSM-5, publicat el 2013, ha separat en
tres apartats els trastorns de l’ansietat que tradicionalment referenciàvem dins
del mateix capítol; tot i així, en aquest número seguim utilitzant el mateix
format antic. Els articles revisats es presenten en quatre epígrafs: curs clínic i
evolució, factors de risc, correlats neurals anatòmics i/o funcionals i tractament.

!

Curs clínic i evolució
Un estudi comunitari ha fet el seguiment durant dos cursos dels símptomes
ansiosos i d’inhibició conductual de 224 alumnes d’entre 4 i 9 anys; han
observat que les puntuacions en ansietat de separació i en ansietat social es
mantenen estables al llarg de dos anys, ja siguin inicialment elevades o baixes; en
canvi, es produeix un increment de les puntuacions fins als vuit anys d’edat en
les pors específiques i l’ansietat generalitzada amb un posterior decrement
només en una part de la mostra (Broeren, Muris, Diamantopoulou, & Baker,
2013). En Kossowsky et al. (2013) han publicat una meta-anàlisi de 35 estudis,
que abarca una mostra de quasi 15.000 nens, segons la qual els nens
diagnosticats de trastorn d’ansietat per separació (TAS) tenen fins a 3,5 vegades
més risc de desenvolupar trastorn d’angoixa en l’edat adulta i el doble de risc de
desenvolupar qualsevol altre trastorn d’ansietat; per contra, haver patit de TAS
no augmenta el risc de patir depressió ni trastorns d’abús/dependència de
substàncies. Wang, Chan i Ho (2013) revisaren 85 articles sobre la prevalença de
trastorns psicopatològics que nens i adolescents van patir a conseqüència de
catàstrofes naturals i van trobar una àmplia variabilitat; les prevalences de
trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) més variables però també més altes es
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van associar a l’experiència de terratrèmols, huracans/mànegues, tsunamis o
naufragis (entre l’u i el 95%) i les més baixes a l’experiència d’incendis o
inundacions (entre el 2 i el 37%). A mig i llarg termini, el TEPT podia
mantenir-se entre el 2 i el 33% dels diagnòstics inicials.

!

Factors de risc
Dins dels articles que valoren l’heretabilitat dels trastorns d’ansietat o de
característiques més específiques, cal destacar, per la seva magnitud de mostra –
quasi 25.000 avaluats- i per la seva procedència poblacional, l’estudi d’en
Mataix-Cols et al. (2013) amb pacients diagnosticats de trastorn obsessiucompulsiu (TOC) en els últims 40 anys a Suècia i dels seus familiars fins a tercer
grau; els pacients més joves, amb una mitjana d’edat de 13 anys, mostren un risc
familiar per al TOC lleument més elevada que la resta de pacients (6 vegades
versus 5 entre bessons, 5 vegades versus 4 entre ells i els seus pares), però aquesta
diferència no és significativa ni tan elevada com en d’altres estudis prèviament
publicats. Natsuaki et al. (2013) han publicat un estudi sobre la transmissió
genètica i ambiental de l’ansietat social molt interessant quant a la seva
metodologia: a partir d’un estudi prospectiu de nens adoptats van estudiar la
presència de fòbia social en les mares biològiques i la interacció entre els nens i
els seus pares adoptius als 18 mesos i els 27 mesos d’edat, a partir de
qüestionaris clínics i de la observació en la llar familiar. Van concloure que la
fòbia social tenia una alta agregabilitat familiar i van observar que els fills de les
mares biològiques amb el diagnòstic tenien major probabilitat de seguir
mostrant-se inhibits conductualment als dos anys si les seves mares adoptives no
els havien estimulat prou a l’any i mig, però això no ocorria amb els fills de
mares amb fòbia social que sí que havien estat prou estimulats. Brown et al.
(2013) han conduït un estudi amb 300 parelles de bessons, mono i dizigòtics, de
8 anys per tal d’estudiar els factors de risc per als trastorns d’ansietat. Aquests
autors han conclòs que tant el biaix atencional cap a l’amenaça com el risc
familiar per a l’ansietat influeixen en la generació d’aquests trastorns, però són
independents entre ells; a més, troben que les puntuacions en biaix atencional
no s’expliquen ni per la genètica ni per l’entorn compartit.
L’equip format per Mitchell, Newall, Broeren i Hudson (2013) han presentat dos
articles que estudien el paper del perfeccionsime: per una banda observen que el
perfeccionisme auto-orientat, mesurat amb qüestionaris a nens i pares, es
HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013
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redueix lleument després d’un programa grupal de TCC per a trastorns ansiosos
que incorpora 5 sessions amb pares, i que les puntuacions en perfeccionisme
prediuen les puntuacions clíniques en ansietat després del tractament i als 6
mesos. Per altra banda, dissenyen un estudi experimental segons el qual
entrenen els pares a donar indicacions als fills davant d’una tasca de dibuix: en
uns casos havien d’orientar el nen a fer bé la tasca, sense errors (condició de
perfeccionisme), i en l’altra condició els indicaven que se sentissin còmodes i
tranquils durant la realització de la tasca (condició de no-perfeccionsime);
ambdós grups van augmentar la puntuació en les escales de perfeccionisme de
l’inici al final de la tasca però només els nens de la condició de noperfeccionisme van anar millorant l’execució a mesura que avançava la prova.

!

Correlats neurals anatòmics i/o funcionals
Les petjades que l’exposició primerenca a l’estrès deixa sobre el
desenvolupament del cervell tornen a quedar manifestades en l’estudi de
Herringa et al. (2013) amb tecnologia de resting-state, segons el qual els
adolescents que havien rebut maltractament durant la infantesa presentaven una
menor connectivitat entre el còrtex pre-frontal i l’amígdala i amb l’hipocamp i
experimentaven major presència de símptomes internalitzats: el còrtex prefrontal es torna menys efectiu en el control d’aquestes estructures i, per tant, en
la inhibició de l’expressió de la por. En el mateix sentit, amb f-MRI, tant els
adolescents com els adults ansiosos mostren una activació menor que els
controls en el còrtex cingulat anterior, una de les estructures corticals prefrontals que medien en els processos de por. En canvi, la hipoactivació del còrtex
ventro-medial ocorre en els adolescents amb ansietat, en contrast amb els adults
ansiosos, no únicament davant dels estímuls condicionats d’amenaça sinó també
enfront dels estímuls de seguretat relacionats amb l’extinció (Britton et al.,
2013). Els mateixos circuits de la por són analitzats en un estudi euro-americà
amb neuroimatge estructural (Mueller et al., 2013), que mostra que les
grandàries majors de la ínsula i menors en l’amígdala i l’hipocamp s’observen
principalment en els adolescents amb trastorns amb ansietat social; la presència
de l’al·lel Met en el gen BDNF podria ser el responsable de la reducció
d’aquestes estructures.

!
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En relació a les conductes d’espectre compulsiu, l’estudi multicèntric amb
població comunitària de Montigny et al. (2013) no ha estat capaç de trobar el
mateix correlat neural per a trastorns tan diversos com el TOC, el trastorn de la
conducta alimentària (TCA), l’abús de substàncies (AS) o el trastorn de
conducta (TC). El model ofereix dos factors: per una banda, el factor de
compulsivitat es relaciona més amb els diagnòstics de TOC i el TCA, el
neuroticisme i un major volum de substància grisa en còrtex orbito-frontal
bilateral, estriat dret i dorso-lateral dret i, per altra banda, el factor de conductes
externalitzades, més relacionat amb els diagnòstics de trastorn per dèficit
d’atenció i hiperactivitat (TDAH), AS o TC, major recerca de novetat i reducció
del volum del gir frontal inferior i medial esquerre.

!

Tractament
James, James, Cowdrey, Soler i Choke (2013) han publicat una revisió
sistemàtica de l'eficàcia de la TCC en els trastorns d'ansietat. Han seleccionat 26
articles que abasten una mostra de 1.350 nens i adolescents i que la comparen
amb llista d'espera; en aquest cas la TCC és significativament més efectiva en
aconseguir major remissió dels trastorns al final del tractament, i no troben
diferència entre els formats individual, grupal i familiar. En canvi, 8 estudis
sobre un total de 516 casos, no han demostrat millors resultats de la TCC versus
tractament actius no-TCC o tractaments habituals. Val a dir que els estudis
analitzats excloïen el TOC, TEPT, fòbia específica i mutisme selectiu, i que la
gravetat de la patologia ansiosa era de lleu a moderada. A Britton et al. (2013),
l'efecte incremental d'un entrenament de l'atenció cap als estímuls positius
(ABMT) no ha millorat la resposta al tractament de la TCC en nens i
adolescents amb trastorns de l'ansietat (també n'exclouen el TOC i el TEPT): la
meitat de casos va respondre sense diferències entre les condicions de
tractament, tot i que aquells que van rebre TCC i ABMT van veure reduir els
símptomes ansiosos de forma més ràpida durant el transcurs del tractament.
Una nova aportació en relació als factors que intervenen en la resposta al
tractament és l'estudi que fan Baker i Hudson (2013) sobre l'amistat dels nens i
adolescents que reben TCC per a trastorns d'ansietat: si bé la grandària de
l'efecte és petit, hi ha una part de la variància de la resposta al tractament
explicada per la qualitat de l'amistat que percep el pacient, de forma que
milloren més els nens sotmesos a TCC que la perceben com a més bona.
HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013
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L'explicació possible és que existeix un tercer factor no analitzat en aquest
estudi, com són les habilitats socials, relacionades tant amb la qualitat de
l'amistat com amb la resposta al tractament.

!

Rapee (2013) ha publicat els resultats del seguiment a llarg termini d'un
programa psicoeducatiu sobre maneig de l'ansietat als pares de nens en edat
pre-escolar que presentaven elevada inhibició conductual, mesurada per
qüestionaris i per observació al laboratori. Han estat re-avaluats 103 d'aquests
casos quan ja eren adolescents i s'ha observat, sobretot en les noies, una reducció
en la prevalença dels trastorns internalizats i en la gravetat i impacte familiar de
la simptomatologia ansiosa respecte els adolescents els pares dels quals no
havien rebut el programa preventiu.

!

Quant el tractament del TOC, s'han publicat les actualitzacions de la guia
NICE (2013): la TCC infantil segueix mostrant millors taxes de resposta que la
intervenció psicoeducativa amb entrenament en relaxació, i la TCC familiar ha
mostrat també beneficis a llarg termini en la remissió del trastorn. En aquesta
línia, Peris i Piacentini (2013) han ampliat un programa de TCC per al TOC
pediàtric de 12 sessions amb 6 sessions més d'intervenció familiar per tal de
millorar les interaccions i la cohesió entre els membres de la família i reduir
l'acomodació i els missatges de culpabilització dels pares: l'estudi, aleatoritzat i
controlat amb 20 famílies, demostra una taxa més alta de remissions clíniques
després del programa enriquit amb el component familiar respecte el programa
que només incorpora TCC. En relació a l’efecte del tractament dels símptomes
post-traumàtics relacionats amb el maltractament i l’abús sexual infantil, es
revisen 26 estudis i es conclou que la TCC orientada al trauma és el tractament
que major suport rep (Leenarts, Diehle, Doreleijers, Jansma, & Lindauer, 2013).
Similars resultats obtenen Foa, McLean, Capaldi i Rosenfield (2013), que
comparen un programa de 14 sessions basat en l’exposició al trauma amb un
programa de suport psicològic; si bé totes dues condicions mostren millores
significatives en el post-tractament, l’efecte del tractament conductual és més
gran i es manté a l’any.

!
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TRASTORNS DEPRESSIUS
Avaluació
El Children's Depression Inventory (CDI; Kovacs, 1992) és un dels instruments
més utilitzats per a avaluar la depressió infantil, tot i que existeixen
incongruències vers la seva validesa factorial. Tsai i Wu (2013) obtenen un
model de tres factors de primer ordre i un factor de segon ordre a partir d'una
àmplia mostra d'infants taiwanesos, i Logan et al. (2013), observen com un
model de cinc factors és el que més s'ajusta a les dades en una mostra
infantojuvenil amb dolor crònic. Un altre instrument específic per a l'avaluació
de la depressió infantil és el Centre for Epidemiological Studies Depression
Scale for Children (CES-DC; Weissman, Orvaschel, & Padian, 1980). Essau,
Olaya, Pasha, Gilvarry i Braythe (2013) n'exploren les propietats psicomètriques
i l'estructura factorial en infants i adolescents iranís. Els resultats obtinguts
indiquen una elevada fiabilitat i validesa de l'escala traduïda, així com els quatre
factors de l'escala original.

!

També han estat objecte d'estudi altres instruments menys específics. Trent et al.
(2013) exploren les propietats psicomètriques del Revised Child Anxiety and
Depression Scale (RCADS, Chorpita, Yim, Moffitt, Umemoto, & Francis, 2000)
en una mostra de joves del sud d'EEUU, i comparen les puntuacions obtingudes
entre aquests i la població afroamericana i caucàsica d'aquesta regió
nordamericana. A partir dels resultats obtinguts, observen com es manté
l'estructura de sis factors en les diferents submostres. El CBCL d'Achenbach i
Rescorla (2001) avalua els problemes afectius i d'ansietat en escales separades,
però la investigació sobre el model tripartit de Watson i Clark (1984) en població
infantojuvenil apunta que la simptomatologia ansiosa i depressiva són més
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diferenciables a l'adolescència que a edats més primerenques. Price et al. (2013)
avaluen dues mostres d'infants i joves de 7 a 18 anys, clínics i no clínics, amb
aquest instrument i obtenen un millor ajustament de les escales per separat,
excepte en la submostra més jove (7-10 anys) de no clínics, en els què la
simptomatologia ansiosa i depressiva és menys diferenciable.

!

Factors de risc i de vulnerabilitat
Banny, Cicchetti, Rogosch, Oshri i Crick (2013) observen com la victimització
relacional oberta mediatitza l'associació entre el maltractament infantil i els
símptomes depressius. Alhora, els efectes indirectes de la victimització sobre la
simptomatologia depressiva és moderada per un polimorfisme del gen
trasportador de la serotonina (5-HTTLPR). En població japonesa, Tomoda et
al. (2013) veuen com la depressió materna i el gènere influeixen en la presència
de trastorns depressius, però no així la interacció genètica-ambient, prenent en
consideració els polimorfismes al gen 5-HTTLPR, i la depressió maternal com a
adversitat ambiental.

!

Brendgen et al. (2013) analitzen si la quantitat i/o la qualitat de les amistats
poden mitigar la vulnerabilitat genètica a la depressió infantil. Observen com el
risc genètic és mitigat en les noies que tenen almenys una amiga íntima (major
qualitat), mentre que en els nois la simptomatologia depressiva és menor com
més amics tenen (major quantitat).

!

A més de la influència genètica, les característiques sociodemogràfiques són
prou rellevants en la predicció dels problemes depressius a la infància. L'estudi
de Lin, Hsieh i Lin (2013) en població taiwanesa evidencia que pertànyer a una
família monoparental (presència únicament del pare) incrementa el risc de patir
depressió. Si aquest fet s'acompanya d'un baix estatus socioeconòmic i pobres
relacions interpersonals, el risc augmenta quatre i cinc vegades, respectivament.
A Corea del Sud, Lee et al. (2013) comproven que l'ansietat, l'ambient escolar i
el barri a on l'infant resideix prediuen la depressió en nens, mentre que en
nenes, els millors predictors són l'ansietat, l'autoconcepte, l'estil de criança i el
barri.

!
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Comorbiditat
Nombrosos estudis han posat de manifest l'elevada comorbiditat entre la
depressió infantil i altres trastorns psicopatològics. Tot i això, les relacions no
sempre són clares, i es continua investigant el paper d'altres variables
relacionades. Humphreys et al. (2013), per exemple, es centren en les variables
mediadores entre el TDAH i la depressió. Corroboren el paper mediador dels
problemes interpersonals i parentals, però no troben evidències a favor de la
mediació de les dificultats acadèmiques, com s'havia vist en altres estudis.

!

La depressió i el TEPT també semblen estar relacionats. Vuit mesos després de
veure's afectats per un huracà, un 13% dels infants avaluats (277 infants de 8,7
anys de mitjana) presentaven TEPT, un 11% depressió, i un 10%
simptomatologia comòrbida d'ambdós trastorns. Als 15 mesos després del
desastre natural, un 7% presentava únicament TEPT, un 11% depressió, i un
7% símptomes comòrbids. Aquests darrers, mostraren una pitjor recuperació i
una simptomatologia més greu (Lai, La Greca, Auslander, & Short, 2013).

!

Tractament psicològic i prevenció
Rooney, Hassan, Kane, Roberts i Nesa (2013) avaluen l'eficàcia del programa de
prevenció Universal The Aussie Optimism: Positive Thinking Skills Program
(AOP-PTS). Aquest es mostra eficaç en la reducció de simptomatologia
depressiva després de la intervenció, però els efectes no es mantenen a mitjà ni a
llarg termini, sis i 18 mesos després. Sato, Ishikawa, Togasaki, Ogata i Sato
(2013) utilitzen el The Smile Project, també a nivell Universal, per a la
prevenció de simptomatologia depressiva. En aquest cas, la disminució
observada al post-tractament es manté fins a tres anys més tard.

!

En un intent de conèixer millor els predictors i moderadors de resultat de la
intervenció, Nilsen, Eisemann i Kvernmo (2013) realitzen una revisió sistemàtica
d'estudis de tractament de l'ansietat i la depressió i conclouen que una major
severitat dels símptomes depressius en línea base i la presència d'ansietat
comòrbida prediuen una pitjor resposta als tractaments.

!

HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"22

Tractament farmacològic
Rotberg et al. (2013) estudien els lligams entre els polimorfismes al triptòfan
hidroxilasa-2 (TPH2) i al gen transportador de la serotonina i la resposta clínica
al citalopram en infants i adolescents amb trastorns depressius i/o d'ansietat.
Sembla ser que els dos gens implicats, actuant conjuntament, modulen la
resposta clínica al citalopram.

!

A partir d'una revisió de la literatura sobre el tractament farmacològic amb
antidepressius tricíclics en infants i adolescents, Hazell i Mirzaie (2013)
conclouen que aquest tipus de fàrmacs no són eficaços en el tractament de la
depressió infantil, i just observen una eficàcia parcial del seu ús en adolescents.

!

TRASTORNS BIPOLARS
Durant aquest darrer any, en l'estudi del trastorn bipolar infantil destaquen els
estudis sobre avaluació, comorbiditat i tractament farmacològic.

!

Avaluació
Al llarg del 2013, diversos treballs han estudiat l'adequació del CBCL
(Achenbach i Rescorla, 2001) per a identificar el trastorn bipolar juvenil. S'ha
proposat que la combinació de puntuacions elevades (clíniques o per sobre de 2
DE, depenent de l'estudi) en les escales Ansietat/Depressió, Agressió i
Problemes atencionals seria característica de joves amb un trastorn bipolar, o
amb elevat risc de desenvolupar-lo. Southammakosane et al. (2013) no observen
aquest perfil en la seva mostra clínica de joves bipolars en fase depressiva,
mentre que Biederman et al. (2013) sí el troben en part de la seva, concloent que
el CBCL podria ser útil per a detectar infants i joves en risc de desenvolupar un
trastorn bipolar. Papachristou et al. (2013), per la seva banda, proposen 19 ítems
d'aquest instrument per a avaluar la mania. Aquesta nova escala, segons els
resultats obtinguts pels autors, també serviria per a identificar a joves amb elevat
risc per a desenvolupar un trastorn bipolar.

!

Míguez et al. (2013) analitzen les propietats psicomètriques de les versions
franceses del Mood Disorder Questionnaire - Adolescent version (MDQ-A) i
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del Child Bipolar Questionnaire (CBQ). Els autors consideren els resultats
obtinguts com a una passa preliminar en la validació dels instruments, ja que el
poder predictiu en la detecció del trastorn és menor que el dels instruments
originals.

!

Comorbiditat
El trastorn bipolar presenta una elevada comorbiditat amb el TDAH, així com
corroboren Serrano, Ezpeleta i Castro-Fornieles (2013) i Sivakumar, Agarwal i
Prabhat (2013), tot i que els percentatges poden variar en funció del lloc a on es
duu a terme l'estudi, de les característiques de la mostra, de la conceptualització
del trastorn bipolar i dels mètodes d'avaluació (Sivakumar, Agarwa, & Prabhat,
2013). Miller, Chang i Ketter (2013) consideren que ambdós trastorns poden
presentar una predisposició compartida, més enllà de la convergència
diagnòstica, i que la diferenciació s'haurà de basar en les característiques pròpies
del trastorn bipolar (p. ex., eufòria o intents de suïcidi). En relació a aquesta
predisposició, Schimmelmann et al. (2013) no obtenen resultats concloents vers
possibles factors de risc genètics compartits.

!

Tractament farmacològic
En relació al tractament farmacològic, Peruzzolo, Tramontina, Rohde, i Zeni
(2013) revisen els articles publicats durant els darrers 12 anys i conclouen que els
antipsicòtics de segona generació són els fàrmacs més efectius per a la reducció
de símptomes maníacs en infants i joves. Uttley, Kearns, Ren i Stevenson (2013)
apunten que no hi ha prou evidències a favor de l'ús d'Aripiprazol, inclòs entre
aquest tipus de fàrmacs, en infants de 10 a 17 anys, mentre que Findling et al.
(2013) i Pathak et al. (2013) demostren que la Ziprasidona i la Quetiapina,
respectivament, són eficaces i ben tolerades per a aquest grup d'edat. Joshi et al.
(2013) observen que la Paliperidona pot ser beneficiosa per al tractament de
trastorns de l'espectre bipolar, i d'altres trastorns comòrbids en joves, pel que
recomanen futurs estudis controlats que confirmin els seus resultats.

!
!
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Introducció
Al llarg de l’any 2013, cal destacar el protagonisme que ha tingut la publicació,
al maig, de l’edició del nou Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns
Mentals, cinquena edició, (DSM-5TM) (American Psychiatric Association,
2013). El DSM-5 introdueix algunes modificacions en el diagnòstic del Trastorn
Negativista Desafiant (TND) i en el diagnòstic del Trastorn de Conducta (TC)
que recullen les aportacions que en els darrers anys s’estaven fent sobre la
presència del tret d’insensibilitat i fredor emocional (Callous-Unemotional, CU)
en els trastorns externalitzants. En conseqüència, al llarg d’aquest any, gran part
de la literatura científica dels trastorns externalitzants ha continuant aportant
dades sobre el CU. En una altra línia d’investigació, i de manera
complementària, durant aquest mateix període, hi ha hagut noves publicacions
sobre la concepció dimensional dels trets psicopàtics. Finalment, calen destacar
els nous estudis sobre l’eficàcia de la teràpia cognitivoconductual en la prevenció
i tractament dels trastorns externalitzants.

!

El DSM-5
La recent publicació de l’última versió del DSM ha introduït alguns canvis en
l’organització dels trastorns. S’ha eliminat l’apartat de trastorns de la conducta
pertorbadora. El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat s’ha separat dels
trastorns de conducta. Aquests s’han inclòs en el capítol de Trastorns
Destructius del Control d’Impulsos i de la Conducta. S’han agrupat en un
mateix capítol el TND, el Trastorn Explosiu Intermitent, el TC, el Trastorn de
la Personalitat Antisocial, la Piromania i la Cleptomania. En referència al TND
s’han agrupat els símptomes en 3 grups (irritabilitat, discussions/actitud
desafiant i venjatiu). En aquesta línia, Kuny et al. (2013) destaquen la necessitat
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de conèixer les diferents dimensions que es poden donar dins del TND per tal
de poder identificar les diferents trajectòries associades a comorbiditat i
pronòstic. En els resultats del seu estudi s’observa que aquells nens diagnosticats
de TND amb major presència dels símptomes associats a irritabilitat i no
desafiants tenen majors complicacions amb trastorns d’ànim i ansietat associats,
mentre que en els nens desafiants sense irritabilitat s’incrementa el risc de
desenvolupar un TC.

!

Respecte el TC, els criteris diagnòstics es mantenen sense canvis però
s’introdueix en el diagnòstic haver d’especificar si el TC es presenta “amb
emocions prosocials limitades” (manca de remordiments o culpabilitat,
insensibilitat o manca d’empatia, despreocupat del seu rendiment i afecte
superficial o deficient).

!

Tret d'insensibilitat i fredor emocional (Callous-Unemotional,
CU)
El nou especificador d’emocions prosocials limitades del TC que ha inclòs el
DSM-5 és l'equivalent al conegut CU. Aquest nou especificador es basa en molts
estudis que han demostrat que els trets CU són relativament estables a través de
la infància i l'adolescència i que aquests tendeixen a estar associats amb
problemes de conducta més severs, amb delinqüència o agressió, i amb una
heretabilitat més alta. En aquest sentit cal destacar l’interessant estudi de Frick,
Ray, Thornton i Kahn (2013). Així mateix, Buitelaar et al. (2013) obtenen que
els nens i adolescents amb TC amb i sense trets CU difereixen en el seu
desenvolupament emocional i cognitiu i en les característiques de la personalitat.
A més, la resposta al tractament conductual en els adolescents amb alts trets CU
sembla ser més pobre. Refereixen també que els estudis epidemiològics indiquen
que el 2,9% de la població pediàtrica té trets alts de CU, mentre que només un
terç d'aquests nens (per tant, menys d’1% de la població) també compleixen
amb els criteris de TC.

!

Es continuen fent esforços en la validació de proves d’avaluació del trets de CU.
Ezpeleta, de la Osa, Granero, Penelo i Doménech (2013) han validat l’Inventari
de Trets del CU en una mostra espanyola comunitària de preescolars.

!
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Trets psicopàtics
Cal destacar l’article de da Silva, Rijo i Salekin (2013) que realitzen una correcta
revisió sobre els trets psicopàtics en nens i adolescents, la seva avaluació, la
comorbiditat, la psicopatia i les diferències de sexe i el tractament. La
bibliografia científica actual dóna suport a la validesa d’un enfocament
dimensional dels trets psicopàtics, tant en nens com en adults. Feilhauer i Cima
(2013) destaquen que el constructe de psicopatia està format per tres
dimensions: una dimensió narcisista, una dimensió d’insensibilitat i fredor
emocional i una tercera dimensió d’impulsivitat. La dimensió narcisista està
particularment associada a una major capacitat d’intel·ligència en general i
verbal mentre que la dimensió d’insensibilitat i fredor emocionals es relacionen
amb una intel·ligència verbal i general més baixa. Mentre que alguns estudis
posen de manifest la rellevància de la dimensió narcisista en l’aparició de
l'agressió proactiva, altres atribueixen aquesta funció a la dimensió
d’insensibilitat i fredor emocional. La investigació futura haurà d’aportar noves
dades sobre si totes dues dimensions (la insensibilitat i el narcisisme) són crucials
en l’agressió proactiva. La dimensió d’impulsivitat sembla estar particularment
relacionada amb l'agressió reactiva.

!

Altres estudis han trobat que nivells elevats de trets psicopàtics als 16 anys d’edat
s'associen amb nivells més baixos d'empatia afectiva i cognitiva al final de
l’adolescència (19 anys), amb diferències moderades pel sexe. Els resultats també
van aportar dades sobre el desenvolupament de la capacitat d’empatia en
adolescents amb nivells alts o baixos de trets psicopàtics i es va observar que
l'empatia augmenta amb el pas del temps en els dos grups (Brouns et al., 2013).

!

Pel que fa a les emocions, la literatura apunta a nivells baixos de cortisol en
resposta al l’estrès com a únic marcador biològic per a la dimensió
d’insensibilitat i fredor emocional (Polier et al., 2013). Els resultats confirmen
l'existència de diferents perfils psicopàtics amb diferents combinacions basades
en la posició del nen en cada dimensió (Feilhauer & Cima, 2013).

Prevenció i tractament
El passat mes d’abril de 2013 el National Institute for Clinical Excellence
(NICE) del Regne Unit va publicar una nova guia per a la detecció, l’avaluació,
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la intervenció i el tractament dels trastorns de conducta i les conductes
antisocials en nens i joves. Pilling, Gould, Whittington, Taylor i Scott (2013)
publiquen un resum de la guia NICE on confirmen que els programes de
formació de pares són molt efectius i que hi ha una àmplia evidència de més de
60 estudis aleatoritzats i controlats. Recomanen amb un grau d’evidència altmoderat els programes de formació per a pares de fills d’edat entre 3-11 anys
que tenen o estan en alt risc de TND o TC. Tant la guia NICE com les dades de
revisions recents destaquen que l’entrenament conductual a pares és el
tractament d’elecció per a les famílies de nens més petits i que la mida de l’efecte
d’aquest tipus d’intervencions disminueix en augmentar l’edat (Buitelaar et al.,
2013). La guia NICE també recomana la prevenció primerenca mitjançant
programes d’educació social-emocional i resolució de problemes per a nens
d'edats compreses entre 3-7 anys, en risc de desenvolupar un TND o un TC.
Recomanen amb un nivell d’ evidència alt-moderat que les intervencions es
centrin en augmentar la consciència dels nens sobre si mateixos i sobre les
emocions dels altres, ensenyar autocontrol de les emocions i del comportament,
promoure un concepte positiu de si mateix i de les bones relacions amb els
companys i desenvolupar habilitats per resoldre problemes.

!

Les darreres publicacions s’han centrat en avaluar l'evidència científica de
diferents programes de prevenció i intervenció primerenca. Studs i van Zyl
(2013) destaquen la necessitat de detectar problemes de conducta en preescolars
per tal de poder iniciar intervencions primerenques. En el seu estudi proposen
diferents ítems de cribratge que permetin identificar nivells subclínics i clínics de
TC en les primeres edats escolars (dels 3 als 5 anys). També en aquesta línia cal
destacar el The Fast Track Project (Dodge & Godwin, 2013) que és un
programa d’intervenció preventiva per a nens que mostren comportaments
agressius en edat preescolar. La intervenció va disminuir de manera significativa
el comportament antisocial durant els 5 anys del tractament i dos anys després
de finalitzar-lo. Va millorar la cognició social dels nens en augmentar les
habilitats dels nens per reconèixer les seves emocions, en disminuir les
atribucions hostils, en generar una major capacitat de respostes competents i en
avaluar negativament les respostes agressives. Concretament, es va trobar que la
millora de la cognició social a la primària explicava parcialment la reducció de
la conducta antisocial a l’adolescència.

!
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Fins ara, pocs estudis han examinat les primeres manifestacions a l’edat
preescolar del que pot evolucionar a un tret CU. L’estudi de Hyde et al. (2013)
estudia el que anomena els comportaments enganyosos – insensibles (E-I) que
representen les primeres manifestacions a l’edat preescolar del que pot
evolucionar a un tret CU. Els comportaments que s’agrupen en aquest factor
són: no sembla sentir-se culpable després de portar-se malament, el càstig no
sembla canviar el seu comportament, egoista o es nega a compartir, enganya i
manipula, diu mentides. Els seus resultats suggereixen que els comportaments EI poden començar a mesurar-se de manera fiable a partir dels 3 anys identificant
els nens amb una trajectòria més greu de problemes de conducta durant la
primera infància. A més, l’estudi demostra que els comportaments E-I durant
aquest període d’edat no disminueixen l’eficàcia d’un programa de criança
centrada en els pares. Aquests resultats també suggereixen que l’entrenament a
pares durant els primers anys de vida és igualment eficaç per als nens,
independentment dels seus comportaments I-E.

!

Aquest any, també hi ha un estudi que ha tornat a demostrar l’efecte positiu del
programa de tractament US Incredible Year Series en el nens amb TND.
Encara que la majoria de nens no van rebre un diagnòstic de TND després del
tractament, al voltant d'un terç dels nens continuaven complint algun criteri
diagnòstic de TND després del tractament, i diversos símptomes continuaven
presentant-se sovint. Masi et al. (2013) posen de relleu la importància d’una
avaluació acurada de les característiques clíniques basals de funcionament i de
les característiques psicopatològiques, així com l’avaluació dels trets psicopàtics,
per poder identificar els pacients de pitjor pronòstic i dissenyar per a aquests un
tractament específic.

!
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Estudis genètics i factors etiològics
Rivero et al. (2013) han revisat la importància dels nous procediments genètics
per establir de manera més fiable l'etiologia de les alteracions psicopatològiques
lligades als gens, i destaquen els estudis d'associació de genoma complet
(GWAS), que es basen en exàmens de moltes variants genètiques comunes en
diferents individus per tal de veure si alguna variant s'associa amb un tret
determinat. Els GWAS aplicats al TDAH normalment se centren en dues
possibilitats: les associacions entre petites variacions de polimorfismes d'un sol
nucleòtid (SNPs) i alguns símptomes del TDAH, i les variacions en el nombre de
còpies (CNVs), és a dir, la recerca d'una variació anormal en el nombre de
còpies d'una o més seccions de l'ADN en determinades part dels cromosomes. A
més, però, un cop descrits els procediments, els autors revisen a fons el gen que
codifica la Cadherina-13 (CDH13), una molècula d'adhesió cel·lular que s'ha
associat repetidament amb el TDAH i altres trastorns relacionats. La conclusió
és que la molècula té impacte en la proliferació, la migració i la connectivitat de
neurones específiques i, per tant, és una via patofisiològica per als trastorns del
neurodesenvolupament. Una revisió més extensa relacionada amb tots els gens
proposats per explicar o relacionar-se amb el TDAH es pot trobar en el treball
de Akutagava-Martins et al. (2013).

!

Des d'un punt de vista més interactiu, Kan et al. (2013) han publicat un estudi
longitudinal amb 44.607 bessons extrets de la base de dades del The
Netherlands Twin Register (NTR) amb l'objectiu de millorar la comprensió de
l'estabilitat dels problemes atencionals al llarg del desenvolupament (de la
infància a l'adultesa) en funció de les influències genètiques i ambientals. La
mitjana dels problemes atencionals mostraren una tendència a la baixa amb
l'edat. L'estabilitat en les diferències individuals fou atribuïda tant a factors
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genètics com ambientals, mentre el canvi fou atribuït fonamentalment a factors
ambientals. Així, els coeficients d'heretabilitat baixen de més del .70 en la
infància fins al voltant del .50 en l'adolescència i fins i tot sobre el .40 en
l'adultesa. Els autors conclouen la necessitat d'una detecció precoç de les
influències ambientals atesos els seus efectes duradors sobre els problemes
atencionals. De tota manera, en una línia semblant, Posthuma i Polderman
(2013), tot i reconèixer la caiguda de l'heretabilitat de trets dels trastorns del
neurodesenvolupament en general, entenen que també pot ser degut a un efecte
metodològic (es modifica la forma en que són avaluats els trets). De tota manera
pensen que hi ha prou evidència ja per establir una forta interrelació entre els
diferents trastorns del neurodesenvolupament i parlen d'un continu entre els
trastorns de l'espectre autista i el TDAH.

!

Thapar, Cooper, Eyre i Langley (2013) realitzen una revisió centrada en els
factors genètics i en els riscos ambientals implicats en el TDAH. Els autors
destaquen grandària de l'efecte sobre l'etiologia del trastorns de la majoria dels
gens candidats, tot i que reconeixen que la seva presència, més alguns factors de
risc ambientals (prematuritat, baix peix al néixer, exposició al plom, etc.),
incrementen molt les probabilitats. De fet, Polańska, Jurewicz i Hanke (2013)
revisen l’impacte d’alguns pesticides (organofosfats, organoclorines i
policlorobifenils) i metalls en l’impacte sobre el TDAH i conclouen la relació
positiva entre símptomes primaris o relacionats amb el TDAH (i a vegades amb
altres trastorns del neurodesenvolupament) i els pesticides i el plom, amb
necessitat de més dades pel que fa a altres metalls, com el mercuri. En una línia
similar, el TDAH també s'ha relacionat amb alteracions en el metabolisme del
ferro i les baixes concentracions de ferritina a la sang, però Romanos et al.
(2013), amb una mostra de més de 2800 infants, no hi troben relació i
recomanen reavaluar aquesta hipòtesi.

!

Finalment, destaquem el treball de Thakur et al. (2013) en el qual s'avalua
l'associació entre el consum matern de tabac durant l'embaràs i la
simptomatologia del TDAH. Dos grups amb aquest trastorn, un amb constància
d'exposició al tabac i l'altre no, són comparats per concloure que els nens amb
exposició al tabaquisme matern durant l'embaràs van tenir problemes de
conducta més greus amb més símptomes d’externalització i de conductes
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oposicionistes desafiants, un CI verbal inferior i un perfil cognitiu alentit en
tasques CPT.

!

Factors neuropsicofisiològics
Tot i que més endavant parlarem específicament d'un avenç transcendent
relacionat amb l’EEG, i concretament amb la ratio Theta/Beta en l'apartat
d'avaluació, els estudis de les ones cerebrals i TDAH no només se centren en
aquest aspecte. Fonseca et al. (2013) mostren com afectats de TDAH i controls
presenten una reducció significativa en la potència absoluta (absolute power) de
l'ona alfa quan passen de l'estat d'ulls tancats a ulls oberts (la qual cosa indica un
increment de l'activació cortical), però l'índex de reactivitat alfa en zones frontals
dels clínics fou significativament major, indicant una menor reactivitat.

!

Per altra banda, el grup de l'australià Stuart J. Johnstone ha estat especialment
actiu l'any 2013 amb els potencials evocats (ERP) amb quatre treballs publicats.
En un dels experimentals utilitzen la tasca de flancs d'Eriksen per estudiar el
model energètic-cognitiu en infants amb TDAH i controls, i conclouen que la
disfunció en la modulació de "l'estat energètic" dels nens amb TDAH es
tradueix en una incapacitat per atendre bé la tasca, més que en una incapacitat
per fer-la en si mateixa. A més, les diferències de rendiment sobre la tasca no es
manifesten ni en la ona N2 ni P3. Per tant, la manca d'atenció en els nens amb
el TDAH podria estar en la preparació de la resposta en comptes de en el
processament d'estímuls (Jonhstone & Galleta, 2013). En un treball de revisió
crítica de 10 anys de potencials i TDAH el grup conclou que aquesta mesura
s'ha relacionat especialment amb control inhibitori, orientació i components de
processament de la informació erronis, però que hi ha problemes metodològics
per obtenir conclusions definitives (Johnstone, Barry, & Clarke, 2013).

!

Dins l'àmbit del funcionament neuropsicològic destaca el treball de Nikolas i
Nigg (2013) que avaluaren 137 infants amb TDAH combinat, 107 amb TDAH
inatent i 213 controls en un seguit d'àrees neurocognitives i observaren que els
participants amb subtipus combinat presentaren un pitjor rendiment fins i tot
que els inatents en inhibició, memòria de treball, activació cortical, velocitat de
processament, variabilitat de resposta i processament de la informació temporal.
Però potser el resultat més interessant fou que un subgrup d'infants inatents, els
HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"40

"inatents restrictius" (amb mínima presència de simptomatologia hiperactiva o
impulsiva) va presentar un dèficit específic en velocitat de processament. En
qualsevol cas, en termes generals, les mesures que millor destriaren entre
subtipus foren activació cortical i variabilitat de resposta.

!

En una línia molt similar però molt més fisiològica, Shant et al. (2013) utilitzen
les tècniques d'imatges de ressonància magnètica per espectre de difusió (DSI),
que permeten fer tractografies o mapes de les trajectòries axonals, per concloure
que els infants amb TDAH, en front de controls, presenten una inferior
ansiotropia fraccional en tots els tractes de fibres frontoestriades bilaterals (és a
dir, els tractes estan més mal definits) i un pitjor rendiment en memòria de
treball (verbal i espaial), atenció sostinguda, inhibició cognitiva i planificació
visoespacial. De fet la disfunció frontoestriada parietal mentre l’infant realitza
tasques d'inhibició o inatenció mesurada a través de tècniques de ressonància
magnètica funcional ha estat un dels objectius de molts de treballs. Hart et al.
(2013) realitzen una metanàlisi d'aquests estudis explorant també els efectes de la
medicació estimulant. Els resultats parlen d'alteracions en dues àrees diferents de
les xarxes dels ganglis frontobasals de l'hemisferi dret: en el cas de la inhibició la
disfunció està en el còrtex frontal inferior, l'àrea motora suplementària i el còrtex
cingulat anterior, i en el cas de l'atenció en el còrtex prefrontal dorsolateral,
parietal i en les àrees del cerebel. Hi ha evidències preliminars que la medicació
estimulant a llarg termini es pot relacionar amb una activació més normal en el
nucli caudat dret en l'àmbit de l'atenció.

!

Per acabar és interessant destacar la revisió de Noreika et al. (2013) que recullen
prou evidència de que les persones amb TDAH presenten dèficits en tres
dominis de la percepció del temps (timing): el motor (tasques de tapping, de
sincronització sensoriomotriu i de reproducció de ritmes), el perceptual (tasques
de discriminació de la durada) i el temporal (tasques de demora de la gratificació
i de joc), la qual cosa suposa alteracions a partir de milisegons, segons, minuts i
fins i tot d'intervals temporals de mesos. Hi ha estudis de neuroimatge que
donen suport a aquest dèficits, que els relacionen, com en el cas de les
disfuncions executives, a les xarxes frontoparietals i frontoestriades cerebelars,
però, i això és remarcable, els autors consideren que els problemes de timing són
prou consistents en el TDAH per ser considerats per si mateixos malgrat es
relacionin amb altres dèficits.
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Estudis clínics
En aquest apartat en primer lloc citem l'estudi de Arns, Van Der Heijden,
Arnold i Kenemans (2013) de la Universitat de Nijmegen (Països Baixos), que
realitzen un curiós estudi que analitza la relació entre la prevalença del TDAH i
la intensitat solar (IS) mesurada en quilovats/hora/metre quadrat/dia. El que
troben, a través de dades provinents de 49 estats d'EEUU i de 9 països de fora,
és que hi ha una relació entre la IS i la prevalença del trastorn, i que fins i tot
elevats nivells d'IS podrien tenir un efecte preventiu enfront del trastorn (inclús
controlant variables com un baix pes del nadó, mortalitat infantil de la regió o
país, nivell socioeconòmic, latitud i altres factors rellevants). Per altra banda,
aquests resultats foren específics per a TDAH i no per a altres trastorns. Aquest
efecte preventiu de la IS podria relacionar-se amb una millora de les
pertorbacions circadianes, que han estat de tant en tant associades al TDAH.

!

Una altra troballa molt específica però sens dubte interessant prové del treball
de McKeown, Hisle-Gorman, Eide, Gorman i Nylund (2013), i és que els nens
amb TDAH són significativament més propensos a patir restrenyiment i
incontinència fecal, sense trobar-ne diferències entre aquells que prenen
medicació i els que no.

!

Quant a les funcions executives (FE), tema molt vinculat al TDAH, el treball de
Langberg, Dvorsky i Evans (2013) relaciona les mesures del qüestionari BRIEF
(Behavior Rating Inventory of Executive Function) de pares i professors amb el
funcionament acadèmic de 94 nens amb TDAH. La subescala de Planificació i
Organització prediu el grau escolar més enllà dels símptomes TDAH i algunes
covariables rellevants (per exemple, intel·ligència i rendiment acadèmic). Les
puntuacions dels pares en les mesures d'inatenció, hiperactivitat/impulsivitat, i
planificació i organització foren significatives en el model de predicció de
problemes a la hora de fer deures. Pel contrari, en el cas dels mestres, sols les
puntuacions d'inatenció i de l'escala d'Organització de Materials foren
significatives per predir aquest problema. Per la seva banda en l'estudi de García
et al. (2013) es pretén analitzar quines són les funcions executives alterades en
nens amb TDAH amb i sense problemes de lectura associats. S'avaluaren 108
nens mitjançant el qüestionari BRIEF de pares, trobant un major dèficit
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executiu en el grup amb TDAH i problemes de lectura, sent la memòria de
treball i la planificació els dominis més afectats.

!

En el cas del funcionament cognitiu és tradicional l'associació (no sempre ben
demostrada) entre el TDAH i un determinat perfil WISC. Thaler, Bello i Etcoff
(2013) examinen les puntuacions en aquesta prova i la freqüència diagnòstica,
simptomatologia i resultats generals, en una mostra de 789 nens amb diagnòstic
de TDAH intent i TDAH combinat. Els resultats mostren una menor velocitat
de processament en el subtipus inatent i ofereixen evidència de la utilitat del
perfil WISC en la predicció de simptomatologia i resultats generals en TDAH.
Per últim, cal fer esment d'un estudi que analitza també un altre efecte sovint
molt relacionat amb el TDAH: les dificultats de control cognitiu. Groom et al.
(2013) seleccionen una mostra de 20 nens amb TDAH combinat i un grup
control. Tots realitzen una tasca del tipus go/no go (en el cas dels nens amb
TDAH amb la seva medicació habitual) en la qual es manipulen incentius
vinculats al rendiment en l'activitat i es mesuren marcadors electrofisiològics. Els
autors conclouen que existeixen efectes independents dels incentius
motivacionals i del metilfenidat en els marcadors electrofisiològics que utilitzen
vinculats als errors, suggerint que aquests marcadors podrien considerar-se una
eina important per millorar o restaurar el control cognitiu en aquests nens.

!

Avaluació i diagnòstic
En aquest apartat destacarem dos fets: en primer lloc l'aparició del DSM-5, i les
seves "novetats" en el diagnòstic del TDAH i, en segon lloc, l'aprovació per part
de l'agència estatunidenca de l'alimentació i el medicament (FDA) d'un
procediment per ajudar al diagnòstic del TDAH basat en la ratio de les ones
cerebrals Theta i Beta.

!

La quinta edició del manual diagnòstic de l'APA ha suposat, en el cas del
TDAH, un procés llarg i polèmic. Probablement la modificació que més
expectació havia aixecat era el fet d'instaurar un subtipus inatent pur o
"restrictiu" en front de l'inatent, el combinat o l'hiperactiu/impulsiu. Fins i tot
un grup d'autors rellevants havien anat més enllà i ja no sols reclamaren un
subtipus inatent pur, sinó que la simptomatologia que el definís fos relativament
diferent de la del TDAH amb predomini inatent. Aquests autors defensaven un
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subtipus basat en la dimensió Sluggish Cognitive Tempo (SCT), relacionat, però
independent, del TDAH inatent. Finalment, però, l'estructura diagnòstica
general no ha canviat i s'ha mantingut estable amb els tres subtipus clàssics. No
obstant aquest fet, tant als Estats Units com al nostre entorn s'han seguit
publicant treballs que aporten dades favorables a la definició d'una dimensió
SCT, relacionada amb la inatenció del TDAH, però amb prou capacitat
predictora sobre alteracions comportamentals (especialment de caire afectiu/
emocional) i d'aprenentatge (Burns, Servera, Bernad, Carrillo, & Cardo, 2013;
Lee, Burns, Snell, & McBurnett, 2013).

!

Els principals canvis en el diagnòstic del TDAH que presenta el DSM-5 són el
següents: el trastorn passa a formar part de la categoria dels trastorns del
neurodesenvolupament i es fa especial èmfasi en que es faci el diagnòstic
diferencial amb els trastorn negativista desafiant i de comportament en general.
S'incrementa i millora la descripció de cadascun dels símptomes, afegint nous
exemples i situacions diferenciades, amb la finalitat d'augmentar-ne la
comprensió i fer que els criteris siguin més apropiats per nens, adolescents i
adults. L'edat d'inici queda ampliada dels 7 fins als 12 anys. En els criteris
d'exclusió ara ja no és impediment la presència d'un trastorn generalitzat del
desenvolupament per fer-ne el diagnòstic. Finalment, els subtipus han modificat
tímidament la seva nomenclatura: el DSM-IV contemplava tres subtipus:
combinat, predominantment intent, o predominantment hiperactiu/impulsiu;
en el DSM-5 tenim ara tres "presentacions" d'un mateix trastorn: presentació
combinada, presentació predominantment inatenta i presentació
predominantment hiperactiva/impulsiva. La idea és donar una sensació de
trastorn en evolució, canviant, i no tant estàtic.

!

Hi ha alguns canvis més "subtils" però controvertits, i entre ells destaca el fet
que, malgrat es mantingui el fet que la simptomatologia s'hagi de donar a dos o
més ambients, sembla com si el nivell d'impacte que provoqui en la vida i
l'entorn de la persona no hagi de ser tan greu com marcava el DSM-IV, i en
canvi ara es detalli més el nivell de gravetat de la simptomatologia en si mateixa
(el trastorn podrà ser lleu, moderat o greu). Abans, en el DSM-IV, el diagnòstic
requeria de la simptomatologia una "interferència clínicament significativa en el
funcionament social, acadèmic o ocupacional" i ara, en el DSM-5, sembla que
basta "una evidència de que la simptomatologia interfereixi o redueixi la
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qualitat del funcionament social, acadèmic o ocupacional". Per una revisió
crítica i breu del canvis del TDAH en el DSM-5 podeu visitar aquesta pàgina
<http://www.helpforadd.com/2013/june.htm> de David Rabiner, de la Duke
University, o escoltar el podcast d'Eric Taylor, del King's College: <http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24229083>.

!

El segon tema fonamental d'aquest apartat és l'anunci de l'agència FDA de
donar per validat un procediment per ajudar en el diagnòstic del TDAH basat
en el EEG, i més concretament en la ratio de les ones Theta/Beta que, com s'ha
hipotetitzat des de fa temps, se suposa que són majors amb nens i persones
afectades del trastorn que en no afectats. El procediment es diu NEBA (http://
www.nebahealth.com/) i ja està comercialitzat, tot i que alguns s'han mostrat
molt crítics perquè encara no s'han publicat les dades que l'avalen, simplement
estan disponibles els informes tècnics. És per això que convé tenir molt en
compte la metanàlisi de Arns, Conners i Kraemer (2013), sobre la capacitat de
la ratio Theta/Beta per diferenciar nens amb TDAH de controls, que conclou
que no pot considerar-se una mesura diagnòstica fiable, malgrat que un subgrup
substancial de pacient amb TDAH sí presentin aquesta ratio elevada, podent-se
aleshores considerar més com una mesura amb més valor de pronòstic que
diagnòstic.

!

Finalment cal destacar, fora dels àmbits fins ara tractats, el treball de Moldavsky,
Groenewald, Owen i Sayal (2013) que analitza els coneixements dels mestres
anglesos sobre el TDAH amb distints procediments i que conclou la seva molt
millor capacitat per detectar el TDAH combinat versus l'inatent, per sobre de
diferències de sexe i, per altra banda, la seva poca confiança amb la utilitat de la
medicació.

!

Estudis de tractament
Soutullo i Álvarez-Gómez (2013) afirmen en el seu estudi de revisió que el
tractament del TDAH requereix el disseny d'un pla d'intervenció comprensiu i
individualitzat per a cada pacient, família i entorn, que ha d'incloure tres parts
principals: la psicoeducació i l'entrenament en maneig de conductes, el suport
acadèmic i la medicació. Sense dubte una molt bona declaració d'intencions
però que encara sembla lluny d'estar generalitzada en el nostre entorn.
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En relació als estudis centrats en els fàrmacs cal destacar una revisió sobre els
efectes en el funcionament cerebral de pacients pediàtrics amb TDAH que
prenen metilfenidat. Un total de nou estudis centrats en mesures a través de
ressonàncies magnètiques funcionals coincideixen en afirmar que el metilfenidat
incrementa l'activació dels lòbuls frontals, els ganglis basals i el cerebel en
aquests nens. A més, en la majoria de casos aquest increment "normalitza"
l'activació, almenys en algunes àrees, observada en nens amb desenvolupament
típic (Czerniak et al., 2013). En la mateixa línia, hi ha l'estudi de An et al.
(2013). Els autors avaluen el funcionament cerebral d'una mostra de nens amb
TDAH medicats amb metilfenidat en situació de repòs, a través de ressonàncies
magnètiques funcionals, i conclouen que una dosi aguda de metilfenidat
normalitza disfuncions fronto-parieto-cerebelars. Per tant aquests resultats, tot i
que preliminars, suggereixen que aquesta mesura podria utilitzar-se com a eina
pronòstica de la resposta al tractament de metilfenidat (An et al., 2013).

!

A banda dels dos fàrmacs d'elecció utilitzats en el TDAH (metilfenidat i
atomoxetina), hi ha estudis centrats en altres opcions. Un exemple és el dimesilat
de lisdexamfetamina (LDX) que és un estimulant profàrmac de llarga durada.
Jain et al. (2013) conclouen, en dos estudis comparatius, que nens que havien
rebut tractament previ amb metilfenidat, sense obtenir resultats notables,
milloren durant el tractament amb LDX de forma significativa. Resultats
favorables al LDX, en comparació al metilfenidat, les presenten també Soutullo
et al. (2013) en una anàlisis post hoc. Per la seva banda, Ghanizadeh (2013)
revisa la literatura centrada en la utilitat de la desipramina. De 267 estudis
farmacològics revisats conclou que en 33 es va utilitzar la desipramina com a
tractament del TDAH, amb resultats relativament positius però recomana
prudència perquè manquen assajos clínics ben controlats per extreure més
conclusions sobre la seva eficàcia i nivell de seguretat. Per últim, la venlafaxina
sembla que es mostra també efectiva pel tractament del TDAH en nens i
adolescents, segons una revisió duta a terme per Ghanizadeh, Freeman i Berk
(2013). Els efectes adversos d'aquest fàrmac semblen ser menors que els del
metilfenidat i tot i que es requereixen més assajos clínics, sobretot que ofereixen
evidències més clares sobre de la seva eficàcia a llarg termini, la seva seguretat i
tolerabilitat, pot ser una opció de futur.

!
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Un tema sempre preocupant per als pares és la relació del TDAH, la medicació
i el consum de substàncies. En aquesta línia Daigre, Terán, García-Vicent i
Roncero (2013) afirmen que el TDAH s'associa amb el trastorn per abús de
substàncies, i concretament, amb una major gravetat de l'addicció, l'aparició
primerenca del consum de drogues i una major comorbiditat amb trastorns
psiquiàtrics crònics. Ara bé, Groenman et al. (2013) afirmen que el tractament
amb estimulants no sols no s'associa amb el trastorn d'abús de substàncies, sinó
que sembla fins i tot reduir el risc de desenvolupar-ne, sense tenir tampoc
impacte en el desenvolupament de la dependència de la nicotina de molts
d'adolescents amb TDAH.

!

Quant als tractaments del TDAH alternatius als psicofàrmacs, Sonuga-Barke et
al. (2013) duen a terme una metanàlisi centrada en les dietes alimentàries (dietes
restringides, d'exclusió de colorants d'aliments artificials i d'administració de
suplements d'àcids grassos lliures) i en d'altres psicològics (entrenament cognitiu,
Neurofeedback i intervencions conductuals). Dels estudis vàlids considerats en la
seva recerca, se n'extreuen les següents conclusions: tant per a les intervencions
conductuals, amb Neurofeedback, o l'entrenament cognitiu, com per a les dietes
d'eliminació restringides, és necessari encara que es pugui provar una millor
evidència de la seva eficàcia abans que puguin ser recolzades com a tractaments
per nens amb TDAH. Tot i així, sembla que els suplements d'àcids grassos
lliures produeixen petites però significatives reduccions en els símptomes del
TDAH, encara que la importància clínica d'aquests efectes queda per
determinar. L'exclusió de colorants artificials dels aliments produeix efectes més
grans, però sovint en individus que d'entrada ja són seleccionats als estudis
perquè presenten sensibilitat alimentària.

!

De tota manera, l'entrenament en maneig de conductes problemes fa temps que
ha rebut recolzament en casos de TDAH, si bé actualment es considera que la
seva eficàcia depèn de diferents aspectes a tenir presents. En el treball de
Abikoff et al. (2013) es reflexiona sobre el tipus d'intervenció. Es compara
l'eficàcia de dues intervencions conductuals per millorar l'organització, la gestió
del temps i les dificultats de planificació en 158 nens amb TDAH de 3er a 5è de
primària, assignats aleatòriament a un d'aquests tres grups: un entrenament
centrat en desenvolupar i millorar habilitats d'organització del nen, una
intervenció basada en l'entrenament de pares i professors per reforçar de forma
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contingent el compliment d'objectius del nen (sense ensenyar-li habilitats, ni
estratègies), i una llista d'espera. Els resultats mostren que els dos tractaments
aconsegueixen importants millores funcionals sostingudes. Per tant, potser no
sempre és necessari dedicar un excés de temps a l'ensenyament d'habilitats
concretes sinó que podria ser suficient el reforçament d'objectius assumint que el
nen ja desenvolupa per ell mateix les habilitats que li permeten arribar a ells. Un
altre estudi que té en compte l'entrenament de pares i que, a més, contempla
una població TDAH poc estudiada, és el de Herbert, Harvey, Roberts,
Wichowski i Lugo-Candelas (2013). El que fan és avaluar l'efectivitat d'un
programa d'entrenament de pares en emoció i socialització dissenyat
específicament per preescolars amb TDAH. Les mares de 31 nens preescolars
amb TDAH s'assignen aleatòriament al programa d'entrenament (14 setmanes
d'entrenament en estratègies de maneig de hiperactivitat i comportament
disruptiu, estratègies d'emoció i socialització, amb la finalitat de millorar la
regulació emocional dels nens) o a llista d'espera. Les mares que van rebre
l'entrenament informen, un cop finalitzat, de menys falta d'atenció, de menys
hiperactivitat i de menys comportament desafiant així com d'una reducció de la
labilitat emocional, en comparació amb les mares en llista d'espera. Un estudi
dins la línia d'entrenament de pares curiós és el de Xie et al. (2013) que, tot i
treballar amb una mostra molt petita, mostren que l'entrenament per
videoconferència aconsegueix resultats similars a l'entrenament cara a cara amb
pares de nens amb TDAH. Per finalitzar aquest apartat cal destacar un treball
que es basa en un programa preventiu generalista, no centrat específicament en
el TDAH, com és el programa Incredible Years (IY), que consisteix en una sèrie
d'activitats que es fan durant sis mesos per a pares, nens i professors amb
l'objectiu de prevenir i tractar problemes de comportament, promoure la
competència social, emocional i acadèmica dels nens. Webster-Stratton, Reid i
Beauchaine (2013) mostren els resultats de la seva aplicació en nens amb TDAH
fent un seguiment d'un any. Els resultats immediats a la finalització del
tractament indiquen millores en la criança dels fills, en els problemes
d'externalització, d'atenció i de contacte social a l'escola. A l'any de seguiment
troben que 22 de les 27 variables que s'han tingut en compte presenten millores
significatives, especialment en els nens amb símptomes associats de TND.

!

Un altre tipus d'intervenció en nens amb TDAH se centra en les dificultats que
presenten en la interacció social. Mikami et al. (2013) porten a terme un estudi
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ben interessant que proposa que usar procediments complementaris per
augmentar la inclusivitat en el grup de companys podria augmentar l'eficàcia de
les intervencions tradicionals. Per això comparen dos tipus d'intervenció: el
programa COMET (contingency management training), que és un programa
tradicional d'entrenament en el maneig de contingències, i el MOSAIC (Making
Socially Accepting Inclusive Classrooms), que suplementa el maneig
comportamental amb procediments per incrementar l'acceptació social del nen i
el seu cercle d'amistats. L'estudi es va fer dins el context d'una escola d'estiu en la
que hi havia nens amb i sense TDAH. Els nens amb TDAH reberen ambdós
programes i els nens normals reberen informació sobre el trastorn i emplenaren
les escales sociomètriques per avaluar els companys. Els resultats indiquen que
els nens amb TDAH tractats amb el MOSAIC gaudeixen d'una millor
preferència, d'amistats correspostes i reben missatges més positius dels seus
companys. No obstant, els efectes beneficiosos de MOSAIC sobre COMET
ocorren predominantment en nens, i no en nenes. Per tant, tot i ser una
experiència i una proposta ben interessant cal més recerca al voltant per
delimitar-la bé.

!

Per altra banda, tot i que ja hem fet una referència que en la revisió de SonugaBarke et al. (2013) no sortia massa ben parat, l'entrenament en Neurofeedback
ha rebut una forta empenta els darrers anys. Per exemple, en el treball de
Meisel, Servera, Garcia-Banda, Cardo i Moreno (2013) s'aplica un disseny
controlat i aleatoritzat on es compara un grup de nens amb TDAH que reberen
tractament amb NFB i un altre amb farmacologia. Els resultats postractament i
en dos seguiments indiquen, en termes generals, que en ambdós grups es van
registrar millores clíniques significatives similars amb les mesures realitzades per
pares, mares i mestres. Aquestes dades favorables al NFB contrasten amb altres
com les de van Dongen-Boomsma, Vollebregt, Slaats-Willemse i Buitelaar
(2013) on es veu que el NFB no resulta superior al placebo en la millora de
simptomatologia TDAH. Els mateixos autors revisen el tema i conclouen que la
literatura existent no dóna suport als beneficis del Neurofeedback (Vollebregt,
van Dongen-Boomsma, Buitelaar, & Slaats-Willemse, 2013) però certament els
darrers anys cada vegada s'han presentat més dades favorables al NFB, com a
mínim com a tractament complementari sinó únic.

!
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Per finalitzar aquest apartat volem citar alguns treballs centrats en l'exercici físic
com a intervenció útil per a nens amb TDAH. Wigal, Emmerson, Gehricke i
Galassetti (2013) parteixen de la següent idea: una de les principals hipòtesis
fisiològiques del TDAH es basa en la disfunció de catecolamines, i precisament
s'administren fàrmacs estimulants perquè són agonistes d'aquests
neurotransmissors. Per tant, si l'exercici físic, com sabem, incrementa els nivells
dopaminèrgics i noradrenèrgics, hauria de resultar útil en casos de TDAH. En
aquesta línia, Pontifex, Saliba, Raine, Picchietti i Hillman (2013) examinen
l'efecte d'una sola sessió d'exercici aeròbic d'intensitat moderada durant 20
minuts en nens preadolescents amb TDAH observant que, després de realitzarla, tant els nens amb TDAH com els nens controls exhibeixen una major
precisió de resposta i processament en una tasca de control atencional. A més,
els nens amb TDAH també mostren millores selectives en els processos
regulatoris: estar més temps asseguts llegint després de realitzar la tasca. Inclús
es fa evident en ambdós grups un major rendiment en àrees de lectura i
matemàtiques després de realitzar exercici físic. En vista d'aquests resultats, els
episodis d'exercici aeròbic d'intensitat moderada podrien tenir conseqüències
positives per la funció neurocognitiva i en el control inhibitori en nens amb
TDAH.

!

Lectures recomanades:
Pel que fa als estudis sobre l'etiologia del TDAH destaquem:
Kan, K., et al. (2013). Genetic and Environmental Stability in Attention
Problems across the Lifespan: Evidence from the Netherlands Twin Register.
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 52(1),
12-25.
Pel que fa als estudis al voltant de l'avaluació i detecció del trastorn:
Arns, M., Conners, C.K. & Kraemer, H.C. (2013). A decade of EEG Theta/
Beta ratio research in ADHD: a meta-analysis. Journal of Attention Disorders,
17(5), 374-88.
Pel que fa als estudis clínics destaquem:
Langberg, J.M., Dvorsky, M.R. & Evans, S.W. (2013). What specific facets of
executive function are associated with academic functioning in youth with
attention-deficit/hyperactivity disorder? Journal of Abnormal Child Psychology,
41(7), 45-59.
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Pel que fa als estudis de tractament farmacològic:
Hart, H., Radua, J., Nakao, T., Mataix-Cols, D., & Rubia, K. (2013). Metaanalysis of Functional Magnetic Resonance Imaging Studies of Inhibition and
Attention in Attention-deficit/Hyperactivity Disorder Exploring Task-Specific,
Stimulant Medication, and Age Effects. Jama Psychiatry, 70(2), 185-198.
Soutullo, C. & Alvarez-Gomez, M.J. (2013). Bases for the selection of
pharmacological treatment in attention deficit hyperactivity disorder. Revista de
Neurología, 56(1), 119-29.
Pel que fa als tractaments psicològics i alternatius:
Abikoff, H., Gallagher, R., Wells, K.C., Murray, D.W., Huang, L., Lu, F. &
Petkova, E. (2013). Remediating organizational functioning in children with
ADHD: immediate and long-term effects from a randomized controlled trial.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81(1), 113-28.
Sonuga-Barke, E. et al. (2013). Nonpharmacological interventions for ADHD:
systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary
and psychological treatments. American Journal of Psychiatry, 170(3), 275-89.
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TRASTORNS DINS L’ESPECTRE DE L’AUTISME

!

Noemí Balmaña Gelpí, MªTeresa Ordeig Cole i Marta Salgado Peña
Hospital Universitari Mútua de Terrassa

!
!

Davant la gran quantitat d’articles publicats cada any sobre autisme s’ha fet una
selecció tenint en compte la utilitat clínica de les dades i la relativa novetat de
les mateixes per tal d’aportar als lectors informació nova respecte a la anterior
edició.

!

DSM-5
Tot i que el DSM-5 ha estat publicat al maig de 2013, ja han aparegut tant
crítics com defensors del canvi de conceptualització en l’autisme. Per una banda,
ja s’han publicat estudis que qüestionen la seva sensibilitat, especificitat o utilitat
clínica, mentre que altres, en destaquen aspectes positius com és el recollir la
variabilitat fenotípica que s’observa en la pràctica clínica i unificar-la dins d’un
únic terme: Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

!

Les investigacions dels darrers anys centrats en comparar els diferents subgrups
dins dels Trastorns Generalitzats del Desenvolupament segons el DSM-IV en les
seves diferents àrees de desenvolupament semblen haver trobat més similituds
que diferències, especialment en el grup de l’autisme d’alt funcionament i la
síndrome d’Asperger. De manera que tant pel que fa als resultats de les
investigacions com des de l’experiència clínica, semblen suggerir que l’autisme
entès de forma dimensional, que no pas des d’un apropament categorial, s’ajusta
millor a la realitat viscuda en la pràctica clínica que fa seguiment dels casos de
forma longitudinal. Una etiqueta unitària pot ser útil a nivell clínic perquè
permetrà planificar intervencions per a tots els individus acollits sota el
paraigües de TEA amb un nivell de desenvolupament intel·lectual i de
llenguatge similar. Aquesta mateixa característica de “paraigües” no ha de fer
oblidar l’heterogeneïtat en la manifestació de l’autisme. Es per això que es
convida a fer recerca en la identificació de subgrups dins de l’espectre de
l’autisme fins a poder disposar de sistemes de caracterització del comportament
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autista paral·lels als criteris del DSM-5 (Meng, Lombardo, Chakrabarti, &
Baron-Cohen, 2013).

!

Etiopatogènia i genètica
Els estudis epidemiològics han identificat diversos factors de risc però cap d’ells
és ni suficient ni necessari per si mateix per a desenvolupar autisme. L’estudi dels
possibles factors ambientals que influeixen en l’expressió dels gens (epigenètica)
de l’autisme es troba encara en un estadi molt inicial. Hi ha cert acord en la
relació existent entre edat avançada dels progenitors (i més concretament la del
pare) en el moment de la gestació i l’autisme. Alguns relacionats amb la gestació
i que poden afectar el neurodesenvolupament són les complicacions durant
l’embaràs i l’exposició a substàncies químiques tòxiques.

!

Una recomanació amb base científica segons les dades aportades, entre d’altres,
per Suren, Roth i Bresnahan (2013), és el consum de suplements d’àcid fòlic
com a mínim 3 mesos abans de la gestació i al llarg de l’embaràs com a factor
protector del sistema immunològic de la mare, especialment quan ja és té un fill
diagnosticat d’Autisme.

!

Quant als estudis d’heretabilitat en l’autisme, abans es parlava d’una
correspondència del 60-90% en bessons monozigòtics i una prevalença mínima
en dizigòtics del 5%. Actualment hi ha estudis que indiquen una
correspondència del 50-77% en monozigòtics i un 31-36% en dizigòtics. És en
aquest context on cada vegada més s’estan estudiant els possibles factors
ambientals que poden estar influenciant i afectant en l’expressió genètica,
sobretot en el moment de la gestació. Tot i l’elevada heretabilitat i agrupació
familiar del TEA, hi ha gran heterogeneïtat tant en la presentació clínica com
en les característiques genòmiques, i aquest fet afegeix complexitat al
coneixement de la causalitat genètica. S’espera que amb la completa
seqüenciació genòmica, juntament amb anàlisis bioinformàtiques complertes de
mutacions heretades de novo, milloraran la detecció de variants genètiques
associades als TEA i els símptomes clínics que les acompanyen.

!
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Les proves genètiques aconsellades actualment són el Cariotip de bandes g/6
FMR1 i especialment l’anàlisi de cromosomes mitjançant instruments tècnics
avançats com és l’ús dels microarray.

!

Pronòstic i evolució
La transició a l’etapa adulta amb la disminució gradual del suport tant en la
vida escolar com dins dels recursos especialitzats destinats de salut mental
segueix essent un repte.

!

Un estudi prospectiu de seguiment d’infants diagnosticats amb un TEA als 2
anys (Anderson, Liang, & Lord, 2013), va trobar que el 9% als 19 anys ja no
complien criteris per a un diagnòstic de TEA. Aquest grup en comparació amb
els que no tenien una evolució tan favorable s’havien beneficiat de tractament i
les conductes repetitives havien disminuït de manera important entre els 2 i 3
anys d’edat. No s’observaven diferències entre els joves amb evolució favorable i
els joves TEA amb un desenvolupament intel·lectual dins la normalitat però
aquests dos grups sí diferien dels TEA amb una capacitat inferior a 70. Tot i
que calen més estudis i millor comprensió de la interacció entre característiques
dels infants i factors de l’entorn, es torna a confirmar que alguns nens amb
diagnòstic de TEA i un desenvolupament intel·lectual dins de la normalitat que
reben tractament en els primers anys de vida tenen una bona evolució.

!

Signes primerencs i cribratge
Els primers signes d’autisme no estan presents al néixer, però apareixen en un
període que s’inicia entre els 6 i 12 mesos.
A partir de l’estudi de germans de nens/es afectats, ha estat possible delimitar
alguns dels senyals emergents en el període entre 6 i 12 mesos (escassa atenció a
les cares de persones properes, escàs desenvolupament i/o aparició d’atenció
conjunta o joc social interactiu i afecte positiu) que aconsellen fer un seguiment
més proper i exhaustiu dels germans/es d’infants ja diagnosticats d’autisme per
tal de que es puguin beneficiar d’una intervenció precoç. Un estudi longitudinal
prospectiu de nens/es que desenvolupen TEA (Jones & Klin, 2013), observa
una disminució en la fixació visual entre els 2 i 6 mesos de vida, no observable
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en infants que no desenvolupen un TEA. Es tracta de l’indicador més precoç de
discapacitat social. Amb aquest estudi també es demostra que inicialment en els
primers mesos de vida el contacte ocular en nens/es posteriorment diagnosticats
de TEA es troba dins dels límits considerats normals.

!

Es per això que en les últimes dues dècades s’ha intentat avançar per
desenvolupar instruments de detecció específica i precoç dels símptomes
primerencs dels TEA. Fins la dècada dels 90 era molt estrany que un nen/a
rebés el diagnòstic de TEA abans dels 3-4 anys. Amb el reconeixement actual
que els TEA són més freqüents en la població i que molts casos (no tots) poden
ser identificats en edats molt primerenques, s’han dedicat molts esforços a
desenvolupar instruments de detecció i de diagnòstic a nens/es molt petits.

!

La vigilància del desenvolupament i cribratge són dos conceptes que sovint
s’empren de forma similar tot i que hi ha diferències significatives. Cribratge
(screening) es refereix a una possible identificació d’un desordre no detectat fins
llavors a través de l’aplicació d’un examen o test específic. La vigilància
consisteix en el recull continu de dades rellevants sobre desenvolupament de
l’infant que es dóna en un context d’un sistema ordinari de salut (atenció
primària). En aquest nivell són importants les observacions dels pares i la
interpretació que en fan de les conductes dels seus fills així com del coneixement
i formació dels professionals que realitzen aquesta vigilància del
desenvolupament i un possible cribratge de TEA. L’evidència ens diu que la
combinació de l’ús d’instruments de cribratge amb les preguntes als pares/
cuidadors sobre les seves preocupacions milloren l’eficiència dels instruments
(Glascoe, 1999). Baron-Cohen et al. (1992) van desenvolupar un instrument,
CHAT (CHecklist for Autism in Toddlerds), per detectar trets TEA a partir dels
18 mesos d’edat basat en unes preguntes als pares/cuidadors i uns ítems
d’observació directa de l’infant. Aquest instrument va ser modificat l’any 2001
(M-CHAT: Modified CHecklist for Autism) amb l’objectiu que fos un
instrument de major sensibilitat, l’edat d’aplicació del qual es fa fixar a partir
dels 24 mesos i només inclou preguntes als pares/cuidadors. Els estudis de
seguiment permetran estimar la sensibilitat d’aquests instruments per detectar
casos de TEA en nens/es on no hi ha factors de risc ni preocupacions prèvies.

!
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Els estudis prospectius de cribratge han demostrat que és possible identificar
TEA ja als 18-24 mesos. Els signes precoços detectats com a més comuns en els
instruments de cribratge són la disminució o retard en els comportaments
primerencs de la comunicació social emergent com són: la resposta al nom,
l’atenció conjunta i el joc, anormalitats sensorials o un repertori poc ampli
d’activitats. No obstant això continuen sent signes primerencs no específics de
TEA i compatibles amb altres trastorns del neurodesenvolupament.

!

Amb tot això, l’American Academy of Pediatrics ha publicat recentment una
guia que recomana l’ús rutinari d’un cribratge per ajudar els pediatres a
identificar casos de risc (general) als 18 i als 24 mesos (Johnson et al., 2007; Al
Abandi et al., 2011).
Dos estudis innovadors recents ens recorden que els instruments de cribratge no
actuen sols en la detecció. Cal per això un entrenament en els professionals que
intervinguin en aquest procés sobre els signes primerencs dels TEA.

!

Les dificultats en el reconeixement, la creença i acceptació de les dificultats dels
fills/es són factors que sorgeixen quan el professional està donant una
informació totalment inesperada per a la família. El procés de cribratge inicial
pot ser un primer procés de diàleg i intercanvi d’impressions entre el
professional i els pares. Falsos positius impliquen angoixa en les famílies mentre
que falsos negatius poden privar els nens/es de recursos clínics i educatius
necessaris per ells/es. Per últim, comentar que el grup dels TEA d’alt
funcionament continua sent un repte d’identificació, rebent el diagnòstic sovint
més tard del que seria esperable.

!

Instruments diagnòstics
Per la seva alta validesa discriminatòria, l’ADI-R i l’ADOS (Lord, Tutter, & Le
Couteur, 1994) han estat traduïts a més de 28 idiomes i han estat utilitzats en
diversos estudis genètics i de neuroimatge. Una de les actualitzacions recents de
l’ADOS ha estat la incorporació d’una escala de severitat de 10 punts per
quantificar la severitat dels TEA amb independència de l’edat del subjecte i de
la seva capacitat intel·lectual (Gotham, Pickles, & Lord, 2009) i, en l’ADI-R, els
nous algoritmes s’han estès a nens/es de entre 12-47 mesos d’edat i infants amb
una capacitat no verbal de 10 mesos (Kim, Hus, & Lord, 2012).
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!
Tot i l’alta validesa predictiva d’alguns instruments descrits, es recomana que
siguin professionals entrenats tant en l’aplicació dels instruments com en el
reconeixement dels símptomes alhora de confirmar o descartar un diagnòstic.

!

Intervenció
Es confirma la necessitat d’una intervenció individualitzada i si cal
multidimensional i multidisciplinar. Tot i la base biològica de l’autisme, les
intervencions cognitivo conductuals i educatives són les més recomanades, i els
fàrmacs tenen un rol més dirigit a tractar els símptomes associats.

!

En la darrera revisió de la Guia NICE (Agost 2013) com a novetat destacable de
manera específica es desaconsella tant l’ús de medicació antipsicòtica,
antidepressiva, anticonvulsionant o dietes d’exclusió (retirada del gluten) pel
maneig dels símptomes nuclears de l’autisme.

!

En l’apartat de conductes disruptives que generen un repte a nivell de maneig
conductual, s’aconsella l’ús de medicació antipsicòtica però sempre en el cas que
les estratègies psicosocials o altres tipus d’intervencions siguin insuficients o no
aplicables degut a la gravetat dels símptomes. La medicació ha de ser prescrita
per un pediatre, neuropediatre o psiquiatre amb indicacions molt específiques
sobre objectius, monitorització i indicadors d’eficàcia.

!

En nens i joves amb TEA de desenvolupament intel·lectual dins la normalitat i
símptomes d’ansietat, per beneficiar-se de la teràpia cognitivoconductual
s’aconsella fer les següents adaptacions:
Incloure entrenament en reconeixement dels estats emocionals.
Emprar més informació visual i escrita i que estigui molt estructurada.
L’apartat cognitiu ha de ser presentat amb molta concreció i simplificació.
Fomentar la participació dels pares o cuidadors en les mateixes sessions.
Incorporar sempre que sigui possible els interessos dels infants / joves en el
tractament.

!

Respecte la comorbiditat freqüent en autisme amb ansietat, la guia NICE
recomana dur a terme estudis comparatius d’intervencions psicosocials amb
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intervencions farmacològiques i placebo. A nivell farmacològic, s’aconsellen els
inhibidors de la recaptació de la serotonina.

!

Els estudis sobre exclusió social i victimització en edat escolar han descrit que
sovint les víctimes tenen dificultats en la comprensió social i són percebuts com
que es desvien de les normes del grup d’iguals i que ocupen un lloc baix en
l’escala d’acceptació social. Aquestes característiques són compatibles amb les
característiques que presenten molts nois amb TEA. La Universitat de
Manchester ha publicat un estudi (Hebron & Humphrey, 2013) sobre els factors
de risc i factors protectors de la victimització en nens i joves TEA recollint
informació tant de famílies com de professors de nois/es i joves amb TEA. Els
resultats obtinguts repliquen troballes prèvies però també n’apareixen de noves.
La presència de problemes de comportament i ser de més edat s’associaven a la
victimització. El fet d’assistir a una escola d’educació especial i establir relacions
positives, disminuïa la probabilitat de victimització. Un tercer factor associat a
un increment de la victimització el constituïa el fet de desplaçar-se en el bus
escolar i/o públic, una de les situacions diàries en les que no hi ha supervisió
adulta. Un altre factor associat amb menys victimització era el fet d’assistir a
una escola d’Educació Especial enfront d’assistir a una escola no adaptada. Més
que les característiques d’una escola adaptada a les necessitats del nois, el factor
clau sembla ser la més gran presència d’adults en les escoles d’Educació Especial
i que estan més preparats per detectar i afrontar les situacions de victimització.

!

Cal continuar investigant, apropant i traduint els resultats del coneixement
científic a intervencions dirigides a una millor qualitat de vida tant dels pacients
com dels familiars que conviuen amb persones amb TEA.

!
!
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!
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ASPECTES PSICOPATOLÒGICS
Factors temperamentals
En un estudi longitudinal s’informa que adults joves, que d’infants presentaven
un patró d’inhibició conductual, mostren una menor connectivitat entre
l’escorçafrontal i l’amígdala durant una tasca atencional i que aquesta menor
connectivitat modera l’associació entre inhibició conductual a la infantesa i la
presència de símptomes internalitzants al principi de l’edat adulta (Hardee et al.,
2013). El mateix grup de recerca indica que l’existència d’un polimorfisme
funcional al gen dopaminèrgic DRD4 podria associar-se a la major
hiperresponsivitat a la recompensa dels joves amb inhibició conductual i a la
simptomatologia ansiosa (Pérez-Edgar, Kujawa, Nelson, Cole, & Zapp, 2013).
En un altre estudi longitudinal (Sportel, Nauta, de Hullu, & de Jong, 2013)
també es fa referència a què una major responsivitat del BIS i del sistema de
lluita-fugida-immobilització i una menor capacitat de control atencional
s’associen amb la presència posterior de manifestacions ansioses i depressives.
L’alta reactivitat del BIS en adolescents també s’ha vist relacionada amb la
tendència a implicar-se en estratègies de regulació emocional cognitives
autofocalitzades, amb un baix to vagal en condicions de repòs i amb una menor
flexibilitat fàsica de la resposta cardíaca (Balle, Tortella-Feliu, & Bornas, 2013).

!

Biaixos cognitius cap a l’amenaça
En destaquen dos treballs de revisió i síntesi, un sobre dels factors que afecten el
processament prioritari d’estímuls emocionals i dels circuits neurals implicats
(Okon-Singer, Lichtenstein-Vidne, & Cohen, 2013) i l’altre, una anàlisi respecte
a si els biaixos atencionals cap a l’amenaça reflecteixen disfuncions més generals
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en la capacitat de control atencional (Heeren, De Raedt, Koster, & Philippot,
2013).

!

Regulació emocional
Hi predominen estudis sobre el determinants dels pensaments negatius recíclics
(ruminació i preocupació) i el seu paper en el manteniment i enfortiment de la
simptomatologia ansiosodepressiva (Fergus, Valentiner, McGrath, Gier-Lonsway,
& Jencius, 2013; Olatunji, Naragon-Gainey, & Wolitzky-Taylor, 2013).

!

En una interessant revisió de la teoria del control atencional, Berggren i
Derakshan (2013) assenyalen que la interferència d’una elevada ansietat-tret
sobre diversos processos cognitius podria fer que les persones amb aquesta
característica hagin de fer esforços compensatoris per tal d’assolir els mateixos
resultats que les persones sense elevada afectivitat negativa i que aquests esforços
podrien reflectir-se en l’increment dels pensaments negatius recíclics. Un poc en
la mateixa línia, Koster, De Lissnyder i De Raedt (2013) informen que la
ruminació s’associa amb dificultats per al canvi de focus atencional, quan s’ha
de manejar informació amb càrrega emocional. Igualment, s’ha apuntat que la
tendència a implicar-se en estratègies de regulació emocional negatives ve
parcialmen tdeterminada per factors temperamentals –elevada afectivitat
negativa i la capacitat reduïda de control atencional– (Tortella-Feliu et al.,
2013). Aquests estils de regulació emocional i la baixa capacitat de control
atencional s’han vist associats amb difererències en l’activitat EEG en repòs
(Balle et al., 2013; Bornas, Noguera et al., 2013; Bornas, Tortella-Feliu, Balle, &
Llabrés, 2013; Morillas-Romero, Tortella-Feliu, Bornas, & Aguayo-Siquier,
2013) i de la resposta cardíaca basal (Balle et al., 2013; Bornas et al., 2013;
Pittig, Arch, Lam, & Craske, 2013).

!

El grup del professor McEvoy ha presentat una sèrie de treballs en què mostren
com les metacognicions negatives sobre la incontrolabilitat i perillositat de
determinat tipus de pensaments, juntament amb l’ús d’estratègies de supressió,
s’associen prospectivament amb major presència de pensaments negatius
recíclics (McEvoy, Moulds, & Mahoney, 2013); que aquests metacognicions i la
intolerància a la incertesa (Boswell, Thompson-Hollands, Farchione, & Barlow,
2013) medien la relació entre neuroticisme i pensaments negatius recíclics
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(McEvoy & Mahoney, 2013); que la presència d’aquest estil de pensament media
la relació entre afectivitat negativa i simptomatologia emocional (McEvoy &
Brans, 2013) i que els pensaments negatius recíclics es donen a la pràctica
totalitat dels trastorns d’ansietat i a la depressió, més quan hi ha comorbilitat
(McEvoy, Watson, Watkins, & Nathan, 2013).

!

També s’han aportat noves evidències de què la tendència a l’evitació s’associa
amb major simptomatologia ansiosa i amb la seva infructuositat a l’hora de
minvar-la (Grant et al., 2013; Schlund, Hudgins, Magee, & Dymond, 2013). A
l’últim, Carl, Soskin, Kerns i Barlow (2013) relacionen els trastorns d’ansietat
amb els intents d’evitar-reduir l’experimentació d’emocions positives.

!

Estudis de condicionament-extinció
S’han aportat algunes evidències de què la capacitat de control atencional
s’associa amb una major facilitat per a l’aprenentatge de contingències
(predicció de l’amenaça) durant una tasca de condicionament aversiu, tot i que
llavors això no resulta en una menor ansietat contextual, que sembla més lligada
a l’ansietat tret (Baas, 2013; Glotzbach-Schoon et al., 2013). Amb tot, d’altres
(Torrents-Rodas et al., 2013) no han trobat relació entre una elevada ansietattret i l’adquisició i generalització de la por. En aquest apartat, també cal
destacar la revisió que lliga els coneixements bàsics sobre els processos extinció i
el retorn de la por amb l’anàlisi de recaigudes després del tractament amb
tècniques d’exposició (Vervliet, Craske, & Hermans, 2013).

!

Epidemiologia i impacte dels trastorns d’ansietat
Noves dades sobre els problemes associats a la patologia ansiosa: l’elevat
percentatge d’ideació (26%) i temptativa suïcida (16%), fonamentalment a
persones amb comorbilitat depressiva, elevada afectació funcional i amb poc
suport social (Bomyea et al., 2013) i l’elevada presència de símptomes
gastrointestinals funcionals a infants amb ansietat (40,7% vs 5,9% a controls no
ansiosos) (Waters, Schilpzand, Bell, & Walker i Baber, 2013).

!
!
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TRACTAMENT
Estudis controlats de resultats de tractament
Dos estudis sobre l’eficàcia dels tractaments cognitivoconductuals (TCC)
transdiagnòstics aplicats per Internet. En el primer, Newby et al. (2013), en una
mostra de pacients amb comborbilidad ansietat generalitzada-depressió major,
reporten que el TCC obté tamanys de l’efecte grans tant intragrup com respecte
a un control en llista d’espera, i que hi ha una bona adherència a la intervenció
(89%) quan s’aplica en condicions altament controlades, però que aquesta
minva significativament (40%) quan es du a terme a la pràctica clínica quotiana.
En aquest sentit, Titov et al. (2013) indiquen que el nombre de pacients que
finalitza el tractament s’incrementa prou si es reben correus electrònics periòdics
(53% vs 35% dels que no en reben) i també s’assoleixen reduccions majors de la
simptomatologia emocional.

!

Wuthrich i Rapee (2013) analitzen l’eficàcia d’un TCC transdiagnòstic, en
comparació a llista d’espera, a gent gran amb trastorns d’ansietat comòrbids
amb depressió. La TCC assoleix taxes de recuperació en la simptomatologia
ansiosa i depressiva del 53% a final de tractament (11% al grup conrol) i del
67% en el seguiment a tres mesos. No hi ha difererències entre els dos grups en
la reducció de la preocupació i el benestar generals, que no milloren gaire. Pel
que fa a l’ansietat pediàtrica, Waters, Pittaway, Mogg, Bradley i Pine (2013)
informen que l’entrenament atencional cap a estímuls positius aconsegueix
millorar-ne la simptomatologia ansiosa, amb un 50% dels infants lliures de
diagnòstic a final de tractament (versus un 8% en el grup control entrenat en
tasques atencionals sense estímuls emocionals). Finalment, Arch et al. (2013)
comparen l’eficàcia del programa de reducció de l’estrès basat en la consciència
plena (MBSR) i del TCC grupal. Ambdues intervencions es mostren efectives,
amb efectes modestos, per reduir la severitat del diagnòstic principal. La TCC es
mostra millor en la reducció de l’activació ansiosa i el MBSR en la minva de la
preocupació i els trastorns comòrbids.

!
!
!
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Estudis oberts i variables relacionades amb la resposta al
tractament
Vuit treballs han analitzat variables relacionades amb l’efectivitat del programa
de tractament del Coordinated Anxiety Learning and Management. A l’engròs,
informen que (a) la comorbilitat mèdica (excepte quan es pateix migranya) no
afecta els resultats del tractament (Campbell-Sills et al., 2013), (b) que el dolor
crònic, si no es pren medicació opiàcia, tampoc afecta els resultats de tractament
al final de la intervenció, però que sí s’observen taxes de resposta i remissió més
baixes en els seguiments (Roy-Byrne et al., 2013), (c) que la gent més gran
presenta menors taxes de remissió i els efectes del tractament minven
significativament en els seguiments per a aquest grup d’edat en comparació als
més joves (Wetherell et al., 2013) i (d) que les persones de nivell socioeconòmic
baix milloren per igual que els de condició més favorable (Sullivan et al., 2013).
Per altra banda, s’assenyala que la intervenció contribueix a la millora de la
condició física en comparació amb el tractament habitual (Niles et al., 2013), i
que la resposta al tractament és més bona quan es realitzen correctament les
tasques d’exposició, s’assisteix regularment a les sessions i es fan les tasques per a
casa (Glenn et al., 2013) i quan els terapeutes novells que administren la TCC
són més competents (Brown et al., 2013). A l’últim, Joesch et al. (2013) analitzen
les trajectòries de canvi de la simptomatologia ansiosa i de l’afectació funcional,
observant que a devers 2/3 dels pacients l’ansietat clínica remet als dos mesos de
l’inici del tractament. Per a la resta de pacients, la remissió no arriba fins al 9
mesos; els pacients que no milloren es caracteritzen per presentar major
severitat de la patologia a línia base, no tenir feina i no gaudir de suport social.

!

Pel que fa al protocol unificat del grup del Center for Anxiety and Related
Disorders, s’aporten dades de què el tractament (a) obté increments notables en
la qualitat de vida de pacients, i que aquest canvis tenen relació directa amb la
reducció de la simptomatologia ansiosa i depressiva (Gallagher et al., 2013), (b)
que aconsegueix reduir la presència de la distorsió cognitiva de fusió pensamentacció (Thompson-Hollands, Farchione, & Barlow, 2013) i (c) minvar la
sensibilitat a l’ansietat, coincidint amb la introducció del mòdul d’exposició
interoceptiva (Boswell et al., 2013).

!
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El grup de Peter J. Norton analitza l’efectivitat del TCC grupal transdiagnòstic,
assenyalant que la composició dels grups – quant al diagnòstic principal dels
pacients – no afecta els resultats individuals de la intervenció (Chamberlain &
Norton, 2013), que els pacients amb trastorns comòrbids no obtenen pitjors
resultats que els de diagnòstic únic (Norton et al., 2013), com també passa a
l’estudi de Johnston, Titov, Andrews, Dear i Spence (2013), i que la resposta al
tractament s’associa amb la utilitat percebuda per part dels participants de les
tècniques d’exposició i de la reestructuració cognitiva (Smith, Norton, &
Mclean, 2013).

!

Treballs de revisió sobre els tractaments
Querstret i Cropley (2013) presenten una revisió sistemàtica sobre els resultats
dels tractaments emprats, bàsicament TCC i tractaments basats en la
consciència plena, per reduir la ruminació i/o la preocupació. D’especial
interès, la reflexió de Gallo, Comer i Barlow, (2013) en què s’advoca per l’ús del
màrqueting directe al consumidor (els potencials pacients ansiosos) per divulgar i
promocionar l’aplicació dels tractament psicològics amb suport empíric i no tot
just insistir en l’educació i entrenament dels professional de la salut mental.

!
!
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Característiques clíniques i eficàcia terapèutica de la TCC
Ducasse et al. (2013) han presentat una revisió sistemàtica sobre la fòbia a la
sang-injecció-dany i els mecanismes psicofisiològics relacionats amb les seves
característiques, com ara la resposta vasovagal de desmai, així com dels
tractaments més efectius per a la mateixa. Els autors revisen les teories
explicatives, destacant la presència d’evidència a favor de la resposta bifàsica
(activació simpàtica seguida de posterior activació parasimpàtica) i confirmen la
predisposició, en els subjectes fòbics, d’una desregulació autonòmica que es
relaciona amb la resposta sincopàtica fins i tot en absència dels estímuls fòbics.
Els francesos troben també evidència a favor de l’eficàcia de les tècniques de
TCC aplicades a aquesta fòbia, però conclouen que no hi ha diferències
significatives entre les mateixes.

!

Gordon, Heimberg, Tellez i Ismail (2013) han publicat un treball de revisió
crítica de 22 assaigs aleatoris de tractament de l’ansietat dental i la fòbia als
procediments dentals. En ells es revisen diverses tècniques terapèutiques
(entrenament de relaxació, distracció amb música, hipnosi, acupuntura, sedació
amb òxid nitrós, ús d’oli aromàtic de lavanda i medicació amb
benzodiazepines), entre la TCC, aplicada també en diverses modalitats i
combinada amb diferents tècniques.

!

Segons els autors, diversos estudis i treballs de metanàlisi permeten concloure
que hi ha superioritat de la TCC per a la fòbia dental en adults, aplicada en
formats diferents i fins i tot amb resultats amb una única sessió. No obstant, els
autors assenyalen que les últimes metanàlisis són de fa més de 10 anys i les
grandàries dels efectes es consideren indistintament d’estudi controlats i de no

HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"80

controlats, la qual cosa els porta a defensar la necessitat de realitzar metanàlisis
més actualitzats i metodològicament més acurats.

!

Fond i Franc (2013) han publicat el primer treball de revisió sistemàtica sobre el
tractament de la fòbia específica infantil. Segons analitzen els autors, malgrat
que la teràpia d’exposició en viu és la tècnica més eficaç, s’associa freqüentment
a una baixa acceptació del tractament, o a una elevada taxa d’abandonament.
Els autors troben que pot ésser eficaç una variant de la TCC que es tracta d’un
model de tractament intensiu, en una única sessió que combina exposició
gradual en viu, modelatge participant, reforç, psicoeducació, reptes cognitius i
entrenament en habilitats d’afrontament.

!

Vigerland et al. (2013) han presentat un treball en el que demostren l’eficàcia de
la TCC administrada per internet i amb el suport d’un terapeuta, en una mostra
de 30 nens/es amb fòbia específica, que incloïa una primera part en la que el
tractament era administrat als nens/es indirectament (via pares). Els autors
consideren que aquesta modalitat terapèutica de la TCC podria ser útil per a
implementar el tractament en una població que sovint no busca ajuda per altres
procediments.

!

May, Rudy, Davis i Matson (2013) han presentat un treball de casos sobre el
tractament de la fòbia als gossos en nens molts petits (4 i 5 anys). L’estudi aporta
suport per al tractament conductual basat en l’exposició gradual mitjançant la
pràctica reforçada i el modelatge participant. A més, els autors presenten dades
de seguiment en les que demostren el manteniment de la millora clínica,
malgrat la manca de pràctica sostinguda i/o exposició habitual a l’estímul fòbic,
aspecte aquest considerat tradicionalment com a necessari per al manteniment
de les millores terapèutiques.

!

Baijens, Koetsenruijter i Pilz (2013) han publicat una revisió sobre el tractament
de la fòbia a la deglució, en la que posen de manifest la poca literatura
publicada al respecte, així com les limitacions metodològiques existents i la gran
heterogeneïtat entre els diversos estudis, la qual cosa fa complicat extreure
conclusions relatives a les característiques clíniques específiques d’aquest
trastorn i les intervencions terapèutiques més eficaces. Els autors destaquen
també que el contingut de la TCC en els diferents estudis revisats varia de forma
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significativa (des de l’exposició en viu, a les tècniques aversives, a la
desensibilització, a tècniques de reestructuració cognitiva, etc.), malgrat que
aquest és el tipus d’intervenció més utilitzat i que ha mostrat major eficàcia
(sobre la hipnosi, l’EMDR o Eye Movement Desensitization and Reprocessing, i
altres tècniques).

!

DiMauro, Domingues, Fernández i Tolin (2013) han publicat un estudi sobre
l’eficàcia a mig termini de la TCC individual per als trastorns d’ansietat en una
mostra de 181 pacients adults, dels quals el 6,6% presentaren una fòbia
específica. Els autors aporten evidència a favor del manteniment de les millores
clíniques assolides amb la TCC, però la presentació dels resultats no permet
avaluar les dades concretes relatives als 12 subjectes amb fòbia específica.

!

Boman, Carlsson, Westin i Hakeberg (2013) han presentat una revisió dels
estudis aleatoritzats sobre el tractament de la fòbia dental en adults. Inclouen un
total de 10 treballs de recerca, que aporten dades a favor de l’eficàcia de la TCC
en la reducció dels símptomes d’ansietat dental i en la millora de l’acceptació
dels procediments dentals, tot i que l’evidència és, segons analitzen els autors, de
qualitat dubtosa, segons el sistema GRADE (grading of recommendations,
assessment development and evaluation) que avalua la qualitat de l’evidència i
permet classificar la força de les recomanacions terapèutiques.

!

Estudis amb neuroimatge
Els alemanys Hermann et al. (2013) han presentat un treball en el que proven en
una mostra de 27 subjectes amb fòbia dental com hi ha diferències individuals
en la reavaluació cognitiva dels estímuls per part dels pacients fòbics i com
aquestes estan relacionades amb l’activació cerebral durant els símptomes fòbics.
Concretament, els autors han demostrat que els subjectes amb major
reavaluació cognitiva disposicional mostren una disminució més pronunciada de
l’activació de l’escorça prefrontal dorsomedial, així com una menor disminució
de l’activació al còrtex prefrontal ventromedial dret i a l’orbitofrontal lateral.
Segons els autors, a més, aquestes diferències estarien relacionades amb
variables clíniques específiques com una disminució en la regulació emocional
de forma cognitiva, i una major regulació automàtica de les emocions,
respectivament.
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!
Lipka, Hoffmann, Miltner i Straube (2013) han publicat un treball en el que
estudien els efectes de la TCC en el canvi en la resposta cerebral a l'amenaça
percebuda en una mostra de 28 pacients amb aracnofòbia, assignats
aleatòriament a 2 grups (TCC vs llista espera), i comparats amb controls sans.
Els alemanys han trobat que els pacients en TCC mostren una regulació a la
baixa dels circuits neurals de la por (l'amígdala, la circumvolució fusiforme,
l'ínsula, l'escorça cingulada anterior i l'escorça prefrontal dorsomedial), que
s’associaria a les respostes a l'amenaça percebuda conscientment.

!

En aquesta mateixa línea s’ha presentat també una interessant metanàlisi (Ipser,
Singh, & Stein, 2013) sobre els estudis d’imatge funcional realitzats per tal
d’identificar les àrees cerebrals sensibles als estímuls fòbics i per caracteritzar els
canvis en l'activació cerebral després de la TCC.

!

Els autors inclouen 13 estudis, que comprenen 327 subjectes i troben patrons
d’activació diferenciats per a subjectes fòbics (hiperactivació) i controls sans al
globus pàl·lid / amígdala esquerra, ínsula esquerra, tàlem dret (pulvinar) i
cerebel. El major clúster d’activació identificat és el de l’ínsula esquerra. Després
de la TCC basada en l'exposició s’observà un patró difús de desactivació en
l'escorça frontal dreta, l’escorça límbica, els ganglis basals i el cerebel, amb
augment de l'activació detectat en una única àrea: el tàlem esquerre. Sembla
que aquesta estructura tindria un paper rellevant en la transmissió d’informació
cap a l’amígdala, com a part d’un circuit subcortical de resposta ràpida als
estímuls amenaçadors. Per tant, tal i com assenyalen els autors, els canvis en
l’activació cerebral per l’exposició a estímuls fòbics és consistent amb els
coneixements neuroanatòmics sobre les àrees de condicionament i extinció. A
més, la revisió aporta més evidència positiva sobre els efectes de la TCC sobre
els circuits neuronals subjacents a aquests mecanismes.

!

També en el camp de la neuroimatge, Galvao-de Almeida et al. (2013) han
presentat una revisió de tots els treballs publicats el darrers 30 anys sobre canvis
en neuroimatge funcional i TCC. Els brasilers estudien 45 estudis, dels quals
només 6 compten amb els criteris metodològics d’inclusió establerts, i de l’anàlisi
d’aquests es desprèn la presència d’evidència a favor de canvis consistents i
significatius en el patró d’activació de les àrees implicades en la neurobiologia de
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les fòbies. Segons els autors, es troben activacions superiors i globals en
l’amígdala, el tàlem, l’ínsula i l’hipocamp en els pacients fòbics, mentre que es
confirmen els resultats que indiquen una hipoactivació de l’escorça
orbitofrontal. A més, els autors confirmen canvis en els patrons d’activació en els
pacients, després de rebre la TCC, quan són comparats amb els controls (en
llista d’espera), que a més correlacionen amb la millora dels símptomes fòbics.

!

Article destacat
Busscher, Spinhoven, van Gerwen i de Geus (2013) han publicat els resultats
d’un estudi realitzat a 50 subjectes amb fòbia a volar, en tractament amb TCC
grupal, per tal de determinar si la sensibilitat a l’ansietat modera els efectes de
les sensacions somàtiques i la reactivitat del sistema nerviós autònom en
l’ansietat per volar induïda per l’exposició a les condicions de vol real.

!

Els autors consideren que la TCC per a aquesta fòbia podria millorar la seva
eficàcia si s’abordessin de forma específica els símptomes físics d’ansietat
mitjançant la reestructuració cognitiva i l'exposició als estímuls interoceptius,
sobretot en subjectes amb elevada sensibilitat a l’ansietat, doncs els resultats
indicaren que la reactivitat fisiològica prediu l'ansietat de vol després de
l'exposició, així com els canvis en l’ansietat per volar (auto-informada). A més, la
reactivitat fisiològica interactuà amb la sensibilitat a l'ansietat, de forma que els
canvis en la freqüència cardíaca i l’activació parasimpàtica van ser més
fortament associats amb canvis en l'ansietat per volar en pacients amb elevada
sensibilitat a l’ansietat i menys associats en pacients amb una baixa sensibilitat a
la mateixa.

!

D’altra banda, malgrat que la sensibilitat a l’ansietat es considera una variable
disposicional, la TCC ha mostrat la seva eficàcia en la reducció de la mateixa,
motiu pel qual treballs com aquests serveixen, tal i com afirmen els propis
autors, per posar de manifest que incloure marcadors fisiològics de l’arousal són
molt útils per enfortir i millorar les intervencions que se centren en la
modificació de les interpretacions disfuncionals dels senyals somàtics en relació a
l’ansietat.

!
!
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TRASTORN DE PÀNIC

!

Miriam Morales, Natxo Garrido i Soledad Castillo
Hospital Universitari Mútua de Terrassa

!
!

Estudis relatius al tractament
L’eficàcia de la TCC pel Trastorn de Pànic (TP) amb o sense agorafòbia està
ben establerta, tot i que es coneix poc sobre el processos de canvi subjacents a la
milloria clínica durant el tractament. L’objectiu de l’estudi de Fentz et al. (2013)
va ser investigar el rol de l’autoeficàcia i els pensaments catastròfics com a
mediadors del canvi en la TCC en grup per a pacients amb TP. Els resultats
confirmen l’autoeficàcia en el pànic com a mediador de canvi. Per contra, les
creences catastròfiques no es van relacionar de forma significativa amb els
símptomes d’ansietat en el curs del tractament. Els subjectes amb major
autoeficàcia registren menors nivells d’ansietat durant el tractament. De forma
inversa, les anàlisis també indiquen que el nivell d’ansietat inicial prediu
l’autoeficàcia durant la teràpia. Per tant, sembla que hi ha una relació causal
recíproca entre autoeficàcia i nivell d’ansietat.

!

L’exposició basada en la TCC és una opció eficaç en el tractament del TP amb
agorafòbia, encara que el substrat neural de la resposta és encara prou
desconegut. L’evidència suggereix que el TP amb agorafòbia es caracteritza per
un processament disfuncional del senyal de seguretat. Lueken et al. (2013) van
identificar patrons d’activació cerebrals específics associats a la bona o mala
resposta a la TCC en pacients amb TP amb agorafòbia. Així, l’alteració en el
processament del senyal de seguretat i en la relació entre còrtex cingulat anterior
i amígdala pot indicar-nos diferències individuals que determinen l’efectivitat de
la TCC.

!

La TCC pel TP emfatitza l’exposició interoceptiva ja que permet als pacients
aprendre que les sensacions corporals temudes relacionades amb el pànic són
segures i tolerables, i es considera un component essencial del tractament. És
limitat, però, el coneixement sobre l’eficàcia específica segons la forma com
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s’aplica aquesta exposició. Un grup d’investigadors americà examina l’eficàcia
de 3 formes de presentació de l’exposició interoceptiva per reduir la por a
l’ansietat i optimitzar l’aprenentatge inhibitori (Deacon et al., 2013). Comparen
l’eficàcia des d’una dosi d’intensitat lleu a una forma més intensiva. Els resultats
mostren que l’exposició interoceptiva intensiva produeix, significativament,
majors reduccions de la por a l’ansietat relacionada amb les sensacions
corporals. Conclouen, doncs, que la forma intensiva d’exposició interoceptiva
potencia l’eficàcia del tractament del TP.

!

Enguany, un grup format per la Universitat de Virginia i d’Oklahoma
investiguen sobre els diferents patrons de canvi que es produeixen durant la
TCC (Steinman, Hunter, & Teachman, 2013). Estudien aquest patró
individualitzat de canvi per tal de poder predir el nivell de símptomes de pànic
en el seguiment a sis mesos. Estableixen 3 patrons de canvi en 36 subjectes que
finalitzen una teràpia estàndard de dotze sessions de Tractament de Control del
Pànic (Barlow & Craske, 1994). Aquests patrons diferenciats de canvi semblen
tenir una valor predictiu en quant a l’evolució de la gravetat dels símptomes als
6 mesos.

!

L’equip del servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Marqués de
Valdecilla de Santander ha estudiat la relació entre els trets de personalitat de 82
pacients amb un primer episodi de TP i el curs evolutiu del seu trastorn durant
el primer any (Navarro, Sánchez, Herrán, & Sierra-Biddle, 2013). Troben
diferències significatives en les persones amb trets esquizoides, esquizotípics,
límits, fòbics i dependents de la personalitat, en el sentit de major gravetat del
TP a l’inici del tractament. D’altra banda, també troben que la intervenció
psicoterapèutica obté les mateixes taxes de remissió que en els altres pacients.
Per tant, segons aquest estudi, sembla que un tractament adient permetrà una
bona evolució independentment dels trets de personalitat dels subjectes.

!

És interessant un estudi controlat i aleatoritzat multicèntric dels EEUU liderat
per Kamila S. White i en col·laboració amb David Barlow, entre d’altres (White
et al. 2013). Els autors avaluen els efectes de mantenir la TCC amb 9 sessions de
freqüència mensual en 157 pacients diagnosticats de TP amb o sense agorafòbia
(responedors a la teràpia en fase aguda amb 11 sessions de Tractament de
Control del Pànic). Aquests responedors van ser assignats a dos grups: TCC de
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Manteniment (M-TCC) o Només Assessorament (NA). La M-TCC (Spiegel &
Baker, 1999) consistia en continuar animant a la pràctica de les pautes apreses,
prevenció de recaigudes, anticipar l’aparició d’exacerbació dels símptomes,
maneig de l’estrès i avaluar els costos de la recuperació. Els resultats mostren
que el grup M-TCC comparat amb el grup NA manté la milloria obtinguda en
la fase de tractament agut, disminueix recaigudes i redueix la disfunció
sociolaboral. Els resultats tenen doncs implicacions en el maneig del TP a llarg
termini.

!

Per últim, Meyerbroeker, Morina, Kerkhof i Emmelkamp (2013) presenten un
estudi controlat aleatoritzat en què comparen l’eficàcia de l’exposició amb
realitat virtual en relació a l’exposició en viu, dins d’un programa de TCC. Els
resultats indiquen que l’exposició amb realitat virtual no millora els resultats de
l’exposició en viu, i que els canvis cognitius prediuen de forma similar la
resposta al tractament en totes dues modalitats de tractament. Donats els elevats
costos de la teràpia amb realitat virtual, els autors conclouen que de moment no
hi ha dades que recolzin la implementació d’aquesta modalitat en el tractament
del TP.

!

Estudis descriptius
És coneguda l’elevada freqüència d’atacs nocturns en els pacients amb TP. La
majoria d’estudis inclouen subjectes que presenten atacs diürns i nocturns, però
s’ha estudiat poc el subgrup de pacients que presenten atacs nocturns primaris
(quan els atacs nocturns suposen més del 75% del total d’atacs de pànic).
Nakamura, Sugiura, Nishida, Komada i Inoue (2013) divideixen una mostra
prou àmplia de pacients amb TP en 3 grups: atacs nocturns primaris, atacs
diürns, i atacs nocturns i diürns. A diferència de les dades epidemiològiques ja
conegudes sobre el TP, destaca el fet que en el grup amb atacs de pànic nocturns
predominaven els homes i tenien una edat d’inici superior. A nivell clínic, aquest
subgrup sembla conformar un subtipus de TP més lleu i amb millor resposta al
tractament. Per contra, igual que en estudis anteriors, es confirma que el
subgrup de pacients amb atacs de pànic diürns i nocturns mostren una major
gravetat abans i després del tractament que els pacients amb atacs diürns sense
atacs nocturns.

!
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Respecte a l’inici del TP en edat avançada, Ritchie, Norton, Mann, Carrière i
Ancelin (2013) presenten un estudi on descriuen la incidència, les
característiques clíniques i els factors de risc de l’agorafòbia d’inici tardà (majors
de 65 anys). Troben una relació entre aquests casos d’inici tardà i una alta
incidència de trastorns d’ansietat i ideació suïcida. Una depressió greu, trets
d’ansietat i una pobre memòria visoespaial són els principals factors de risc
associats amb l’agorafòbia d’inici tardà. No s’ha trobat relació amb la patologia
cardíaca o altres malalties físiques, ni amb el fet de viure sols o ser dona.
Tampoc es considera un factor de risc presentar atacs de pànic previs, suggerint
així un subtipus d’inici tardà amb característiques atípiques a les de l’agorafòbia
en població més jove.

!

L’objectiu de l’estudi de Funayama et al. (2013) ha estat desenvolupar una llista
de conductes de seguretat en el TP i identificar la seva relació amb els
símptomes de l’atac de pànic, les situacions agorafòbiques i la resposta al
tractament. Elaboren una llista de 25 conductes de seguretat típiques a partir
d’informes i de l’experiència clínica dels investigadors, i estudien la seva
freqüència, essent portar medicació, distreure l’atenció, i portar una ampolla
d’aigua les més habituals. Identifiquen associacions entre conductes de seguretat
i símptomes de pànic, així com també amb situacions agorafòbiques, i defensen
que aquestes associacions poden ajudar al clínic a identificar les conductes de
seguretat. També identifiquen conductes de seguretat que permeten predir la
resposta a la TCC.

!

Alves, Pereira, Machado, Nardi i Oliveira e Silva (2013) presenten una revisió
d’estudis sobre les funcions cognitives en pacients amb TP. Els resultats de les
funcions avaluades en pacients amb TP mostren diferències significatives en
memòria i processament emocional. En memòria, els pacients amb TP obtenen
puntuacions inferiors. En les tasques que avaluen processament emocional
s’observa un rendiment superior quan la informació està relacionada amb el
trastorn. Aquests darrers resultats són consistents amb les característiques
clíniques del TP, confirmen que els pacients amb aquest trastorn mostren una
especial atenció a la informació, imatges o contextos relacionats amb el TP o a
la imminència d’una nova crisi.

!

HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"90

Acabem aquesta revisió amb el treball de Nay, Brown i Roberson-Nay (2013) on
presenten un estudi naturalístic de seguiment de 3 anys de pacients amb TP
amb/sense agorafòbia que pretén superar les limitacions d’estudis previs.
Presenten dades sobre cronicitat, remissió parcial/total, recaiguda, així com els
factors de risc associats a la recaiguda i la cronicitat. A tall d’exemple d’algun
dels resultats de l’estudi, troben que el 74.7% dels pacients amb TP sense
agorafòbia i el 66.7% dels pacients amb TP amb agorafòbia ja no compleixen
criteris diagnòstics als 3 anys de seguiment; tot i així, s’observa una gran
heterogeneïtat, amb pacients que presenten encara criteris subclínics. A més,
obtenen taxes de recaiguda del 11.9% i del 21.4% en el TP sense i amb
agorafòbia, respectivament.

!
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TRASTORN DE SÍMPTOMES SOMÀTICS I TRASTORN
D’ANSIETAT PER LA MALALTIA
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El diagnòstic d’hipocondria ha experimentat grans canvis en la cinquena edició
del Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-5). La
categoria general de Trastorns Somatomorfs on quedava inclosa la hipocondria
ha desaparegut, i en el seu lloc s’ha establert la nova categoria de Símptomes
Somàtics i Trastorns Relacionats (Somatic Symptom and Related Disorders).
L’American Psychiatric Association també ha eliminat el terme hipocondria i els
anteriors criteris diagnòstics. Els casos que anteriorment es classificaven com a
hipocondria, en el DSM-5 queden redistribuïts en dues categories diagnòstiques:
Trastorn de Símptomes Somàtics (TSS) (Somatic Symptom Disorder) i Trastorn
d’Ansietat per la Malaltia (TAM) (Illness Anxiety Disorder).

!

El diagnòstic de TSS es realitza quan hi ha símptomes somàtics persistents (>6
meses) (criteris A i C) acompanyats de pensaments, sentiments i conductes
relacionades amb la salut que resulten excessives i desproporcionades (criteri B)
(Taula 1). D’aquesta manera el TSS recull els casos d’hipocondria que presenten
símptomes somàtics i elevada ansietat per la salut, però també els anteriors
trastorns de somatització, somatomorf indiferenciat i trastorn per dolor. El
diagnòstic de TAM és exclusiu per a aquells casos d’hipocondria que presenten
elevada ansietat per la salut però en absència
de símptomes somàtics
significatius (Taula 2).

!

Després de quasi un any de la sortida del DSM-5 continua la controvèrsia entre
els autors que estan a favor o en contra dels canvis efectuats en la nova
reconceptualització diagnòstica dels trastorns somatomorfs i la hipocondria
(Brakoulias, 2014).

!
!
!
!
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TAULA 1. Trastorn de Símptomes Somàtics 300.82 (F45.1)
A. Un o més símptomes somàtics que causen preocupació o suposen una
interferència significativa a la vida diària.
B. Excessius pensaments, sentiments o conductes en relació als símptomes
somàtics o associats a preocupacions per la salut com es manifesta per almenys
un dels següents:
1. Pensaments desproporcionats i persistents sobre la gravetat d’un dels
símptomes.
2. Ansietat per la salut o els símptomes persistentment elevada.
3. Temps i energia excessius dedicats a aquests símptomes o
preocupacions per la salut.
C. Malgrat que els símptomes somàtics poden no estar presents de forma
continua, l’estat simptomàtic del criteri B és persistent (normalment més de 6
mesos)
Especificar si:
Amb dolor predominant (prèviament trastorn per dolor): Símptomes
somàtics que impliquen principalment dolor.
Especificar si:
Persistent: Un curs persistent es caracteritza per símptomes greus, notable
deteriorament i llarga durada (més de 6 mesos).
Especificar gravetat actual:
Lleu: Només es compleix un dels símptomes del criteri B.
Moderada: Es compleixen dos o més símptomes del criteri B.
Severa: Es compleixen dos o més símptomes del criteri B i a més
existeixen múltiples queixes somàtiques (o un símptoma somàtic molt
greu).

!
L’eliminació de la categoria de Trastorns Somatomorfs és recolzada per
Dimsdale et al. (2013) que es basen, entre altres raons, en que el terme
somatomorf és difícil d’entendre i de traduir a altres idiomes i es confon amb el
trastorn de somatització, mentre que la nova categoria de Símptomes Somàtics i
Trastorns Relacionats evita terminologia ambígua, és més fàcil de traduir i és
directa. Per altra banda, aquests autors sostenen que aquesta nova
reconceptualització soluciona en gran mesura el considerable solapament que es
donava entre els trastorns somatomorfs al DSM-IV, amb la reducció a dos
trastorns (TSS y TAM) dels cinc trastorns de l’anterior edició (trastorn per
somatització, trastorn somatomorf indiferenciat, hipocondria, trastorn per dolor
associat a factors psicològics i trastorn per dolor associat a factors psicològics i a
malaltia mèdica). A més, la premissa central en els Trastorns Somatomorfs era
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que els símptomes no s’explicaven per una malaltia mèdica, reforçant així el
dualisme ment-cos. Els autors argumenten que normalment els diagnòstics
mèdics no es defineixen basant-se en l’absència d’alguna cosa sinó en la
presència de determinats criteris diagnòstics positius, tal i com representen al
DSM-5 la presència de símptomes somàtics del criteri A en TSS i els
pensaments, sentiments i conductes del criteri B, tant en TSS com a TAM.

!
!

TAULA 2. Trastorn d’ Ansietat per la Malaltia 300.7 (F45.21)
A. Preocupació per tenir o adquirir una malaltia greu.
B. Els símptomes somàtics no estan presents o són d’intensitat lleu. Si es dóna
una altra condició mèdica o un risc elevat de desenvolupar una condició
mèdica, la preocupació és clarament excessiva o desproporcionada.
C. Elevat nivell d’ansietat per la salut i facilitat per alarmar-se pel seu estat de
salut.
D. Conductes relacionades amb la salut que resulten excessives (comprova
repetidament el seu cos per detectar signes de malaltia) o evitació
desadaptativa (evitar demanar visita amb el metge o anar a l’hospital).
E. La preocupació per la malaltia ha estat present almenys 6 mesos, tot i que la
malaltia específica temuda pot canviar al llarg del temps.
F. La preocupació per la malaltia no s’explica millor per un altre trastorn
mental, com el trastorn de símptomes somàtics, trastorn de pànic, trastorn
d’ansietat generalitzada, trastorn dismòrfic corporal, trastorn obsessiucompulsiu, o trastorn delirant de tipus somàtic.
Especificar si:
Tipus cerca de cura: Demanden freqüentment atenció mèdica, acudint a
visites mèdiques i sotmetent-se a proves i procediments.
Tipus evitació de cura: Utilitzen molt poc els serveis mèdics.

!
!
En relació a l’anterior, Brakoulias (2014) considera que aquests nous criteris són
menys estigmatitzants. En el cas del TSS, si els símptomes s’expliquen o no per
raons mèdiques és menys rellevant i l’atenció s’enfoca en ajudar els pacients en
el seus símptomes més que a la seva causa (Sharpe, 2013). Respecte al TAM,
aquest valida les preocupacions d’alguns pacients i augmenta l’habilitat dels
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professionals sanitaris per connectar amb els pacients i ajudar-los a alleugerir el
seu patiment. A més, aquests nous diagnòstics probablement promoguin la
col·laboració amb d’altres professionals de la salut i amb els propis pacients,
degut a la seva naturalesa descriptiva que permet reconèixer que no tots els
individus reaccionen als símptomes somàtics o a una malaltia de la mateixa
forma i, en definitiva, la millora del resultat tenint en compte les influències
psicològiques, socials i culturals en tots els pacients.

!

No obstant això, alguns autors opinen que la validesa d’aquests nous diagnòstics
no està ben sustentada. Frances i Chapman (2013) critiquen el baix llindar
diagnòstic del TSS i destaquen la poca utilitat d’aquest diagnòstic quan és
present un quadre mèdic. A més, sostenen que tant en el cas del TSS com en el
de TAM, els criteris que es refereixen a pensaments i conductes estan poc
definits i subjectes a diferents interpretacions, cosa que dificulta la pràctica
clínica (Taula 3). En la mateixa línia, Starcevic (2013) argumenta que s’han
perdut els components essencials de la hipocondria i que aquests nous conceptes
són deficients i poc útils a nivell clínic.

!

Finalment, Starcevic (2013) considera prematura l’exclusió de la hipocondria de
la nosologia psiquiàtrica en absència d’unes alternatives diagnòstiques sòlides.
Considera que tot i que era raonable la proposta de canvis a la classificació
diagnòstica de la hipocondria, la divisió d’aquest concepte basada en la
presència o absència de símptomes somàtics li ha tret solidesa empírica. Aquest
autor troba que l’ heterogeneïtat de la hipocondria hagués estat millor
representada si s’hagués especificat com havien proposat altres autors
(Asmundson, Taylor, Carleton, Weeks, & Hadjstavropoulos, 2012) per un
subtipus més ansiós, la por (fòbia) a patir una malaltia, i per un altre menys
ansiós, la creença sobrevalorada (convicció) de tenir-la. Sirri i Fava (2013) també
consideren que ni els criteris del TSS ni del TAM recullen aquest tret clau de la
hipocondria: la creença o idea sobrevalorada de l’individu de que està patint
una malaltia.

!
!
!
!
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Trastor n de Símptomes Trastorn d’Ansietat per la
S o m à t i c s ( e s re q u e re i x Malaltia (es requereixen tots
almenys 1 dels 3 criteris)
3 criteris)
Sentiments

Persistència d’alts nivells Ansietat elevada per la salut
d’ansietat per la salut o els i fàcilment alarmat sobre el
símptomes
seu estat de salut

Conductes

Excessiu temps i energia E x c e s s i v e s c o n d u c t e s
dirigida a aquests símptomes relacionades amb la salut
o preocupacions per la salut (comprovacions físiques
repetides a la troballa de
signes de malaltia) o evitació
desadaptativa (evitació de
visites mediques)
Adaptat de Starcevic (2013)

!
!
Com a conclusió, creiem que aquests canvis al DSM-5 no estan exempts de
certes limitacions però destaquem l’especial consideració en el diagnòstic a la
manera particular que té cada individu de respondre a nivell emocional,
cognitiu i conductual a les seves preocupacions envers la salut, afavorint un
enfocament més subjectiu de la vivència del pacient i no tant en uns criteris
objectius (com el nombre de símptomes o l’existència de resultats negatius a les
proves mèdiques) com succeïa a la versió anterior del manual. Tot i que
considerem que aquest canvi és beneficiós pels pacients, és difícil preveure com
afectarà finalment a la pràctica clínica. Per aquest motiu és necessari més temps
per implantar i avaluar aquestes noves categories diagnòstiques abans d’extreure
conclusions més específiques.

!
!
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TRASTORN PER ESTRÈS POSTTRAUMÀTIC
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María Lleras, Miriam Pérez Serrano i Nadine Riesco
Hospital Universitari de Bellvitge

!

Els criteris diagnòstics del trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) del Manual
Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals-5 (DSM-5) segueixen generant
polèmica. L’edició d’octubre de 2013 de la revista J Trauma Stress, nº 26 va
publicar una sèrie d’articles d’opinió entre defensors i crítics del DSM.
Destaquen les diferències que existeixen amb la nova edició, prevista per a l’any
2015, de la Classificació Internacional dels trastorns Mentals (IDC-11) i les
conseqüències que pot tenir en el tractament (Friedman, 2013 (1,2); Maerker &
Perkonigg, 2013; Brewin, 2013; Kilpatrick, 2013).

!

Quant als factors de risc de patir un TEPT tampoc sembla haver-hi moltes
novetats. Diferents estudis assenyalen diversos factors sociodemogràfics: gènere,
edat, educació i reexposició traumàtica (Conrad & Sauls, 2013; Atwoli et al.,
2013; Amstadter, Aggen, Knudsen, Reichborn-Kjennerud, & Kendler, 2013) i,
només alguns, aprofundeixen en les raons d’aquestes diferències com la diferent
socialització de gènere i el tipus d’esdeveniment traumàtic (Axim, Ghimire,
Williams, & Scott, 2013).

Biologia, neurobiologia i genètica
Un dels estudis més curiosos en relació a la biologia és la revisió realitzada per
Yahyavi, Zarghami i Marwah (2013) sobre la transmissió transgeneracional de la
vulnerabilitat a presentar TEPT. Consideren que els canvis en l’eix hipotalàmicpituïtari-adrenal observats en persones amb TEPT, bàsicament dones, poden ser
transmesos als seus fills durant l’embaràs. Després d'un suposat detallat estudi
dels nivells de cortisol, la infància traumàtica, el rol de mare i altres variables,
criden l’atenció els resultats extrets tenint en compte que les publicacions
analitzades són des de l’any 1985 fins al 2011, per tant, els criteris diagnòstics
han anat variant. A més, les mostres són petites i, pràcticament íntegrament,
supervivents de l’Holocaust. És a dir, encara que la idea és molt interessant, el
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treball presenta importants limitacions.

!

Els estudis descriptius de neuroimatge i neurobiologia publicats durant els últims
anys són nombrosos. Cal destacar la metaanàlisi realitzada per Kühn i Gallinat
(2013) sobre els dèficits de les estructures cerebrals que mostren els subjectes
diagnosticats de TEPT en comparació als subjectes sans exposats a una situació
traumàtica. En concret, les regions en les quals s’identifica una reducció de la
matèria grisa són el còrtex cingulat anterior, el còrtex prefrontal ventromedial, el
pol temporal esquerre/gir temporal medial i l’hipocamp esquerre. Aquestes
àrees cerebrals són les encarregades del processament emocional, extinció de la
por i regulació emocional.

!

Ramage et al. (2013) realitzen una metaanàlisi de neuroimatge funcional i
conclouen que existeixen tres regions que s’activen en tasques d’imaginació
traumàtica que no s’activen en controls sans, el cingular anterior dret, el
cingular posterior dret i el precuneus esquerre. Les dues primeres relacionades
amb el processament emocional i la tercera amb el processament cognitiu, en
concret amb tasques de memòria. Sartory et al. (2013) suggereixen que l'àrea
retroesplenial del cíngol té una funció important en la creació i manteniment de
la memòria traumàtica, en particular, dels símptomes de re-experimentació
intrusiva de l’esdeveniment traumàtic. La revisió de Daniels, Lamke, Gaebler,
Walter i Scheel (2013) és menys específica; observen que, depenent de
l’estructura, existeix un augment o una disminució significativa de la matèria
blanca en els individus amb TEPT.

!

Respecte als estudis sobre genètica i TEPT, Navarro-Mateu, Escámez, Koenen,
Alonso i Sánchez-Meca (2013) i Gressier et al. (2013) conclouen, després
d’analitzar alguns treballs controvertits sobre el tema, que no es pot afirmar que
el polimorfisme 5-HTTLPR del gen de transport de la serotonina s’associï amb
el desenvolupament de TEPT i recomanen continuar investigant la interacció
genètica-ambient. L’estudi dut a terme per Almil et al. (2013) suggereix una
associació genètica que augmenta amb el grau d’exposició al trauma únicament
en dones, especialment en dones afroamericanes.

!

En la major part dels estudis sobre neurobiologia i genètica del TEPT es
planteja el dubte de si les diferències observades predisposen a patir el trastorn o
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són la conseqüència del mateix i suggereixen major estudi neurofuncional. A
més, les meta-anàlisis revisades són descriptives, no extreuen conclusions
clíniques ni repercuteixen de forma directa en la intervenció dels pacients amb
TEPT.

!

Un dels estudis més interessants sobre el tema és la revisió duta a terme per
Aceto et al. (2013) sobre el TEPT desenvolupat després d’una intervenció
quirúrgica en la qual el pacient, sota efectes de l’anestèsia general, manté record
explícit d’allò que ha passat. El total de pacients que mantenen consciència del
succeït sota efectes de l’anestèsia general és de 0,5-2%, la prevalença del TEPT
en aquestes mostres es troba entre 0-71%. Els autors, a causa d’això, recomanen
una avaluació psicològica com a mínim en tres moments crítics (2-6 hores, 2-36
hores i 30 dies després de la intervenció) quan hi ha sospita que ha pogut
ocórrer un episodi d’aquestes característiques (Aceto et al., 2013).

!

Tractament psicològic
Els estudis basats en l’evidència sobre tractament psicològic del TEPT no
revelen grans sorpreses. La teràpia cognitivoconductual, en totes les seves
varietats -exposició en viu i/o imaginació, processament cognitiu, teràpia
cognitiva- i formats -individual o grup- (Watts et al., 2013; Barrera, Mott,
Hofstein, & Teng, 2013; Echeburúa, Sarasua, & Zubizarreta, 2013) segueix sent
el tractament psicològic d’elecció pel TEPT encara que altres estratègies com la
Desensibilització i Reprocessament a través dels Moviments Oculars (EMDR)
(Watts et al., 2013) i la teràpia narrativa d’exposició (Gwozdziewycz & MehlMadrona, 2013) també semblen oferir bons resultats. No obstant això, no tots
els estudis presenten conclusions tan clares; Jonas et al. (2013), en una revisió
sobre tractaments observen que la comparació entre els diferents tipus
d’intervenció mostra grans dificultats per la gran varietat de mostres. A més, no
pot afirmar-se que la TCC primerenca previngui de forma efectiva el
desenvolupament del TEPT (Kliem & Kröger, 2013).

!

Les tècniques ment-cos (mind-body) com mindfulness, meditació, ioga, tai chi,
zigong, respiració profunda i l’acupuntura, es perfilen com a intervencions
addicionals a causa dels seus efectes positius sobre l’estat d’ànim general (Omidi,
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Mohammadi, Zargar, & Akbari, 2013; Kim, Schneider, Kravitz, Mermier, &
Burge, 2013; Kim et al, 2013).

!

El predictor més important de l’eficàcia del tractament, diferenciant entre
tractaments específics i no específics (centrats o no en el trauma) és la
complexitat dels símptomes Gerger, Munder i Barth (2013). Malgrat la dificultat
per comparar els diferents tractaments, a causa de l’heterogeneïtat de mostres,
l’ús de diferents instruments d’avaluació, la variabilitat d’intervencions
utilitzades i la classificació emprada, etc. els pacients amb simptomatologia
complexa es beneficien tant de tractaments específics com de no específics; no
obstant això, per aquells que la simptomatologia dels quals no és complexa, els
tractaments específics són la millor opció (Gerger, Munder, & Barth, 2013).
Alguns autors argumenten que centrar-se exclusivament en la simptomatologia
TEPT pot limitar o alentir la recuperació i emmascarar la potenciació del
trastorn (Shakespeare-Finch & Lurie-Beck, 2014).

!

La variable que millor prediu l’abandonament del tractament no és la
intervenció centrada en el trauma, si no l'elevat nombre de sessions i la
modalitat grupal (Imel, Laska, Jakupcak, & Simpson, 2013).

!

Recomanació
L'article de Axim et al. (2013) sobre experiències traumàtiques, gènere i salut
mental és interessant perquè estudia una mostra de 400 persones en una de les
zones rurals més empobrides del planeta, la vall de Chitwan a Nepal, que ha
sofert un llarg període de conflictes bèl·lics i, ara com ara, manté una gran
incertesa tant política com econòmica pel què la seva població segueix en risc
d’experimentar noves situacions potencialment traumàtiques. L’estudi detalla
pas a pas no només la metodologia sinó les raons per les quals aquest estudi és
mereixedor d’atenció, es tracta d’una zona d’Àsia representativa del sud asiàtic i
la Xina. Presenta cert sentit crític sobre el procés de socialització i el diferent
significat que té la guerra, depenent del gènere, en aquesta zona.

!
!
!
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Funcionament
Respecte al funcionament del trastorn obsessiu-compulsiu, Anholt i Kalanthroff
(2013)
plantegen una explicació alter nativa a les clàssiques
cognitivoconductuals. Proposen que les conductes de comprovació s’expliquen
per un dèficit en les funcions executives, en concret, en la resposta d’inhibició.
Els pacients amb TOC es regeixen per hàbits (establint associacions i estímulresposta inflexibles). Fins i tot proposen reanomenar el trastorn com a
“compulsiu-obsessiu”, tenint en compte que, segons aquesta teoria, les
obsessions o símptomes d’ansietat serien una conseqüència, més que un
precursor de les compulsions.
En la mateixa línia, Clair et al. (2013) volen provar quina influència té l’ansietat
generada per l’obsessió i la capacitat mnèsica en les comprovacions compulsives
del TOC. Obtenen que el nivell d’ansietat associat a l’estímul disparador de
l’obsessió no influencia el nombre de comprovacions realitzades. Així, entenen
les comprovacions no tant com una estratègia d’afrontament, sinó com un
comportament automatitzat.

!

Destaquem també l’estudi valencià de García-Soriano i Belloch (2013) que
analitza les diferències en les variables distrès, interferència, interpretacions i
estratègies de neutralització (en pacients amb TOC i població normal) en funció
de les diferents dimensions simptomàtiques. Els resultats suggereixen que
obsessions de diferents continguts temàtics generen similar interferència i
malestar emocional. No obstant això, el contingut de les obsessions influeix en la
varietat d'interpretacions disfuncionals emprades i en la freqüència d’ús
d’estratègies de control. En concret, obtenen que les obsessions de tipus
supersticiós són interpretades més disfuncionalment, mentre que les de
contaminació són avaluades de forma menys disfuncional en comparació a
d’altres subtipus.

!
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Comorbiditat
Aquest any destaquem un estudi que intenta definir les característiques clíniques
del TOC pur. A l’estudi brasiler de Torres et al. (2013b), d'un total de 955
pacients amb TOC, només 74 (7,7%) presentaven un TOC pur; aquest grup
minoritari es caracteritza per presentar-se més en dones, amb una menor
gravetat de símptomes ansiosos i depressius, menys antecedents d’ideació suïcida
i menor ús de psicoteràpia. Molts pacients amb TOC eviten o retarden
consultar amb un professional per por, vergonya o desconeixement del trastorn,
i així, molts individus busquen assistència només quan presenten altres
símptomes associats. D’aquesta forma, és més probable que consulti el pacient
amb TOC i comorbiditat associada que aquell amb un trastorn pur.

!

Un altre estudi brasiler de la mateixa autora, Torres et al. (2013a), investiga la
prevalença de trastorn de pànic amb agorafòbia en una mostra de 1000 pacients
amb TOC així com les seves implicacions en el tractament. El 20.2% de la
mostra havia presentat algun episodi de trastorn de pànic amb agorafòbia al
llarg de la seva vida. Aquest subgrup eren subjectes de major edat, de predomini
femení, casades i amb fills. Tenien puntuacions més elevades en les dimensions
agressives i sexual-religioses, així com en depressió i ansietat general. Conclouen
que seria necessària l’aplicació de tractaments més individualitzats.

!

Respecte la comorbiditat amb trastorns del comportament alimentari, Simpson
et al. (2013) proposen un programa de tractament multimodal en 56 pacients
diagnosticats de TOC i TCA. Aquest programa de tractament inclou estratègies
d’exposició i prevenció de resposta per ambdues patologies. També inclou un
pla de dietes supervisades, tractaments psicofarmacològics i suport social.
Aquests pacients van ser avaluats durant 5 anys i van obtenir millores
significatives en la gravetat del TOC, del TCA, així com en les mesures de
depressió.

!

Pel que fa a la comorbiditat amb trastorns de personalitat, Dèttore, Pozza i
Coradeschi (2013) apliquen una teràpia intensiva en 49 pacients ingressats per
tal de poder millorar les resistències al tractament quan es dóna el doble
diagnòstic de TOC i trastorn de personalitat. El tractament va consistir en 5
setmanes de sessions diàries (4h, dues al matí i dues a la tarda) d’exposició i
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prevenció de resposta. Els resultats indiquen una millora significativa respecte a
la obtinguda en tractament ambulatori en format setmanal.

!

Avaluació
Pel que fa a l’ús i interpretació de les escales d’avaluació específiques pel TOC,
Farris, McLean, Van Meter, Simpson i Foa (2013) desenvolupen un punt de tall
a l’Y-BOCS per definir el benestar després del tractament. Per això estudien les
relacions entre les puntuacions de les escales Clinical Global Impression (CGI),
Quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire, Social adjustment
scale-self-report i la Y-BOCS. Conclouen que mentre una puntuació posttractament a la Y-BOCS menor o igual a 14 seria la millor predictora de
remissió, una puntuació igual o menor a 12 seria la millor predictora de
benestar, que inclouria remissió de símptomes, bona qualitat de vida i un bon
funcionament adaptatiu.

!

Tractament
Williams, Mugno, Franklin i Faber (2013) fan una revisió molt interessant on
contemplen per una part la fenomenologia i per altra el tractament del TOC
amb Exposició amb Prevenció de Resposta (EPR) en base a la seva dimensió
simptomàtica. Expliquen que la dimensió neteja/ordre ha estat la més estudiada
en la literatura i que aquesta presenta bona resposta a la EPR, malgrat que la
preocupació per la contaminació pot ser més resistent quan existeix l’emoció de
fàstic. En canvi, assenyalen que la dimensió de simetria i ordre ha estat poc
estudiada de manera específica, alhora que refereixen que aquest quadre
s’acompanya de major simptomatologia dissociativa, de trauma i de pensaments
suïcides. Suggereixen que el tractament de la dimensió de pensaments
inacceptables seria el més llarg i que hi jugaria un paper clau l’exposició en
imaginació i l’entrenament en estratègies de prevenció de rituals mentals.
Finalment, assenyalen la importància i necessitat d’aplicar les troballes
específiques de tractament i la manca actual de manuals aplicats amb exemples
concrets i detallats.

!
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Ponniah, Magiati i Hollon (2013) fan una revisió sobre l’efectivitat dels
tractaments psicològics on consideren diverses orientacions. Així doncs inclouen
45 estudis del Pubmed i PsycInfo. Troben que la TCC i la Teràpia Cognitiva
(TC) són efectives i específiques pel TOC, mentre que teràpies que no inclouen
l’exposició i els experiments conductuals com
la teràpia d’acceptació i
compromís, l’entrevista motivacional com adjuvant, la saciació i l’EMDR les
consideren com a probablement eficaces. Troben poc suport empíric per al
maneig d’estrès i per a la teràpia psicodinàmica. Finalment, suggereixen que
seria interessant saber quina teràpia pot ser més efectiva en funció de la
manifestació simptomàtica del TOC.

!

Volem incloure aquest any en tractament el paper dels familiars per emfatitzar
la influència dels aspectes relacionals sobre l’evolució del trastorn. Per una
banda, l’article de Boeding et al. (2013) tracta la funció de les parelles dels
pacients en diferents aspectes del trastorn, de manera que avaluen a 20 parelles
respecte a la seva acomodació als símptomes, abans i després d’un tractament
cognitivoconductual de 16 sessions. Els autors conclouen que l’acomodació als
símptomes per part de la parella representa una dinàmica amb efectes
significatius en la relació, de manera que s’associa amb major gravetat de
símptomes, amb l’empitjorament de la relació i amb pitjors resultats de la
intervenció psicològica.

!

Per la seva part, Abramowitz et al. (2013), conscients de que la relació i la forma
d’interacció amb la parella pot millorar el pronòstic dels pacients amb TOC,
avaluen l’efectivitat d’una intervenció cognitivoconductual pilot de parella amb
21 parelles durant 16 sessions. Al finalitzar el tractament obtenen milloria en
símptomes TOC, en la relació de parella i en depressió, mantenint-se la milloria
en disminució de símptomes a l’any.

!

Neurobiologia
Enguany, investigadors del nostre estat, han publicat diversos articles sobre
aspectes genètics i neurobiològics del TOC.

!

Entre ells destaca un estudi liderat per Alonso et al. (2013a) que intenta
relacionar les creences disfuncionals del TOC (sobreimportància/necessitat de
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control de pensaments, perfeccionisme, intolerància a la incertesa,
hiperesponsabilitat i sobreestimació del dany) amb l’herència genètica. Els
resultats indiquen que la interacció entre els gens Compt i Bdnf tenen una
relació significativa amb la hiperesponsabilitat/sobreestimació del dany i amb la
sobreimpotància/necessitat de control de pensaments. Aquesta interacció entre
funció dopaminèrgica i neurotròfica dels gens podria estar influenciant les
creences disfuncionals.

!

Seguint amb el tema de les creences disfuncionals, també Alonso et al. (2013b)
estudien com aquestes tenen una possible relació amb el volum del lòbul
temporal anterior. Mitjançant una ressonància magnètica, la Y-BOCS i
l’Obsessive Beliefs Questionnaire (OBQ-44) realitzada en un total de 80
pacients (30 individus sans i 50 subjectes amb TOC), observen com el volum del
lòbul temporal anterior dels subjectes amb TOC és menor que en pacients
diagnosticats de TOC. A més, aquesta diferència de volum correlaciona amb
major disfuncionalitat de les creences en els pacients de TOC vs individus sans.

!

Hi ha dos estudis més de neuroimatge, un francès, liderat per Morgiève et al.
(2013) que estudia els canvis hemodinàmics cerebrals en pacients diagnosticats
de TOC i que reben una TCC. Sembla que aquesta produeix canvis
hemodinàmics en el còrtex orbitofrontal i en el còrtex cingular anterior durant
les sessions d’exposició i especialment en les sessions inicials.

!

L’altre és un estudi multicèntric (Olatunji et al., 2013) que estudia la relació
entre els correlats neuronals i la millora que obtenen 11 pacients hospitalitzats i
sotmesos a TCC (24 sessions individuals). El grup de pacients amb TOC eren
del subtipus contaminació. Van trobar una correlació positiva entre activació en
zones cerebrals (com temporal anterior i amígdala) i resposta durant el
tractament. Al final del tractament també es va donar una disminució
significativa en les puntuacions de la Y-BOCS.

!
!
!
!
!

HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"113

Referències
• Abramowitz, J.S., Baucom, D.H., Boeding, S., Wheaton, M.G., PukayMartin, N.D., Fabricant, L.E., Paprocki, C., & Fischer, M.S. (2013). Treating
obsessive-compulsive disorder in intimate relationships: a pilot study of
couple-based cognitive-behavior therapy. Behav Ther, 44(3), 395-407.
• Alonso, P., López-Solà, C., Gratacós, M., Fullana, M.A., Segalàs, C., Real,
E., Cardoner, N., Soriano-Mas, C., Harrison, B.J., Estivill, X., & Menchón,
J.M. (2013a). The interaction between Comt and Bdnf variants influences
obsessive-compulsive-related dysfuncional beliefs. Journal of Anxiety
Disorders, 27, 321-327.
• Alonso, P., Orbegozo, A., Pujol, J., López-Solà, C., Fullana, M.A., Segalàs,
C., Real, E., Subirà, M., Martínez-Zalacaín, I., Menchón, J.M., Harrison,
B.J., Cardoner, N., & Soriano-Mas, C. (2013b). Neural correlates of
obsessive-compulsive related dysfunctional beliefs. Progress in NeuroPsychopharmacology & Biological Psychiatry, 47, 25-32.
• Anholt, G.E. & Kalanthroff, E. (2013). Letter to the Editor: Recent
advances in research on cognition and emotion in OCD: a review. Current
Psychiatry Reports, 15(12), 416.
• Boeding, S.E., Paprocki, C.M., Baucom, D.H., Abramowitz, J.S., Wheaton,
M.G., Fabricant, L.E., & Fischer, M.S. (2013). Let me check that for you:
symptom accommodation in romantic partners of adults with ObsessiveCompulsive Disorder. Behav Res Ther, 51(6), 316-322.
• Clair, A.H., N'diaye, K., Baroukh, T., Pochon, J.B., Morgiève, M.,
Hantouche, E., Falissard, B., Pelissolo, A., & Mallet, L. (2013). Excessive
checking for non-anxiogenic stimuli in obsessive-compulsive disorder.
European Psychiatry, 28(8), 507-513.
• Dèttore, D., Pozza, A., & Coradeschi, D. (2013). Does time-intensive ERP
attenuate the negative impact of comorbid personality disorders on the
outcome of treatment-resistant OCD? Journal of Behavior Therapy and
Experimental Psychiatry, 44, 411-417.

HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"114

• Farris, S.G., McLean, C.P., Van Meter, P.E., Simpson, H.B., & Foa, E.B.
(2013). Treatment response, symptom remission, and wellness in obsessivecompulsive disorder. J Clin Psychiatry, 74(7), 685-690.
• García-Sorianom G. & Bellochm A. (2013). Symptom dimensions in
obsessive-compulsive disorder: differences in distress, interference, appraisals
and neutralizing strategies. Journal of Behavior Therapy and
Expermimental Psychiatry, 44(4), 441-448.
• Morgiève, M., N´Diaye, K., Haynes, W.I.A., Granger, B., Clair, A,
A., & Mallet, L. (2013). Dynamics of psychotherapy-related
haemodynamic changes in obsessive compulsive disorder
personalized exposure task in functional magnetic resonance
Psychological Medicine. [epub ahead of print]

Pelissolo,
cerebral
using a
imaging.

• Ponniah, K., Magiati, I., & Hollon, S.D. (2013). An update on the efficacy of
psychological therapies in the treatment of obsessive-compulsive disorder in
adults. J Obsessive Compuls Relat Disord, 2(2), 207-218.
• Torres, A., Ferrao, Y., Shavitt, R.G., Diniz, J.B., Costa, D., Conceiçao de
Rosario, M., Miguel, E., & Fontenelle, L. (2013a). Panic Disorder and
Agoraphobia in OCD patients: Clinical profile and possible treatment
implications. Comprehensive Psychiatry. [epub ahead of print]
• Torres, A.R., Shavitt, R.G., Torresan, R.C., Ferrão, Y.A., Miguel, E.C., &
Fontenelle, L.F. (2013b). Clinical features of pure obsessive-compulsive
disorder. Comprehensive Psychiatry, 54(7), 1042-1052.
• Simpson, H.B., Wetterneck, C.T., Cahill, S.P., Steinglass, J.E., Franklin,
M.E., Leonard, R.C., Weltzin, T.E., & Riemann, B.C. (2013). Treatment of
Obsessive-Compulsive Disorder Complicated by Comorbid Eating
Disorders. Cogn Behav Ther, 42(1), 64-76.
• Williams, M.T., Mugno, B., Franklin, M., & Faber, S. (2013). Symptom
dimensions in obsessive-compulsive disorder: phenomenology and treatment
outcomes with exposure and ritual prevention. Psychopathology, 46(6),
365-376.

!

HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"115

!
TRASTORN D'ACUMULACIÓ

!

Lorena Fernández de la Cruz
King's College London, Institute of Psychiatry

!
!

El Trastorn d'Acumulació (TA), en anglès Hoarding Disorder, és un nou
trastorn inclòs al recentment publicat DSM-5 (5ª edició del Manual Diagnòstic i
Estadístic de Trastorns Mentals; American Psychiatric Association, 2013).
Aquest capítol del cdscritc 2.0 ofereix una visió global del TA, repassant
breument la seva història fins el moment de la seva inclusió al DSM al maig del
2013, centrant-se en detall en la recerca científica més rellevant publicada
durant el darrer any (2013).

!

Un nou trastorn
Al DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000), la incapacitat per llençar
els objectes gastats o inútils, fins i tot quan no tenen valor sentimental' és (era) un
dels vuit criteris diagnòstics del Trastorn de la Personalitat Obsessivocompulsiu
(TPOC). La secció de trastorn diferencial del TPOC també establia el següent:
‘S'hauria de considerar el diagnòstic de Trastorn Obsessivocompulsiu (TOC)
especialment quan l'acumulació és extrema (p. ex., piles acumulades d'objectes
sense valor presenten un perill d'incendi i fan que sigui difícil caminar per la
casa)'. Per tant, tot i que l'acumulació no es mencionava explícitament a l'apartat
on es descrivia el TOC, els clínics que han fet servir el DSM-IV al llarg
d'aquests anys solien diagnosticar aquests casos extrems d'acumulació com a
casos de TOC.

!

Tot i això, la recerca portada a terme durant els darrers anys ha mostrat que,
realment, la majoria dels casos d'acumulació no compleixen els criteris
diagnòstics per diagnosticar un TOC o un TPOC (veure, per exemple, MataixCols et al., 2010). Si bé no hi ha dubte que l'acumulació pot ser de vegades un
símptoma del TOC, secundària a obsessions típiques -com per exemple quan la
dificultat per llençar objectes és deguda a pors de contaminació o a fer mal als
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altres (Pertusa, Frost, & Mataix-Cols, 2010)- en la majoria dels casos, els
s ímptomes d' acumulac ió no es tan relacionats amb s ímptomes
obsessivocompulsius. Tot i que el 5-10% dels pacients amb TOC presenten
símptomes d'acumulació, la majoria dels individus (>80%) amb problemes
d'acumulació no presenten altres símptomes de TOC (Frost, Steketee, & Tolin,
2011; Mataix-Cols, Billotti, Fernández de la Cruz, & Nordsletten, 2013). A més,
el TA i el TOC presenten altres diferències importants pel que fa a la
fenomenologia dels símptomes, el nivell de consciència de malaltia, el curs
clínic, els processos cognitivoconductuals i emocionals implicats, els correlats
neurocognitius, la base genètica i la resposta al tractament (Mataix-Cols et al.,
2010; Pertusa et al., 2008).

!

En el DSM-5, el TA està englobat en un nou capítol anomenat Trastorn
Obsessivocompulsiu i Trastorns Relacionats (American Psychiatric Association,
2013) on, a més del TOC i del TA, també s'inclouen el Trastorn Dismòrfic
Corporal, la Tricotil·lomania i el Trastorn d'Escoriació (per a més informació
sobre aquest nou capítol del DSM-5, podeu consultar Phillips et al., 2010). Les
raons per incloure el TA en aquest capítol són bàsicament històriques degut a la
conceptualització prèvia de l'acumulació com a criteri del TPOC o com a
símptoma del TOC. Tot i que hi ha similituds entre el TA i altres trastorns del
grup obsessivocompulsiu (Philips et al., 2010), el TA també comparteix
característiques amb altres trastorns emocionals, del control dels impulsos i del
neurodesenvolupament, com el Trastorn per Dèficit d'Atenció amb
Hiperactivitat (TDAH; Tolin & Villavivencio, 2011). És d'esperar que futures
investigacions centrades en la nosologia del TA ajudin a dilucidar quin és el
millor lloc al DSM pel TA (Mataix-Cols & Fernández de la Cruz, 2014).

!

Els criteris diagnòstics pel TA del DSM-5 es basen en la definició original
d'acumulació compulsiva proposada fa quasi 20 anys per Frost i Hartl (1996). En
ambdós grups de criteris, els originals i els actuals del DSM-5, les dificultats per
desfer-se de pertinences, el fet de tenir estances de la casa abarrotades d'objectes
i la presència de malestar o deteriorament, són el nucli del trastorn. Els antics
criteris s'han modificat per incorporar els resultats de les darreres troballes
científiques (Mataix-Cols, Fernández de la Cruz, Nakao & Pertusa, 2011;
Mataix-Cols et al., 2013). Aquests esforços de recerca internacionals, juntament
amb el treball dels diferents grups i comitès del DSM-5, han donat lloc a l'actual
HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"117

redacció dels criteris diagnòstics pel TA (Taula 1) (Els criteris diagnòstics aquí
presentats són una traducció lliure de l'autora d'aquest capítol (LFC) dels criteris
originals en anglès publicats al DSM-5 (American PsychiatricAssociation[2013].
Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition, text revised.
Washington, DC: APA). A data d'avui no hi ha traduccions oficials del manual.
Els criteris en anglès també els podeu trobar a Mataix-Cols et al. (2013). The
London Field Trial for Hoarding Disorder. Psychological Medicine, 43, pàgina
839.)

!

Taula 1. Criteris Diagnòstics del Trastorn d'Acumulació al DSM-5
A. Dificultat persistent per llençar o per desfer-se de pertinences,
independentment del seu valor real.
B. Aquesta dificultat es deu a una necessitat percebuda de guardar els objectes
o al malestar associat amb el fet de desfer-se d'ells.
C. La dificultat per desfer-se de les pertinences dóna lloc a l'acumulació de
possessions que congestionen i abarroten estances de la casa d'ús regular i
comprometen la seva funció prevista. Si les estances no estan abarrotades és
només degut a la intervenció de tercers (p. ex., membres de la família,
empreses de neteja, autoritats).
D. L'acumulació causa malestar clínicament significatiu o deteriorament social,
laboral o d'altres àrees importants de l'activitat de l'individu (incloent la
capacitat de mantenir un entorn segur per un mateix i pels altres).
E. L'acumulació no es pot atribuir a una altra condició mèdica (p. ex., lesió
cerebral, malaltia cardiovascular, Síndrome de Prader-Willi).
F. L'acumulació no és pot explicar millor pels símptomes d'un altre trastorn
mental (p. ex., obsessions en el trastorn obsessivocompulsiu, pèrdua d'energia
en el trastorn depressiu major, deliris en l'esquizofrènia o un altre trastorn
psicòtic, dèficits cognitius en el trastorn neurocognitiu major, interessos
restringits en els trastorns de l'espectre autista)
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Taula 1. Criteris Diagnòstics del Trastorn d'Acumulació al DSM-5
Especificar si:
Amb adquisició excessiva: Si la dificultat per desfer-se de pertinences va
acompanyada de l'excessiva adquisició d'objectes que no es necessiten o pels
quals no hi ha espai disponible.
Indicar si les creences i conductes relacionades amb l'acumulació es
caracteritzen actualment per:
Bona o adequada consciència de malaltia: L'individu reconeix que les creences
i conductes relacionades amb l'acumulació (pertanyents a la dificultat per
desfer-se de pertinences, l'abarrotament o l'adquisició excessiva) són
problemàtiques.
Pobra consciència de malaltia: L'individu està majoritàriament convençut de
que les creences i conductes relacionades amb l'acumulació (pertanyents a la
dificultat per desfer-se de pertinences, l'abarrotament o l'adquisició excessiva)
no són problemàtiques, tot i tenir evidència del contrari.
Absent o delirant consciència de malaltia: L'individu està completament
convençut de que les creences i conductes relacionades amb l'acumulació
(pertanyents a la dificultat per desfer-se de pertinences, l'abarrotament o
l'adquisició excessiva) no són problemàtiques, tot i tenir evidència del contrari.
©American Psychiatric Association, 2013

!
Validació dels criteris diagnòstics
Tot i que l'American Psychiatric Association va organitzar estudis de camp (field
trials) "oficials" per validar els criteris diagnòstics dels trastorns que anaven a ser
inclosos al DSM-5 (Clarke et al., 2013), en el cas del TA només es va reclutar
una petita mostra de 32 casos potencials d'acumulació per validar el diagnòstic.
El principal objectiu de l'estudi de camp era determinar en quin grau dos
avaluadors independents estarien d'acord en la presència o absència del trastorn
en entrevistar el mateix pacient en dues ocasions diferents. Dels 32 casos
potencials de TA mencionats, només 16 van completar les dues entrevistes
diagnòstiques als dos moments temporals. El coeficient de fiabilitat (kappa
interclasse) pel diagnòstic de TA entre aquestes dues mesures va ser de .59 (IC
95% =.17 - .83). Desafortunadament, donats la petita grandària de la mostra i
l'ampli interval de confiança, la fiabilitat del diagnòstic de TA no va poder ser
avaluada en aquest estudi (Regier, Narrow, Clarke et al., 2013).

!
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Paral·lelament a l'estudi de camp oficial, Mataix-Cols et al. (2013) van portar a
terme el London Field Trial for Hoarding Disorder. Aquest estudi va avaluar la
sensibilitat, especificitat i fiabilitat entre-avaluadors dels criteris de TA. Des de la
perspectiva dels pacients, també va avaluar l'acceptabilitat percebuda, utilitat i
estigma associats al nou diagnòstic. Finalment, entre els seus objectius també
estava el d'establir si els criteris eren prou conservadors per tal d'evitar falsos
positius o la sobre-patologització d'altres conductes d'acumulació normals, com
per exemple el col·leccionisme. Els autors van reclutar una mostra d'individus
que s'auto-definien com a acumuladors (N=50), sense tenir en compte
l'etiologia, diagnòstic i gravetat dels seus símptomes. A més, també es va reclutar
com a control una mostra d'individus que s'auto-definien com a col·leccionistes
(N=20).Tots els participants van completar una sèrie de qüestionaris i una
entrevista psicopatològica que, en la majoria de casos, es va realitzar a casa dels
individus per tal d'avaluar de manera acurada fins a quin punt l'acumulació
d'objectes era problemàtica. Quan les entrevistes no es van poder realitzar als
domicilis, es van demanar fotografies representatives de les diferents habitacions.
S'ha vist que examinar fotografies reals de les cases pot servir per discriminar, de
manera fiable, l'acumulació patològica de pertinences de l'acumulació normal
(Fernández de la Cruz, Nordsletten, Billotti, & Mataix-Cols, 2013). A més, les
fotografies poden ajudar a avaluar altres característiques relacionades amb
l'acumulació que poden proporcionar pistes diagnòstiques útils, com la quantitat
d'objectes acumulats, la desorganització dels mateixos, la funcionalitat de les
habitacions, el nombre de classes d'objectes acumulats i les condicions de
salubritat en les que viu l'individu. Tot i això, les fotografies no haurien de
substituir les entrevistes psicopatològiques, sinó ser una eina més del procés
diagnòstic (Fernández de la Cruz et al., 2013).

!

Les avaluacions del London Field Trial les van portar a terme dos entrevistadors
que van arribar a les seves conclusions diagnòstiques de manera independent.
La fiabilitat entre-avaluadors dels criteris diagnòstics de TA va ser excel·lent.
Vint-i-nou (58%) dels 50 individus en el grup d'acumuladors van complir criteris
pel diagnòstic de TA. Cinc (10%) participants no complien criteris de TA
perquè els seus símptomes d'acumulació eren causats per un TOC (Criteri F).
Setze (32%) individus no complien criteris perquè els objectes que acumulaven
no impedien l'ús de les diferents estances de la casa (Criteri C). A més, d'aquests
16 individus, sis no sentien malestar quan es desfeien dels objectes (Criteri B) i/o
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tenien nivells insuficients de malestar o deteriorament degut a aquests
símptomes (Criteri D). Cap dels 20 col·leccionistes complia criteris per TA. Els
criteris de TA van mostrar que podien discriminar amb molt elevada sensibilitat
i especificitat entre TA i altres formes d'acumulació d'objectes com l'acumulació
deguda al TOC, l'acumulació subclínica i el col·leccionisme (Mataix-Cols et al.,
2013).

!

A més, la majoria de participants (>95%) que complien criteris per TA van
trobar el diagnòstic molt o bastant acceptable i útil per al desenvolupament de
nous tractaments. Pel que fa a l'estigma, les opinions van estar més repartides,
però la majoria d'individus amb TA (59%) van considerar que el diagnòstic no
era massa estigmatitzant. Tot i ser moderadament estigmatitzant per alguns
individus, la majoria va indicar que els beneficis de ser diagnosticats (per
exemple, l'accés al tractament) estaven per davant dels desavantatges (per
exemple, l'estigma).

!

Pel que fa a les diferències entre col·leccionisme i TA, es va veure que els
col·leccionistes eren homes en una major proporció, era més probable que
estiguessin emparellats, i menys probable que patissin un trastorn psiquiàtric o
prenguessin medicació. A l'igual que els individus amb TA, els col·leccionistes
informaven de que adquirien objectes, tenien una vinculació amb ells, i es
mostraven reticents a llençar-los. No obstant això, l'abarrotament d'aquests
objectes i el deteriorament resultant eren mínims en aquest grup i, en última
instància, insuficients per complir criteris diagnòstics per TA. A més, la
conducta d'acumulació dels col·leccionistes estava més focalitzada, eren més
selectius, tenien més tendència a organitzar aquestes pertinences un cop
adquirides i era menys probable que aquestes s'acumulessin de manera
excessiva. Els autors conclouen que hi ha diferències quantitatives i qualitatives
importants entre TA i col·leccionisme normatiu. Per aquesta raó, és poc
probable que els col·leccionistes acabin sent inadequadament diagnosticats de
TA (Nordsletten, Fernández de la Cruz, Billotti, & Mataix-Cols, 2013).

!

El London Field Trial va proporcionar evidència preliminar de que els criteris
diagnòstics per TA són vàlids, fiables i, a més, percebuts com a acceptables i útils
per part dels que el pateixen, almenys en la mostra que va participar en l'estudi,
formada per individus que s'identificaven com a acumuladors. Aquesta
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investigació també va mostrar que els criteris de TA són prou conservadors i que
no patologitzen conductes d'acumulació que són normatives, com per exemple
el col·leccionisme.

!

Epidemiologia
Aquest any també s'ha publicat el primer estudi epidemiològic que fa servir els
nous criteris del DSM-5 per establir la prevalença del TA (Nordsletten et al.,
2013). L'estudi va incloure 1,698 adults del sud-est de Londres i es va estructurar
en dues fases. Els participants que van manifestar tenir dificultats amb
l'acumulació a la fase de triatge i van acceptar ser re-contactats (N=99), van
passar a una segona fase en la que van realitzar una entrevista psiquiàtrica en
profunditat al seu domicili i van completar una bateria de qüestionaris. En total,
19 individus van complir criteris per TA, corresponent a una prevalença de
l'1.5% (IC95% = .7 - 2.2). El trastorn va resultar igual de prevalent en dones i
en homes. Els autors assenyalen que aquesta prevalença de l'1.5% és probable
que sigui una estimació a la baixa de la prevalença real, donat que la majoria
dels participants d'aquest estudi tenien bona consciència de malaltia. És possible
que aquells amb una consciència de malaltia més pobre hagin subestimat els
seus símptomes quan van ser avaluats a la primera fase. En qualsevol cas, el que
es pot concloure és que el TA és almenys tan prevalent com altres trastorns
mentals com el TOC o l'Esquizofrènia.

!

D'altra banda, sovint s'assumeix que el TA és un problema de gent gran però, de
fet, molts individus diagnosticats de TA expliquen, de manera retrospectiva, que
els seus símptomes van començar a la infantesa o a l'adolescència. Ivanov et al.
(2013) estudien, per primer cop, la presència de símptomes d'acumulació en
adolescents, fent servir una mostra poblacional de 3,973 bessons de 15 anys. Els
autors conclouen que la prevalença d'acumulació clínicament significativa,
avaluada amb una escala auto-informada, és del 2% (IC 95% = 1.6 - 2.5), sent
aquesta proporció significativament més elevada en les noies que en els nois.
Quan el criteri d'abarrotament es va excloure (donat que els adolescents no
tenen control total sobre el seu ambient), la prevalença es va incrementar fins al
3.7% (IC 95% = 3.1 - 4.3). Sembla doncs que els símptomes d'acumulació són
prou freqüents en adolescents, particularment en les noies, i que aquests causen
malestar i deteriorament. A més, en aquest estudi l'acumulació rarament va
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aparèixer associada a altres trastorns del desenvolupament com el TDAH o els
Trastorns de l'Espectre Autista, donant suport al fet de que el TA sigui un
trastorn independent al DSM-5.

!

Genètica
Durant el 2013 també hi ha hagut troballes interessats pel que fa a la genètica
del TA. En primer lloc, Monzani, Rijsdijk, Harris i Mataix-Cols (2013) han
estudiat la relació etiològica entre els trastorns inclosos al nou capítol de
Trastorn Obsessivocompulsius i Trastorns Relacionats del DSM-5. Utilitzant
una mostra de 5,409 bessones adultes, han trobat que, mentre els factors
genètics són comuns a tots els trastorns (tot i que també específics pel grup que
inclou el TOC, el TA i el Trastorn Dismòrfic Corporal), els factors ambientals
són específics per cadascun dels trastorns de l'espectre obsessivocompulsiu.
Aquests resultats ajuden a explicar les similituds aparents entre aquest grup de
trastorns, així com les seves diferències.

!

Aquests resultats es poden complementar amb l'estudi d'Ivanov et al. (2013),
citat anteriorment. Ells troben que la importància relativa dels factors genètics i
els factors ambientals compartits en el TA difereix entre sexes en la seva mostra
d'adolescents. En els nois, els factors genètics i els factors ambientals no
compartits explicaven la major part de la variància. En canvi, en les noies, els
factors ambientals compartits i no compartits explicaven la major part de la
variància, mentre que els factors genètics tenien un paper insignificant. Aquestes
troballes suggereixen que en l'etapa que va de l'adolescència a l'edat adulta
tenen lloc processos genètics i ambientals que són dinàmics.

!

D'altra banda, un altre estudi de bessons ha intentat respondre a la pregunta de
si l'adquisició excessiva i les dificultats per desfer-se de les pertinences
comparteixen un substrat etiològic comú, donat que aquests dos fenòmens
apareixen molt sovint plegats (Nordsletten et al., 2013). Més de cinc mil
bessones (2,529 parells) van participar en aquest estudi. Com era d'esperar, es va
trobar una correlació fenotípica elevada (.63) entre adquisició excessiva i
dificultats per desfer-se de les pertinences. Ambdós trets van mostrar ser
moderadament heretables. La correlació genètica entre els dos trets va ser .77
(IC 95% = .69 - .85), indicant una superposició genètica important però
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imperfecta. La correlació ambiental no compartida (.50; IC 95% = .42 - .57),
tot i que més baixa, també és significativa. Aquestes troballes demostren una
superposició etiològica (on la part genètica és més substancial que l'ambiental)
entre l'adquisició excessiva i les dificultats per desfer-se de pertinences, la qual
cosa pot explicar perquè aquests trets apareixen junts de manera tan freqüent en
el TA. Tot i això, donat que la superposició etiològica no és perfecta, sembla
plausible assumir que hi hagi altres influències etiològiques, particularment
ambientals, que són específiques per cadascun d'aquests fenotips.

!

Avaluació i diagnòstic
Algunes de les mesures amb millors propietats psicomètriques i més ampliment
utilitzades per avaluar el TA inclouen la Hoarding Rating Scale-Interview
(HRS-I; Tolin, Fitch, Frost, & Steketee, 2010), així com la seva versió autoadministrada, la Hoarding Rating Scale-Self Report (HRS-SR; Tolin, Frost, &
Steketee, 2010), i el Clutter Image Rating (CIR; Frost, Steketee, Tolin, &
Renaud, 2008). Aquestes són mesures breus i amb molt bones propietats
psicomètriques que són capaces d'identificar quan l'individu pateix de
símptomes d'acumulació que són clínicament significatius fent servir punts de
tall derivats empíricament. Tot i això, aquests instruments no permeten el
diagnòstic clínic de TA, bàsicament perquè no permeten descartar altres
trastorns que també poden cursar amb l'acumulació excessiva de pertinences.

!

El diagnòstic del TA requereix d'una entrevista psicopatològica (idealment a
casa de la persona que acumula) per tal d'avaluar que es compleixen els criteris,
descartar altres causes mèdiques i poder fer el diagnòstic diferencial amb altres
trastorns en els que també es pot donar l'acumulació d'objectes. L'entrevista
diagnòstica també ofereix l'oportunitat de portar a terme una avaluació del risc
ambiental (risc d'incendi, risc d'allaus dels objectes acumulats, infestacions de
rosegadors o insectes, condicions de salubritat que posen en risc la salut, etc.).
En alguns casos, és important determinar si cal la intervenció d'altres parts com
els bombers o els serveis socials.

!

L'Entrevista Estructurada pel Trastorn d'Acumulació (Structured Interview for
Hoarding Disorder, SIHD; Nordsletten, Fernández de la Cruz, Pertusa,
Reichenberg, Hatch, & Mataix-Cols, 2013) és una entrevista diagnòstica semiHTTP://CD.SCRITC.CAT/2013
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estructurada que cobreix aquestes necessitats. La SIHD pregunta de manera
detallada per cada criteri diagnòstic i, ajudant-se de regles lògiques, també ajuda
als clínics a excloure altres causes possibles per l'acumulació, amb un èmfasi
especial en la diferència amb el diagnòstic de TOC i en els Trastorns de
l'Espectre Autista. A més, també està pensada per avaluar el risc. La SIHD és
l’instrument diagnòstic que es va utilitzar al London Field Trial for Hoarding
Disorder (Mataix-Cols et al., 2013), descrit anteriorment, i va mostrar ser un
instrument fiable per discriminar de manera vàlida i fiable el TA d'altres formes
d'acumulació (com l'acumulació secundària al TOC), l'acumulació subclínica i el
col·leccionisme.

!

Altres instruments, en aquest cas auto-administrats, per avaluar el TA i les seves
característiques (o conseqüències) que també han estat publicats durant el darrer
any són el qüestionari d'Activitats de la Vida Quotidiana en el Trastorn
d'Acumulació (Activities of Daily Living Scale in Hoarding Disorder, ADL-H;
Frost, Hristova, Steketee, & Tolin, 2013) i un índex que mesura les condicions de
salubritat en les que es troba la llar de l'individu (Home Environment Index,
HEI; Rasmussen, Steketee, Frost, Tolin, & Brown, 2013). Ambdós instruments
han mostrat bones propietats psicomètriques en les seves validacions inicials.

!

Tractament
El tractament del TA es troba encara a les beceroles. Són molt pocs els estudis
que han analitzat, de manera sistemàtica i controlada, les intervencions
disponibles pel TA, tant farmacològiques com psicològiques. Un dels poquíssims
estudis controlats aleatoritzats en TA és el d'Steketee, Frost, Tolin, Rasmussen i
Brown (2010), que van estudiar la resposta al tractament d'un grup de 46
individus amb TA aleatoritzats a un grup de 26 sessions individuals de
tractament cognitivoconductual o a una llista d'espera. El tractament va
incloure psicoeducació i formulació del cas, entrevista motivacional,
entrenament en habilitats per organitzar i per solucionar problemes, exposició a
no adquirir objectes i a desfer-se'n i teràpia cognitiva. Al final d'aquest
tractament multicomponent, els participants van mostrar una reducció
significativa dels seus símptomes d'acumulació (Steketee et al., 2010).

!
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Aquest any s'ha publicat el seguiment a un any d'aquest estudi, així com els
predictors de resposta al tractament. Muroff, Steketee, Frost i Tolin (2013)
assenyalen que les millores es van mantenir en el seguiment a un any. El patró
de resposta més prevalent va ser una millora inicial seguida de guanys estables o
poca millora en tots els moments de l'avaluació durant el seguiment. La gravetat
pre-tractament de l'acumulació, l'estat clínic general de l'individu, ser home, el
perfeccionisme i l'ansietat social es van associar amb una pitjor resposta al
tractament. Quan es va controlar per la gravetat de l'acumulació a l'inici, només
el perfeccionisme i el gènere van emergir com a predictors significatius de mala
resposta al tractament.

!

Conclusions i línies futures
És d'esperar que l'entrada del TA al DSM-5 contribueixi a incrementar la
investigació en les seves causes i en millors intervencions, i a més estimuli la
creació de serveis i l'elaboració de guies de tractament. A més, també és
d'esperar que el públic general comenci a sensibilitzar-se sobre l'existència
d'aquest trastorn i les seves conseqüències, ajudant a reduir l'estigma.

!

Pel que fa a la recerca, encara queda molt per fer. La majoria dels estudis
realitzats fins el moment han fet servir mostres d'individus que s'auto-defineixen
com a acumuladors, que normalment tenen una bona consciència de malaltia i
tenen la capacitat d'identificar que necessiten ajuda i cercar-la. Es necessiten
més estudis que investiguin la validesa dels actuals criteris diagnòstics en
individus amb poca consciència de malaltia. De la mateixa manera, també és
important establir si els criteris són igual d'útils i vàlids en altres contextos
culturals i en altres grups d'edat. Fins ara, la majoria d'estudis s'han portat a
terme en països industrialitzats, tot i que ara comencen a haver grups investigant
el TA en diferents parts del món. Igualment, encara sabem molt poc sobre la
fenomenologia de l'acumulació en els nens i els adolescents i es fa necessari
estudiar aquest grup per determinar si els nous criteris diagnòstics requereixen
de modificacions per adaptar-se al diferent moment evolutiu.

!
!
!
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Clínic Universitari de Barcelona

!
!

Pervivència de les “conjectures”, malgrat les evidències
Els tractaments psicològics per al Trastorn Distímic i la Depressió Crònica
basats en el models de la Teràpia Cognitivoconductual (TCC) i de la Teràpia
Interpersonal (IPT) compleixen els diferents criteris metodològics i estadístics
per a ser considerats tractaments d’eficàcia i eficiència ben establerta. Tot i així,
perduren les conjectures al voltant de la validesa de la seva superioritat i encara
no s’ha superat l’efecte de l’anomenat “veredicte de l’ocell Dodo”: tots els
tractaments funcionen!
Què hi contribueix? Podria ser l’ambigüitat
“taxonòmica”, derivada de dos consideracions:
1.- la complexitat i heterogeneïtat del constructe Depressió Major
2.- la definició imprecisa del concepte “psicoteràpia” en sentit ampli, però
també en una mateixa categoria de tractaments o models, com la TCC. Sovint
en estudis de metanàlisi i RCT s’inclouen i es comparen en una mateixa “classe
terapèutica” tècniques específiques de tractament i programes més complexos
que incorporen una seqüència de procediments, comparant-se “les parts amb el
tot”.

!

Segurament el fet que la TCC es defineixi com “una família d’intervencions
amb una aproximació científica cap als trastorns psicològics, que incorpora una
àmplia varietat de tècniques i de procediments” (Hofmann, Asmundson, &
Beck, 2013) contribueix a aquesta ambigüitat. I segurament també hi influeix
que malgrat l’eficàcia i efectivitat un nombre considerable de pacients no
responen al tractament.

!

Cada vegada més els estudis han de tenir en compte i corregir aquesta
ambigüitat dels conceptes, si no la validesa de les conclusions queda
compromesa i pesen més les limitacions dels treballs que els resultats; així,
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progressivament els estudis d’eficàcia han d’incorporar a l’anàlisi el tractament
de variables que es demostren rellevants en el trastorn, i alhora l’efecte del
tractament sobre aquestes variables (tant des del punt de vista sociodemogràfic,
com psicopatològic, com clínic, com “mecanisme d’administració” i “dosi” del
tractament psicològic i de resposta al tractament) per tal que les seves
conclusions comportin significació clínica i permetin generalitzar els resultats.

!

La primera part de l’article de Baardseth et al. (2013), pàgines 395 a 399,
planteja algunes d’aquestes consideracions i les discuteix, a partir de la revisió i
re-anàlisi de dades d’una metanàlisi prèvia de Tolin et al. (2010). No subscrivim
les seves conclusions en aquest primer apartat, posant en dubte la major eficàcia
de la TCC respecte altres tipus de tractaments; els “veredictes” i les conclusions
de vegades abusen de la interpretació parcial de les dades: no estem d’acord en
utilitzar l’argument de mida de l’efecte i del nivell de significació de manera
diferent segons la hipòtesi que preferim defensar. Però trobem interessants i
recomanables de llegir les seves reflexions crítiques i creiem que les
consideracions que s’hi fan representen un bon exemple de la necessitat de
superar el debat sobre eficàcia i eficiència i centrar-nos ja en l’especificitat o
efectivitat, amb l’objectiu de millorar la qualitat dels nostres tractaments.

!

L’especificitat de l’eficàcia dels tractaments psicològics per a la Depressió
Crònica i el Trastorn Distímic s’aborda des de diferents perspectives:

!

a.- especificitat de les intervencions o dels tractaments aplicats a la cronicitat de
la depressió:

!

Lamentablement, des de la meva consideració, en aquest apartat no hi ha
informació gaire aclaridora per a superar l’ambigüitat. Malgrat que s’estudien
algunes modalitats terapèutiques “ben curioses” i altres que encara estan
pendents de confirmació, es poden extreure algunes consideracions d’interès en
la pràctica clínica:
- Röhricht, Padopoulos i Priebe (2013) en un assaig clínic exploratori comparen
la “body psychotherapy” amb la llista d’espera, i donat que obtenen resultats
favorables en la reducció de símptomes ho proposen com un prometedor
tractament per a la depressió crònica. La “body psychotherapy” és una
combinació de diverses tècniques que, entre altres, van des de l’exercici físic per
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a facilitar el “despertar sensorial” i incrementar el nivell d’activitat, passant per
tècniques de comunicació no verbal per a mobilitzar els impulsos agressius i
negatius i millorar l’autoregulació afectiva, i incorporant tècniques
d’interpretació escènica per aplicar-les a experiències biogràfiques personals,
identificar tendències autodestructives i ajudar els pacients a buscar respostes
més constructives als seus problemes.
- Carter, McIntosh, Jordan i Porter (2013) publiquen un RCT comparant la
Teràpia dels Esquemes de Young amb la TCC “clàssica” de Beck, i en base a
dades de resposta, remissió i recuperació, no troben que la Depressió Crònica
tingui cap impacte en els resultats al final del tractament, que altrament no
difereixen entre ambdues modalitats.
- Kramer, Belz i Caspar (2013) revisant les dades d’eficàcia de la CBASP, amb
una descripció molt precisa tant dels fonaments teòrics d’aquesta modalitat
terapèutica com de la seva aplicació, consideren imprescindibles unes
condicions específiques per a la seva aplicació a la Depressió Crònica:
intervencions més llargues per sessió i per tractament, de mínim 20 sessions al
llarg de mínim 6 mesos, i insisteixen en fer atenció als casos en què la cronicitat
s’associa a experiències infantils traumàtiques.
- Omidi, Mohammadkhani, Mohammadi i Zargar (2013), a l’Iran, en un estudi
aleatoritzat, comparen la TCC amb la Mindfulness basada en la TCC (MBCT).
La diferència entre ambdós “tractaments” és que l’experimental incorpora una
tècnica que no és habitual en la TCC clàssica, i per la resta no difereixen. La
crítica al treball és doble: tot i que justifica l’elecció de la combinació de la TCC
amb una tècnica com la Mindfulness per validar el seu efecte específic sobre un
dels elements més descriptius i característics del Trastorn Depressiu Crònic,
segons els autors -les ruminacions o pensaments passius i repetitius-, finalment
en els resultats no aporten dades sobre aquesta especificitat; i altrament,
expliciten que la MBCT que s’aplica és un procediment manualitzat dissenyat
per a pacients amb Trastorn Depressiu en remissió, però ells l’apliquen a
pacients amb clínica activa.

!

b.- especificitat de les variables d’evolució i de resposta clínica: factors de risc i
factors pronòstic relacionats amb la cronicitat

!

- En un treball prospectiu, Agosti (2013) estudia variables predictives de
remissió en la depressió crònica, i identifica un llistat de condicions biogràfiques
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i psicopatològiques que correlacionen amb la disminució de la probabilitat de
remissió. Les més significatives són 3: història d’abús físic, comorbiditat amb
trastorns d’ansietat –TAG i tr. de pànic-, i amb trastorn de personalitat del
Cluster B. Una altra dada significativa derivada del seu treball prospectiu és que
els pacients amb Depressió Crònica que han remès símptomes, en comparació a
població general no clínica, segueixen presentant disfuncions a nivell físic (dolor
i letargia) i menors nivells subjectius de salut i de benestar psicològic. Suggereix
que tot i la remissió aplicant els criteris diagnòstics i les puntuacions en escales
clíniques, els pacients mantenen considerable “disfòria residual” i que caldria
que els tractaments prestessin atenció a aquesta especificitat.
- Dades semblants, derivades de l’estudi epidemiològic NESARC i analitzades
de manera prospectiva en busca de factors predictius, són publicades per un
equip de recercadors de Mallorca, entre altres adscripcions. Garcia-Toro et al.
(2013) investiguen, en les dades obtingudes a l’avaluació inicial, la presència de
característiques sociodemogràfiques i clíniques diferents en subjectes de la
població general que compleixen criteris diagnòstics de Trastorn Depressiu
Major de més de dos anys de duració i que als 3 anys de seguiment persisteixen
amb la clínica (11,52%) en comparació als que han remès els símptomes.
Troben que el risc de persistència de la cronicitat s’incrementa quan
coincideixen algunes de les següents condicions:
- història d’abús sexual a la infància (a la discussió interpreten com aquesta
variable esdevé factor de risc: consideren que els estressors en època de
desenvolupament influencien la resposta futura a l’estrès perquè provoquen
major reactivitat i disregulació fisiològica, la qual incrementa el risc per a
diferents trastorns crònics i pot comportar resistència al tractament)
- història de psicopatologia familiar (problemes de conducta i problemes
relacionats amb el consum d’alcohol), que repercuteix en dificultar el
desenvolupament normal del mecanismes de coping, comportant major
vulnerabilitat
- comorbiditat psiquiàtrica amb Tr. Distímic i Trastorns d’Ansietat
(significativament, TAG)
- major severitat de la clínica (en base a la significació estadística en les següents
variables: edat d’inici més jove, un curs amb major nombre d’episodis i major
duració dels mateixos, major temps transcorregut fins a l’inici del primer
tractament i alhora més buscadors de tractaments, en particular farmacològic,
més assistències a serveis d’urgències i més ingressos psiquiàtrics)
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- i pitjor qualitat de vida en base a puntuacions en una escala de Salut (SF-12).

!

c.- especificitat de les característiques clíniques. La nova classificació DSM-5.

!

Ni aquest és el context per a la revisió crítica dels nous criteris de classificació
diagnòstica i dels canvis que incorpora el DSM-5, ni els meus coneixements són
suficients per a pretendre-ho. De moment tot són expectatives per saber de
quina manera les classificacions dimensionals incrementen el poder predictiu i
explicatiu respecte els diagnòstics categorials i en quina mesura contribueix a la
fiabilitat diagnòstica, a l’acord entre el judici dels clínics en la pràctica
assistencial diària, les 14 subcategories que es deriven de la combinació
d’especificadors de curs i de severitat i d’altres especificadors “sense codi” pel
que fa als Trastorns Depressius –que se separen en un capítol a part dels
Trastorns Bipolars i altres relacionats-.

!

Farem referència a l’article de Uher, Payne, Pavlova i Perlis (2013) en què
revisen les implicacions dels canvis respecte el DSM-IV per a la pràctica clínica i
la recerca. Pel que ens ocupa, el DSM-5 crea una nova categoria, el Trastorn
Depressiu Persistent (TDP) que combina característiques del Trastorn Distímic
amb la Depressió Crònica; els criteris per a TDP són els que al DSM-IV
definien el Trastorn Distímic: es requereix humor depressiu, el sentiment de
desesperança es considera amb independència de l’estat d’ànim, i ni la pèrdua
d’interès i plaer, ni la pèrdua de pes, ni el retard en la motricitat ni l’agitació, ni
els sentiments de culpa o ideació suïcida figuren entre les criteris diagnòstics.
Aquesta nova especificació simptomàtica no està exempta de dificultats: alguns
pacients malgrat la persistència temporal del seu estat depressiu no compliran
els símptomes criteri de TDP i es classificaran en la categoria de Trastorn
Depressiu Major (TDM); altrament, també podria ser que disminueixi la
prevalença de TDM perquè tots els casos crònics formaran part d’aquesta nova
categoria; i finalment, la relació entre TDM i TDP és força ambígua: ni la TDP
forma part dels criteris d’exclusió pel diagnòstic de TDM ni al revés, podent
donar-se una concurrència diagnòstica contradictòria. Per altra banda la
combinació del Trastorn Distímic i la Depressió Crònica en una única categoria
sembla que pot tenir significació clínica des del punt de vista terapèutic.
Esperem que aquesta especificitat contribueixi a millorar la qualitat dels
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tractaments, que és el nexe que relaciona tots els estudis revisats per aquest
capítol.

!

Article destacat
Per fer una “up-date” ràpida, precisa i crítica, dels canvis que incorpora el
DSM-5 en la classificació dels trastorns depressius, la lectura de l’article referit
de Uher, Payne, Pavlova i Perlis (2013) és un bon recurs.
Malgrat que no s’ajusta del tot al tema del capítol, destaquem l’article de
Dobson (2013), que de manera sintètica i concisa, i escrit com a comentari a
l’article ja mencionat de Hofmann, Asmundson i Beck (2013), fa una reflexió
sobre el tema de la diversitat de les teràpies cognitivoconductuals, incideix en la
importància de conèixer els mecanismes que operen el canvi clínic (mediadors i
moduladors), i considera interessant, amb l’obligatorietat de dades d’evidència,
les aportacions de l’anomenada “tercera onada” d’intervencions
cognitivoconductuals. Acabaré traduint un dels seus suggeriments: “potser els
nous models de TCC seran més acceptats i proporcionaran millors resultats als
pacients que presenten problemes més crònics; de fet aquests pacients necessiten
aprendre a viure amb alguns aspectes del seu trastorn o del seu problema, sense
renunciar a aconseguir un funcionament òptim”

!
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!
!

Al llarg del 2013, diverses revisions han abordat temes relacionats amb aspectes
psicoterapèutics del trastorn bipolar. Entre d’altres, destacaríem la publicació
per part de Geddes i Miklowitz (2013) a la revista Lancet, on fan un repàs dels
principals tractaments farmacològics i psicològics. Una altra revisió analitza els
escassos estudis existents sobre psicoteràpia en la reducció de la conducta suïcida
(Chesin & Stanley, 2013). Aquest tema cobra especial rellevància si es considera
que els pacients amb trastorn bipolar presenten el doble de risc de mortalitat i
entre 8-9 anys de mort prematura respecte a la població general, essent el suïcidi
una de les principals causes (Crump, Sundquist, Winkleby, & Sundquist, 2013).
La falta d’adherència terapèutica és un dels motius que empitjoren el pronòstic
de la malaltia. Al voltant d’un 32% de pacients bipolars i un 44% de pacients
esquizoafectius presenten una adherència pobra (Murru et al., 2013). Per
aprofundir en aquest tema, Leclerc, Mansur i Brietzke (2013) han analitzat els
factors que influeixen en l’adherència i l’efecte que poden tenir algunes
intervencions psicosocials.

!

Una qüestió a considerar en l’abordatge terapèutic del trastorn bipolar és la
relacionada amb la polaritat predominant de la malaltia, que sembla tenir
implicacions clíniques, pronòstiques i terapèutiques. Recentment, s’ha proposat
l’índex de polaritat com a mesura per avaluar el perfil d’un determinat
tractament per evitar episodis maníacs o bé episodis depressius. Aquest índex
s’ha calculat tant per als fàrmacs com per a les intervencions psicològiques
(Popovic et al., 2013) utilitzades en el tractament de manteniment. Pot guiar els
professionals en la selecció dels tractaments basant-se en la polaritat
predominant. Així, per exemple, la teràpia cognitivoconductual sembla tenir un
perfil més adient per a la prevenció de depressió i estaria menys indicada en
pacients amb polaritat predominantment maníaca. En el futur, la identificació
dels mecanismes responsables de la resposta terapèutica podria permetre el
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disseny d’intervencions que incorporin els components essencials per prevenir
episodis de diferent polaritat.

!

Respecte a abordatges específics, algunes publicacions s’han centrat en les
característiques del programa de psicoeducació desenvolupat a la Unitat de
Trastorn Bipolar de l’Hospital Clínic de Barcelona (Stafford & Colom, 2013).
Un grup d’investigadors italians (Candini et al., 2013) han avaluat l’eficàcia
d’aquest programa (21 sessions grupals de 90 minuts) sobre els ingressos,
observant que la intervenció psicoeducativa incidia positivament en la prevenció
d’hospitalitzacions i en la reducció del temps d’hospitalització. Encara que
l’assignació al grup experimental o al grup control (llista d’espera) no va ser
aleatoritzada, aquest estudi té l’avantatge de portar-se a terme en diversos
centres no especialitzats i que el resultats són generalitzables a poblacions més
semblants a les que es troben en la pràctica clínica habitual. Amb un disseny
metodològicament més rigorós, en el que es va utilitzar la mateixa intervenció
però amb un nombre inferior de sessions (16 en lloc de 21), de Barros et al.
(2013) no van trobar que els pacients bipolars en remissió es beneficiessin de la
psicoeducació en comparació amb un grup placebo de la mateixa duració i
condicions similars (format grupal però sense els continguts psicoeducatius). En
el seguiment a un any es va detectar una milloria clínica general al grup
experimental, avaluada subjectivament pels mateixos pacients, però no van
haver-hi canvis en la simptomatologia afectiva ni en el funcionament. Els autors
suggereixen que l’absència de resposta podria explicar-se per les característiques
de la mostra (subjectes amb funcionament social empobrit i estadis més
avançats). Un dels punts forts d’aquest treball és que els pacients dels dos grups
van ser equiparables en les trobades grupals i l’atenció per part del terapeuta,
factor que sovint no es controla en els estudis sobre psicoteràpia.

!

La teràpia cognitiva basada en el mindfulness (MBCT), sembla tenir una
influència en la reducció dels símptomes d’ansietat i depressius, i en la millora
de la regulació emocional (Ives-Deliperi, Howells, Stein,, Meintjes, & Horn,
2013). Resultats similars s’han obtingut amb la teràpia conductual dialèctica en
què el mindfulness era un component important (Van, Jeffrey, & Katz, 2013).
L’estudi que compta amb una mostra gran i major temps de seguiment (n=95;
12 mesos) també ha descrit una disminució en les puntuacions d'ansietat en els
pacients assignats a MBCT comparat amb els controls. No obstant això, no es
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van observar diferències entre els grups en la simptomatologia depressiva o
maníaca, el temps fins a les recurrències i el nombre de recurrències (Perich,
Manicavasagar, Mitchell, Ball, & Hadzi-Pavlovic, 2013a). Cal destacar però que
quan es va examinar l’impacte de la quantitat de la pràctica, un major nombre
de dies de meditació durant el programa MBCT de 8 setmanes es va relacionar
amb puntuacions més baixes de depressió al final del seguiment (Perich,
Manicavasagar, Mitchell, & Ball, 2013b).

!

Encara que són molts els tractaments dels quals es disposa per tractar el trastorn
bipolar, el fet que els pacients continuïn presentant dèficits cognitius en períodes
interepisòdics (Bourne et al., 2013) i dificultats en el funcionament psicosocial
(Mora, Portella, Forcada, Vieta, & Mur, 2013; Reinares et al., 2013) emfatitza la
importància de dissenyar noves intervencions o d’adaptar al trastorn bipolar
intervencions que han resultat beneficioses en altres patologies. Dades
preliminars suggereixen que la rehabilitació cognitiva podria ser una intervenció
eficaç per millorar la cognició i el funcionament psicosocial de pacients amb
trastorns de l’estat d’ànim (Bowie, Gupta, & Holshausen, 2013). Amb l’objectiu
d’assolir la remissió funcional, Torrent et al. (2013) van dur a terme un assaig
multicèntric amb 239 pacients bipolars eutímics que tenien un grau moderatgreu de deteriorament basal en el seu funcionament psicosocial. La mostra va
ser aleatoritzada en tres grups: 21 sessions grupals de rehabilitació funcional, 21
sessions grupals de psicoeducació, o tractament habitual. La rehabilitació
funcional incloïa aspectes educatius sobre la cognició i entrenament en tècniques
neurocognitives -per treballar l’atenció, la memòria i les funcions executives- així
com en comunicació i resolució de problemes. En comparació amb el
tractament habitual, el programa de rehabilitació funcional es va mostrar eficaç
en la millora del funcionament dels pacients (mesura principal de l’estudi). La
grandària de l’efecte dins de cada grup va ser la següent: recuperació funcional
(Cohen d= 0,93), psicoeducació (Cohen d= 0,41), tractament habitual (Cohen
d= 0,22). En finalitzar la intervenció, l’efecte no va ser significatiu en les
variables clíniques o neurocognitives per grup de tractament. Aquests resultats
són prometedors però són necessaris més estudis per determinar el potencial
d’aquests programes sobre la cognició. També és necessari analitzar si hi ha
canvis al llarg del seguiment. Pel que fa a la cognició social, un estudi quasi
experimental ha avaluat els efectes de l’Entrenament en Cognició Social i
Interacció (SCIT) amb pacients bipolars i esquizoafectius. Tot i que la mostra va
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ser petita (n=37) i no es van obtenir canvis significatius en el funcionament
social, els resultats van indicar millores en la percepció de l’emoció i de la teoria
de la ment, així com una reducció significativa del biaix d’atribució hostil i dels
símptomes depressius en els pacients assignats al SCIT en comparació amb el
tractament habitual (Lahera et al., 2013).

!

Cada vegada hi ha més interès en portar a terme intervencions preventives en
població de risc. Un aspecte essencial és millorar la identificació precoç
d’aquesta població. En aquest context, s’ha desenvolupat i avaluat una escala de
cribratge poblacional pel trastorn bipolar, la Child Behaviour Checklist-Mania
Scale (CBCL-MS), basada en la CBCL. Aquest estudi va utilitzar una mostra de
2230 joves avaluats repetidament als 11, 13 i 16 anys i que van rebre una
entrevista diagnòstica als 19 anys. La capacitat predictiva de la CBCL-MS va ser
superior a l’observada amb altres escales (Papachristou et al., 2013). La
psicoteràpia tindria un rol imprescindible en població de risc donat que, a
diferència dels tractaments farmacològics, és més acceptable i tolerable, no
suposa el perill de sotmetre a falsos positius als efectes secundaris dels fàrmacs, i
promou conductes preventives i estratègies que poden ser útils pel maneig de
potencials patologies. Aquest tipus d’intervencions podrien ser clínicament i
econòmicament rellevants per a la prevenció de la transició a la psicosi (Stafford
et al., 2013). Aquesta és una àrea en desenvolupament que requereix més
recerca, amb llargs períodes de seguiment. Un estudi publicat per Miklowitz et
al. (2013) amb joves que presentaven simptomatologia afectiva en el context
d’un trastorn bipolar no especificat, ciclotímia o trastorn depressiu, i tenien
familiars de primer grau amb trastorn bipolar, va assenyalar l’eficàcia -en termes
de recuperació simptomàtica i trajectòria de la malaltia- d’una intervenció
familiar de 12 sessions, especialment en el cas de joves de famílies amb alta
emoció expressada.

!

Finalment, una novetat que cal remarcar són els estudis dirigits a analitzar els
correlats neurobiològics observats amb la implementació d’intervencions
psicosocials. Resultats preliminars han incorporat mesures biològiques com el
cortisol (Delle Chiaie et al., 2013) i proves de neuroimatge (Favre et al., 2013;
Ives-Deliperi et al., 2013; Landin-Romero et al., 2013). S’espera que aquesta
àrea de coneixement s’incrementi substancialment en els pròxims anys.

!
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El tractament dels símptomes negatius
Anomenem símptomes negatius aquells pensaments, sentiments o conductes que
normalment estan presents en els persones sanes però que es troben alterades,
disminuïdes o absents en les persones afectades per algun tipus de psicosi. Són
exemples la manca de motivació, l’aïllament social, l’empobriment del discurs,
l’apatia, l’anhedonisme, l’abúlia i la reducció de l’expressió emocional. La
presència d’aquest tipus de símptomes comporta un mal funcionament diari i
una qualitat de vida pitjor. Per tant, sorprèn el fet que essent un objectiu
prioritari de tractament, hagi rebut tan poca atenció des de la TCC, la qual ha
estat més orientada vers els símptomes positius. Per aquest motiu, sembla
especialment pertinent la revisió que han realitzat Elis, Caponigro i Kring
(2013). Es tracta d’una revisió sistemàtica de l’evidència empírica dels diferents
tractaments psicològics i el seu impacte sobre els símptomes negatius a
l’esquizofrènia. De les intervencions revisades, la TCC i l’entrenament en
habilitats socials (EHS) semblen tenir el suport més consistent d’entre tots els
estudis. Sembla que la TCC és l’opció prioritària i que és capaç de produir
millores (modestes però consistents) que es mantenen almenys durant uns sis
mesos. No sembla que combinar la TCC i l’EHS tingui efectes més positius que
aplicar-ne una de les dues per separat. La psicoeducació, la rehabilitació
cognitiva i els tractaments familiars, tot i ser intervencions eficaces en altres
àmbits no semblen tenir efectes significatius sobre els símptomes negatius.
Finalment, l’adequació dels tractaments (TCC o EHS) a les característiques de
l’usuari podria ser l’únic element que permeti una elecció del tractament adient.

!

Donada l’heterogeneïtat dels resultats, un dels temes per resoldre és si la TCC
per als símptomes negatius ha de tenir uns continguts específics o hem de fer
servir els mateixos formats que són útils per als símptomes psicòtics que
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anomenem positius. Alguns estudis comencen a fer veure la conveniència
d’adaptar les tècniques als problemes concrets. Staring, ter Huurne i van der
Gaag (2013) presenten un estudi pilot on es fa servir un programa de TCC
específic per als símptomes psicòtics negatius. Bàsicament hi ha una part de
psicoeducació i una altra d’intervenció amb tècniques de reestructuració
cognitiva i experiments conductuals. La novetat de l’adaptació és que a l’hora de
treballar amb les idees disruptives es fa un esforç per atrapar aquelles idees que
tenen a veure amb l’estigma personal, la pròpia percepció de la discriminació i
exclusió social, el dol per les pèrdues personals i els estats de desmoralització. Els
autors parteixen d’un estudi previ amb una mostra de pacients greus, amb
símptomes negatius marcats i un funcionament molt deteriorat en el context
d’un assaig controlat fent servir la TCC habitual per a la psicosi. Aquell estudi
demostrava després d’una mitjana de 50 sessions al llarg d’uns 18 mesos que
sembla haver una millora al funcionament general i una reducció significativa
de l’abúlia. Ara, els autors volen comprovar amb una mostra similar l’eficàcia
d’una intervenció de TCC més curta i adaptada als símptomes negatius.

!

Encara que només és un estudi pilot amb 21 pacients, l’estudi demostra que
l’adaptació de la TCC per als símptomes negatius és efectiva disminuint els
símptomes de forma més ràpida i amb molts menys recursos, és a dir, només
amb 6 mesos i 20 sessions. No cal dir que aquests resultats necessiten la
pertinent replicació per ser tinguts en compte pels clínics. De tota forma, el
plantejament dels autors és molt rigorós i pot suposar un pas endavant molt
significatiu.

!

Al·lucinacions visuals
A l’hora d’aplicar tractaments psicològics som partidaris de fonamentar la
nostra intervenció en programes i tècniques que hagin estat provades en estudis
majoritàriament experimentals i controlats. Tot i això, com a clínics, no hem de
perdre l’interès pels casos únics tan propis de la pràctica clínica. Així, alguns
problemes psicològics com la presència d’al·lucinacions visuals són molt
infreqüents en les psicosis i, per això, quan ens trobem davant d’un, no podem
recórrer a les estratègies i programes més coneguts sinó que hem d’adoptar la
perspectiva del cas únic. O’Brien i Johns (2013) ens ofereixen un cas únic molt
elegantment resolt d’una persona afectada de psicosi que pateix al·lucinacions
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visuals esfereïdores. És important veure com els autors, lluny de buscar entre les
tècniques més “modernes” de les últimes “onades” (que sovint són les que tenen
evidències més febles i controvertides) fan servir tècniques més senzilles, millor
estudiades i més fàcils de manegar a la clínica. Així, davant un cas d’una
persona que “veu” i “sent” uns animals i serps que se li fiquen per dins del cos,
els autors fan servir el model cognitiu de les al·lucinacions i les tècniques
d’exposició gradual per resoldre respectivament el contingut delirant de les
al·lucinacions multimodals i l’ansietat fòbica associada. Es van realitzar 20
sessions de TCC de les quals 12 van ser d’exposició graduada, començant per
exposició figurada, imaginada, visualitzada i així progressivament fins al final.
Els autors refereixen dues millores: la primera, la reducció de la freqüència de
les al·lucinacions, i la segona, la reducció dramàtica de l’ansietat associada,
aconseguint que la visió del contingut al·lucinatori no sigui viscuda d’una forma
tan amenaçant. És un article imprescindible pels amants dels casos únics!

!

Adaptació de la TCC a les característiques de determinades
minories ètniques
Alguns estudis han suggerit que tot i l’eficàcia demostrada per la TCC en els
casos de psicosi, els clients que pertanyen a grups ètnics minoritaris es veuen
afectats per taxes d’abandonament molt més altes i a més veuen reduïts els
beneficis que d’aquest tractament psicològic obtenen altres usuaris només per
motius estrictament culturals. D’altra banda, alguns estudis qualitatius estarien
suggerint que la TCC per a la psicosi és millor rebuda, i conseqüentment més
efectiva, quan es tenen en compte les adaptacions culturals pertinents que
permeten una millor rebuda per part dels usuaris sense que aquestes
adaptacions facin perdre la fidelitat al model de la TCC. És en aquest context
que Rathod et al. (2013) presenten un estudi fet al Regne Unit on es posa a
prova l’efectivitat d’una TCC per a la psicosi que està “culturalment” adaptada
a grups minoritaris com els participants musulmans d’origen africà i del Sud de
l’Àsia i les comunitats negres britànica i caribenya. És un estudi controlat que es
va dur a terme a dos centres diferents amb pacients diagnosticats
d’esquizofrènia. Els propis autors han elaborat l’adaptació del tractament a
partir de les opinions dels usuaris que havien rebut prèviament una TCC
estàndard per tractar els seus símptomes psicòtics i a més eren part d’alguna
d’aquestes minories. L’estudi és bastant rigorós però la mostra és encara petita.
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Hi ha 35 participants, dels quals 16 dels quals van seguir una TCC adaptada i
17 un tractament estàndard, 2 d’ells van ser exclosos. Els resultats obtinguts
després del tractament i al seguiment de 6 mesos amb diferents mesures
assenyalen clarament una millor efectivitat per a la TCC adaptada. S’obtenen
diferències estadísticament significatives per a la reducció dels símptomes en
general i en particular dels positius, com deliris i al·lucinacions. A més, el grau
de satisfacció dels participants és significativament més important per als
participants que van rebre la TCC adaptada. Caldrà pensar en el nostre medi i
en la creixent presència de grups ètnics minoritaris, i en qüestions culturals com
els valors religiosos diferencials, la concepció de la pròpia psicosi i les qüestions
lingüístiques i d’altre tipus que podrien comprometre l’efectivitat dels
tractaments que apliquem als nostres usuaris.

!

Necessitats no resoltes: la millora de l’insight
La manca d’insight l’entenem com l’absència de consciència de tenir cap
trastorn, el menystenir les conseqüències negatives d’una psicosi o la negació de
la necessitat de tractament per als problemes actuals. Aquestes actituds tenen un
impacte negatiu molt important. És per això que es tracta d’un objectiu de
tractament important del que sovint els terapeutes tenim força demanda. Però
què hi podem fer per millorar l’insight des de la TCC? Pijnenborg,
Donkersgoed, David i Aleman (2013) han publicat un estudi de metaanàlisi que
és bastant aclaridor. Abasta tota la bibliografia publicada des de 1975 fins a
2012. Després de fer la lògica tria i depuració metodològica ens venen a dir que
els efectes de la TCC, el tractament de millora de l’adherència i la
psicoeducació són entre petits i moderats, però desgraciadament cap d’ells no és
significatiu. És clar que la TCC sembla efectiva pels símptomes positius i potser
negatius, però encara no és una eina ideal per qualsevol tipus de problema, i
com a mostra, un botó: la millora de l’insight. Probablement, programes
d’intervenció psicològica més globals que la TCC poden ser una eina de futur
en aquest tema. L’altra és aclarir millor què volem dir quan diem que volem que
determinat usuari tingui un “millor insight”.

!
!
!
!
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Al llarg del darrer any, a banda dels estudis sobre l’eficàcia d’intervencions
familiars en diferents mesures referents tant al pacient com als familiars,
destaquem la continuïtat en l’interès de l’aplicació d’aquestes intervencions en
subjectes d’alt risc i en primers episodis psicòtics, així com en subjectes amb
psicosi i ús comòrbid de substàncies. També s’explora l’eficàcia d’intervencions
específiques per a grups no tant estudiats com són els germans. Un altre tipus
d’estudi han estats el centrats en la implementació dels programes en la xarxa de
salut comunitària i l’exploració dels factors que influeixen en aquesta. Per últim,
també s’han publicat resultats interessants d’intervencions dutes a terme en
països no occidentals.
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En primer lloc destacar que al 2013 s’han publicat els resultats de l’ampli estudi
CATIE (Clinical Antypsychotic Trials of Intervention Effectiveness), que inclou
1447 subjectes amb esquizofrènia, en relació a com els símptomes positius i
negatius més prominents impacten la salut funcional, el benestar i la qualitat de
vida dels afectats, així com en la càrrega familiar. Es conclou que tant els
símptomes positius com els negatius estan independentment associats amb un
descens significatiu en la funcionalitat, la qualitat de vida relacionada amb la
salut i els dies de baixa laboral dels cuidadors. S’observa una major càrrega
familiar en aquells pacients que tenen símptomes més greus (Rabinowitz,
Berardo, Bugarski-Kirola, & Marder, 2013). En segon lloc, destacar la revisió
sistemàtica de l’eficàcia de les intervencions psicoeducatives per a la millora del
benestar dels familiars de persones amb esquizofrènia (Sin & Norman, 2013).
Aquesta indica que la psicoeducació es consistentment eficaç en la millora dels
coneixements i l’afrontament dels familiars, si bé és menys eficaç en relació a
canviar les morbiditats psicològiques d’aquests, la sobrecàrrega o l’emoció
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expressada. També es fan suggeriments per al desenvolupament òptim
d’intervencions psicoeducatives i per a la recerca futura.

!

En referència a les intervencions familiars en subjectes d’alt risc i en primers
episodis psicòtics, Lobban et al. (2013) exploren l’efectivitat i possibilitat de dur a
terme una intervenció d’auto-maneig per a familiars de persones amb un primer
episodi psicòtic. Es tracta d’un assaig clínic controlat que inclou 103 pacients i
compara el tractament usual amb el tractament d’auto-maneig que consisteix en
un paquet educatiu i d’estratègies d’afrontament per a familiars. Els que rebien
aquesta intervenció mostraren menys distress així com una millora de la
percepció del suport rebut i de la capacitat d’afrontament als 6 mesos de
seguiment. Conclouen que aquest paquet terapèutic resulta factible i
potencialment efectiu per a millorar l’àmbit familiar. En el context finlandès,
Granö et al. (2013) estudien els canvis en la qualitat de vida relacionada amb la
salut i el funcionament general en adolescents d’alt risc per a la psicosi que
busquen ajut en un programa d’intervenció primerenca, orientat a la comunitat
i la família. Inclouen 90 adolescents entre 12 i 21 anys, i troben que el programa
no només millora les dues mesures d’outcome mencionades sinó que també
redueix el risc de desenvolupar psicosi. Per aquest motiu consideren aquesta
intervenció comunitària familiar de gran importància. També centrant-se en
població adolescent, Browning, Corrigall, Garety, Emsley i Jolley (2013) en un
estudi pilot de 30 pacients avaluen l’adaptació de les teràpies
cognitivoconductuals (TCC) i intervencions familiars (IF) en adolescents
ingressats amb el diagnòstic de psicosi. Comparen el tractament habitual (TH)
amb TCC+TH i amb IF+TH. Cap dels models d’intervenció mostrà
superioritat alhora de reduir l’estada mitjana, però els autoinformes de
satisfacció foren millors quan s’afegia al TH qualsevol de les modalitats
d’intervenció. D’altra banda, Tempier, Balbuena, Lepnurm i Craig (2013)
exploren en una mostra canadenca l’associació entre el suport emocional
percebut i el manteniment de la remissió de pacients amb un primer episodi
psicòtic. S’analitzaren 123 pacients els quals havien assolit un estat lliure de
símptomes als 18 mesos de seguiment d’un programa de primers episodis de
Lamberth, i es trobà que diverses mesures estructurals de suport contribuïen al
manteniment de la remissió a través de la percepció del pacient del suport
emocional rebut.

!
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Una altra publicació d’interès és l’estudi controlat randomitzat d’intervencions
familiars per a trastorns mentals severs amb co-ocurrència d’ús de substàncies
(Mueser et al., 2013). Es compara una intervenció psicoeducativa breu (2-3
mesos) (ED) amb un programa més llarg (9-18 mesos) per a diagnòstic dual que
combina aspectes educatius amb tècniques de comunicació i solució de
problemes (FIDD). S’inclouen 108 casos i s’avaluen els resultats en la línia base i
cada 6 mesos al llarg de 3 anys. Els resultats indiquen una superioritat del FIDD
en diverses mesures clíniques i de funcionament dels subjectes, així com de
mesures de coneixement del trastorn i benestar psicològic. Es suggereix la
necessitat de modificar aquests programes per mantenir a les famílies en
tractament, atès que la taxa d’abandonament en ambdós grups era moderada.

!

Amb l’objectiu d’explorar el sentit i la significació que els pacients tenen de les
intervencions familiars i el seu impacte en la recuperació, Allen, Burbach i
Reibstein (2013) realitzen una entrevista qualitativa a 7 pacients entorn això,
que analitzen mitjançant l’anàlisi interpretativa fenomenològica. Els participants
senyalaven tres aspectes fonamentals: el fet de compartir les seves experiències
amb els familiars i sentir-se alhora validats pels terapeutes, el sentir que les
sessions contribuïren a fer un canvi en la manera de relacionar-se amb els seus
familiars, i l’ajut per a posicionar-se de manera diferent davant del món, amb
major auto-acceptació i millor habilitat per a manegar les seves responsabilitats i
les emocions i esperança futura.

!

Sin, Henderson, Pinfold i Norman (2013) i Sin (2013) centren el seu interès en la
intervenció amb els germans de persones amb un primer episodi psicòtic, i
publiquen dos articles on es descriu un projecte d’investigació centrat en el
disseny i estudi de l’eficàcia d’una intervenció psicoeducativa online, que inclou
informació de la malaltia, estratègies d’afrontament dels símptomes i prevenció
de recaigudes. L’estudi pretén avaluar l’eficàcia de la intervenció en quant al
benestar mental, coneixements, eficàcia percebuda i experiències de cuidar dels
germans al final de la intervenció i a les 10 setmanes de conclosa, per tal de
cobrir les necessitats d’aquesta població, sovint poc tinguda en compte.

!

Lobban et al. (2013) duen a terme una revisió sistemàtica d’estudis controlats
d’intervencions familiars que reporten resultats referents als familiars a banda
dels pacients. L’objectiu és explorar l’eficàcia en la millora de diverses mesures
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dels familiars així com identificar els components efectius de les intervencions i
les principals limitacions a ser adreçades en un futur. Identifiquen 50 estudis,
dels quals 30 reporten resultats positius en almenys una de les mesures familiars.
S’identifiquen onze components clau en les 50 intervencions, però cap d’elles
fou capaç de distingir de manera fiable les intervencions eficaces de les que no
ho eren. La qualitat metodològica dels estudis era globalment pobre,
recomanant-se per a la millora d’estudis futurs l’ús de mostres més àmplies,
millor definició de les intervencions i dels controls, la randomització real i l’ús
d’avaluadors cecs, especificació de les principals mesures d’outcome i major
claredat d’accés a les dades.

!

En relació a les publicacions dedicades a aspectes de la implementació de les
intervencions familiars en la pràctica clínica, tenim durant el 2013 tres estudis
desenvolupats al Regne Unit. D’una banda, davant la robusta base en
l’evidència de les intervencions familiars i el fet que es recomanin en guies com
la NICE, Gamble, Sin, Kelly, O'Loughlin i Moone (2013) consideren important
que hi hagi un adequat nivell de competència alhora d’impartir-les. Per aquest
motiu desenvolupen un instrument d’avaluació de la competència dels
professionals per a dur a terme intervencions familiars anomenat FICARS, que
descriuen acuradament en aquesta publicació. Recomanen l’ús de l’instrument
en la pràctica clínica per tal de promoure una pràctica reflexiva i el
desenvolupament professional en habilitats per dur a terme intervencions
familiars. Un segon estudi es centra en explorar la continuïtat de la cura als
familiars que s’ofereix des dels serveis nacionals de salut (Burns et al., 2013).
L’estudi avalua la continuïtat de la cura en 69 familiars de pacients psicòtics i en
38 de no psicòtics, en tres i dos moments de l’any respectivament. També
explora l’associació de la continuïtat amb les característiques dels cuidadors i el
seu benestar psicològic. Els resultats posen de manifest una continuïtat de la
cura moderadament lleu. Només 22 familiars havien estat avaluats
específicament. Per als cuidadors de malalts psicòtics, hi havia major continuïtat
si el cuidador era home, tenia feina, vivia amb l’usuari i havia estat avaluat. Pels
de cuidadors de malalts no psicòtics era major també si havien estat avaluats,
eren familiars directes i vivien amb el pacient. Com a conclusió remarquen que
la gran majoria de cuidadors no havien estat avaluats pel seu centre de salut,
malgrat ser una prioritat nacional i disposar-se d’intervencions especifiques,
eficaces i altament recomanades per a aquesta població. Per últim, l’estudi de
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Hanbury (2013) explora la influència relativa del clima laboral, les normes de
l’equip i de la xarxa social a l’hora de determinar la implementació
d’intervencions familiars per part dels professionals de salut mental. En aquest
estudi es posa de manifest que les normes socials del grup eren els únics
predictors de la intenció de tractar dels professionals, suggerint-se que per a
millorar la implantació d’intervencions familiars cal promoure el seu ús dins la
xarxa socials dels equips.

!

Al llarg de l’any 2013 destaquem també alguns estudis duts a terme en contextos
no occidentals. Així, destaquem l’estudi de Lasebikan i Ayinde (2013) que
analitza la prevalença i els correlats sociodemogràfics de la càrrega familiar en
cuidadors de pacients amb esquizofrènia a Nigèria. S’entrevistaren 368 diades
de pacients amb esquizofrènia i els seus familiars, i es trobaren unes elevades
taxes de sobrecàrrega subjectiva (84.2%) i objectiva (85,3%) en els familiars,
considerant-se un grup d’alt risc per a patir trastorns mentals i per tant un grup
que requereix intervencions específiques. A la Xina es du a terme un estudi
randomitzat controlat per veure l’eficàcia als 3 anys de seguiment de grups
d’ajuda mútua per a famílies de subjectes amb esquizofrènia. S’inclouen 106
famílies que són assignades a un dels tres grups de comparació: intervenció
habitual, intervenció psicoeducativa i grups d’ajuda mútua. Es posa de manifest
que els grups d’ajuda mútua resulten en una millora significativament major que
els altres grups en el funcionament global i en una reducció en el nombre i
durada de les hospitalitzacions als tres anys (Chien & Thompson, 2013; Chien &
Chan, 2013). D’altra banda, davant el fet que el govern de Sri Lanka dóna feina
a graduats universitaris (de disciplines no psiquiàtriques) com a treballadors
socials en l’àmbit psiquiàtric, Rodrigo et al. (2013), duen a terme un estudi
prospectiu que avalua l’eficàcia de la intervenció d’aquest personal no
professional en la prevenció de recaigudes i millora de l’adherència de persones
amb esquizofrènia. La intervenció consistia en crear un vincle proper amb els
pacients i les seves famílies i en fer un seguiment individualitzat al llarg d’un any.
En comparació amb el grup control, el grup d’intervenció mostrà millor
adherència a les visites terapèutiques i un menor nombre de recaigudes,
evidenciant-se els beneficis de l’ús d’aquesta estratègia de baix cost.

!
!
!
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Com ja és habitual en el capítol de la TCC en les fases primerenques dels
trastorns psicòtics, dividim la revisió dels articles en dues grans àrees: els estudis
en primers episodis psicòtics (PEPs) per un costat, i els estudis en estats mentals
d'alt risc per a la psicosi (EMARs) o subjectes amb alt risc clínic per a la psicosi
(CHR de l’anglès Clinical High Risk; o bé UHR de l’anglès Ultra High Risk).

INTERVENCIÓ PRECOÇ EN ELS PRIMERS EPISODIS
PSICÒTICS (PEPs)
Tractaments integrals en PEPs: l'evolució dels pacients a llarg termini
El grup noruec de Hegelstad et al. (2013) continuen presentant resultats de
l'estudi TIPS. Enguany presenten una nova anàlisi en 174 pacients centrat en
identificar els signes primerencs de l’evolució als 10 anys. La meitat dels pacients
havien assolit una remissió simptomàtica als 10 anys segons els criteris de
Andreason et al. (2005), independentment de la branca del tractament
(recordem que es tracta d’un estudi comparatiu de diferents regions de Noruega,
amb i sense programes integrals de tractament precoç pels PEPs). El nivell de
simptomatologia positiva a l’inici del tractament, concretament la severitat de les
al·lucinacions, i la durada de la psicosi durant el primer any d’intervenció
predeien significativament la no-remissió dels símptomes als 10 anys en ambdós
grups. Els autors conclouen que, a la llum d'aquests resultats, caldria intensificar
els esforços terapèutics tant farmacològics com de tractament psicològic en el
tractament precoç de les al·lucinacions.

!

Per un altre costat, l’estudi OPUS de tractament integral precoç en PEPs també
ens aporta dades sobre l’evolució a 10 anys en 304 pacients (Austin et al., 2013).
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Utilitzant els mateixos criteris de remissió simptomàtica que en l’estudi anterior,
en aquest cas el percentatge de pacients clínicament asimptomàtics és d'un 39%.
Tenint en compte només la recuperació funcional, un 20% havien assolit un
funcionament adequat independent de l’evolució simptomàtica. El percentatge
de recuperació complerta, tenint en compte tant la remissió simptomàtica com
la recuperació funcional, era d’un 14% de la mostra. En aquest estudi, l’edat
més jove en el moment del reclutament i un menor nivell de símptomes
negatius, tant en el moment basal com al cap d’un any de tractament, predeien
la recuperació complerta als 10 anys. En aquest cas, els autors emfatitzen la
importància del tractament precoç de la simptomatologia negativa i de les
teràpies vocacionals dirigides a la reinserció laboral dels pacients per millorar els
percentatges de recuperació en els PEPs. En aquest sentit, discuteixen el paper
de la TCC, de les teràpies de rehabilitació cognitiva i de la combinació d’aquests
dos abordatges com a eines terapèutiques potencialment adequades, malgrat
calen més estudis controlats.

!

El tractament cognitivoconductual de la simptomatologia
positiva (TCCp) en les fases inicials de la psicosi
Sanford, Woodward, Lecomte, Leclerc i Wykes (2013) resumeixen en una carta
a l’editor els resultats d’una anàlisi específicament dirigida a comprovar si la
TCCp durant les fases primerenques de la psicosi també és eficaç en la
modificació dels biaixos cognitius associats als deliris. Els autors confirmen la
relació entre els canvis en els deliris i els canvis en el jumping to conclusions en
13 pacients amb un PEP després de 6 mesos de rebre el tractament (TCCp
grupal). No obstant, una premissa prèvia per a que la TCCp sigui eficaç és
l’adherència al tractament i és ben sabut que això no és sempre així. En un petit
estudi, Gaynor, Dooley, Lawlor i Lawoyin (2013) ens mostren que aquells
pacients amb un PEP que presenten menor simptomatologia negativa inicial i
que obtenen puntuacions més elevades en un qüestionari d’idoneïtat a la TCC
són els que millor s’adhereixen al tractament. En un altre estudi pilot, Raune i
Law (2013) analitzen la viabilitat i aplicabilitat en 166 pacients amb un PEP de
la TCCp grupal administrada en un format de mòduls flexible. Els mòduls són
variables en funció dels símptomes del pacient (modificadors de l’estat d`ànim,
deliris, al·lucinacions auditives actuals, al·lucinacions auditives en el passat i
símptomes negatius) a part d’un mòdul de psicoeducació obligat per tots ells. Els
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autors conclouen que aquest format flexible és especialment adient pels pacients
amb un PEP atesa l’heterogeneïtat de símptomes en els primers episodis.

!

Fase de manteniment de les millores en els PEPs: el paper de les
noves tecnologies
Des d'Austràlia Alvarez-Jiménez et al. (2013) adrecen el repte del manteniment
de les millores a llarg terme en els joves amb un PEP. Els autors presenten
l’HORYZONS, un nou tractament incorporant les noves tecnologies. Es tracta
d’una intervenció psicosocial basada en internet, específicament dissenyada per
facilitar el manteniment dels beneficis obtinguts amb els programes
d’intervenció precoç un cop el pacient està donat d’alta. Inclou la facilitació
d’una xarxa social amb iguals, intervencions psicosocials interactives a nivell
individual, i una plataforma online en la que participen tant pacients com
psicòlegs clínics i treballadors socials. La plataforma inclou diversos mòduls
d’intervenció psicosocial: psicoeducació, signes d’alerta d’una possible
recaiguda, depressió, ansietat social i maneig de l’estrès. Els resultats de l’estudi
pilot, amb 20 pacients, indiquen que la plataforma va ser altament acceptada i
atractiva pels pacients. Una majoria del joves la van utilitzar regularment i en
un 60% dels casos van completar com a mínim 3 dels mòduls d’intervenció
psicosocial en un mes. Quant a resultats clínics, van trobar una reducció de la
simptomatologia depressiva al cap d’un mes. Malgrat es tracta d’un estudi pilot,
amb una mostra petita, avaluadors no cecs i un disseny no experimental, sens
dubte es tracta d’una finestra a la que pot ser una modalitat del tractament de
manteniment en pacients joves.

!

INTERVENCIÓ EN ELS ESTATS MENTALS D’ALT RISC PER A
LA PSICOSI (EMARs)
Estudis sobre l’eficàcia de la TCC per a la prevenció de la transició a psicosi
Els californians Fisher, Loewy, Hardy, Schlosser i Vinogradov (2013), han
presentat una revisió dels estudis sobre l’eficàcia de la teràpia cognitiva (TC) dels
darrers 10 anys i posen de manifest que, malgrat la presència de dades molt
heterogènies, als estudis més recents s’evidencien taxes de conversió menors
(10-15%) a les descrites en els anteriors (40-50%) i que la TC ha mostrat eficàcia
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per a induir una més ràpida millora dels símptomes positius. Pel que fa a
l’elevada heterogeneïtat de les dades, apunten cap a factors de reclutament de
les mostres (que inclouen des de subjectes amb risc a subjectes que han tingut
experiències psicòtiques puntuals / incidentals), factors relacionats amb la fase
específica (dins del risc) en la que es troben els pacients, i el nivell d’expertesa
dels terapeutes que col·laboren en els estudis.

!

Van Der Gaag et al. (2013) han publicat també un treball de revisió sobre els
assajos sobre prevenció de transició a psicosi. Analitzaren 10 estudis de
seguiment a 12 mesos i 5 amb seguiments de 24 a 48 mesos. Malgrat que entre
els diversos estudis la intervenció primerenca fou força heterogènia, la reducció
del risc de transició fou del 54% en els estudis a 12 mesos i de 37% en els estudis
de 24 a 48 mesos. Respecte del paper de la TCC en la reducció del risc, els
autors troben 5 estudis que la posen a prova, i els 3 últims tenen un poder
estadístic elevat, malgrat que el nombre necessari de pacients a tractar per a
mostrar eficàcia és superior al que no utilitzen la TCC. Entre les conclusions
dels autors destaca la de la conveniència d’oferir medicació antipsicòtica com a
segona indicació, després d’un fracàs total o parcial de la TCC.

!

Treballs sobre aspectes clínics i tècnics de la TCC en EMARs i
CHR-UHR
Des de Manchester, Palmier-Claus, Dunn, Taylor, Morrison i Lewis (2013) ha
publicat sobre la importància de les metacognicions com a moderadores de les
reaccions afectives i simptomàtiques a l’estrès en subjectes amb UHR. Els autors
han estudiat els autoinformes metacognitius de 27 subjectes i han trobat que les
metacognicions sensibilitzen els subjectes als estressors socials i que una freqüent
i forta autoconsciència cognitiva, i cognicions relacionades amb la necessitat de
controlar els seus pensaments precedeix l’aparició d’al·lucinacions.

!

També des del Regne Unit Pyle et al. (2013) han publicat un treball en el que
avaluen en una mostra de gairebé 300 pacients el paper de l’autoestigmatització
(“internalized stigma”) en el desenvolupament de símptomes depressius,
d’ansietat social i de malestar associat a les experiències psicològiques inusuals.

!
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Destaca també la complerta revisió presentada per Tiffin i Welsh (2013) sobre
els tractaments basats en l’evidència per als trastorns de l’espectre de
l’esquizofrènia i els estat mentals d’alt risc en nens i adolescents. Els anglesos
revisen tota la literatura sobre avaluació i maneig dels EMARs des del 1970 fins
al 2012. L’evidència analitzada suggereix que la majoria de joves amb EMARs,
malgrat l’alt risc de desenvolupar simptomatologia psiquiàtrica, no
desenvolupen psicosis de l’espectre de l’esquizofrènia a mig termini.

!

A més, tot i que els resultats dels assaigs clínics han estat inconsistents, els
enfocaments psicosocials, així com la TCC, han mostrat que poden reduir el risc
de transició i reduir la gravetat d’alguns símptomes, com a mínim a curt termini.
No s’han trobat efectes perjudicials de les mateixes i sembla que, malgrat
l’existència de poques recomanacions formals sobre el maneig d’aquests casos (a
excepció de la International Early Psychosis Association Writing Group, 2005;
NICE, 2013; de la RANZCP Clinical Practice Guidlines Team, 2005), un
enfocament graduat seria el més indicat. Segons aquest, en primer lloc s’indica
oferir avaluació, psicoeducació i altres intervencions poc específiques, així com
una monitorització de l’estat mental; en un segon estadi, amb la persistència o
agreujament dels símptomes, s’indicaria una intervenció de tipus TCC més
específica i altres intervencions psicosocials; i en un tercer estadi, davant la
resistència dels símptomes o la transició a psicosi, s’indicaria la reavaluació del
cas i la introducció de medicació antipsicòtica.

!

Treballs sobre els aspectes subjectius del concepte de risc (o alt
risc) i les preferències de clínics i pacients vers els tractaments
En aquesta línea hi ha un interessant estudi en el que els canadencs Brummitt i
Addington (2013) avaluen els tipus de tractaments que els pacients amb alt risc
de psicosi consideren que són útils i en els que estarien disposats a participar. Els
autors troben, en una mostra de 21 homes i 9 dones, amb una mitjana d’edat de
19 anys, una clara preferència per la TCC (63,3%) i la psicoeducació (també
63,3%). No obstant, cal esmentar que el rang de tractaments que aquests
subjectes valoraven com a útils i que afirmaven acceptar era molt ampli.

!

En un altre treball, Byrne i Morrison (2013) avaluen l’experiència subjectiva de
10 joves en risc, mitjançant una tècnica d’entrevista semi-estructurada que
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permetia analitzar els temes centrals que els pacients identifiquen com a temes
treballats per les dues intervencions que realitzaren: la teràpia de monitorització
millorada (“enhanced monitoring”), considerada una intervenció passiva, i la
TCC, com a forma de tractament específic i actiu. Els autors trobaren que tant
la intervenció orientada a la normalització i monitorització dels problemes, com
la TCC, eren considerades per als joves com “una oportunitat per a parlar” i
tenien efectes favorables en el seu estat, mentre que la TCC fou
conceptualitzada pels 8 joves que la reberen com una intervenció per “aprendre
a repensar les coses” (“learning to rethink thinghs”) i, a més, identificaren dos
subtemes específics lligats a la TCC: “treball dur” i “avançar”. Els autors
conclouen que la TCC podria ajudar a reduir l’impacte negatiu de les
experiències psicològiques inusuals, tant a mig com a llarg termini.

!

En aquesta línea destaca també la revisió no sistemàtica presentada per Welsh i
Tiffin (2013), en la que analitzen les actituds de pacients i professionals vers el
concepte d’alt risc i vers els potencials tractaments per als mateixos. Els autors
han trobat que, malgrat l’existència de pocs estudis al respecte, el concepte d’alt
risc té utilitat per als professionals de la salut mental i, pel que fa als pacients,
l’escassa informació disponible actualment sembla que apunta vers una
preferència dels usuaris pels tractaments psicològics.

!

A més, en aquesta línia els mateixos autors han publicat un article breu en el
que posen de manifest la preferència dels adolescents amb estat mental d’alt risc
per a la psicosi per rebre tractament de tipus psicoeducatiu (el 90% dels
pacients), seguida de la TCC (72%), així com una diferència significativa entre
els pacients amb EMARs i els que ja experimenten símptomes psicòtics francs
(FEP), sent els segons els que més prefereixen la medicació (un 75% vs el 25%
dels pacients amb estat mental d’alt risc).

!

Per últim, com a article destacat cal esmentar el que ha publicat Haglund,
Cabaniss, Kimhy i Corcoran (2013) sobre un estudi de cas únic de TCC per a
l’ansietat social a un jove de 20 anys amb EMAR. L’autora aplicà un programa
manualitzat per a l’ansietat social, i en l’article descriu les adaptacions
necessàries per tal d’assolir una bona vinculació amb aquest tipus de pacients, i
també per a adaptar la TCC a les disfuncions cognitives i la suspicàcia pròpia de
subjectes amb EMARs. En el mateix article, David Kimhy destaca els pocs
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treballs en els que s’ha provat la utilitat de la TCC en subjectes en risc o bé amb
símptomes atenuats i la necessitat de més estudis per tal d’esclarir quins són els
factors claus relacionats amb la seva eficàcia, malgrat que entre els potencials
mecanismes responsables destaca la millora dels mecanismes d’adaptació, el
reforçament de les habilitats socials, l’increment en la capacitat per a manegar
l’estrès diari, la reducció de l’auto-estigmatització i la disminució de
l’exteriorització de l’afecte negatiu. Considerem un bon cas per a mostrar com
les intervencions clàssiques en TCC es poden i s’han d’adaptar per tal d’ésser
aplicables i eficaces per a problemes i poblacions diferents i més complexes com
són els subjectes amb EMAR o CHR/UHR.

!
!
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Cada any són més les publicacions que es fan sobre els trastorns conversius i no
només estem guanyant en quantitat sinó també en qualitat i especialització dels
estudis. Fins ara la majoria d’estudis es centraven en la descripció o la
classificació del trastorn centrat en la població adulta i enguany comptem amb
diversos articles sobre pronòstic de tractament en casos difícils (McCormack et
al., 2013) o sobre trastorns conversius en població infantil (Alessi, Vincentiis,
Rzezak, & Valente, 2013).

!

D’altra banda, també nombrosos estudis intenten esbrinar quins són els factors
associats a aquests trastorns i podem destacar les nombroses aportacions
relacionades amb la regulació emocional, l’alexitímia o els dèficits afectius
relacionats amb la Teoria de la Ment. Relacionat amb l’última variable trobem
l’estudi de Stonnington, Locke, Hsu, Ritenbaugh i Lane (2013) en el que
detecten un dèficit en la codificació i expressió de les emocions quan els estímuls
fan referència a processament d’accions (però no en el de les representacions).
Els autors conclouen que aquest dèficit, sobretot quan s’exacerba degut a alts
nivells d’ansietat, podria constituir un mecanisme per a la somatització
característica dels pacients conversius.

!

Trastorn psicogen del moviment (TPM)
Una de les teories explicatives dels TPM es centra en la sensació de control del
moviment, Kranick et al. (2013) posen a prova aquesta teoria basant-se en les
variacions involuntàries dels moviments anormals dels pacients amb TPM que
es produeixen pels efectes de la distracció. A través d’un complex procediment
experimental per augmentar la consciència que tenen els pacients sobre els
efectes de les seves accions, els autors demostren que els pacients amb TPM
tenen un pitjor control sobre aquests que els voluntaris sans: i conclouen que
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aquest fet demostraria la teoria de la sensació del control del moviment que
podria ser una de les causes de les alteracions motores psicògenes.

!

Pel que fa al tractament, McCormack et al. (2013) en un estudi retrospectiu de 5
anys determinen que l’ingrés en unitats de neuropsiquiatria té un efecte positiu
en la funcionalitat dels pacients amb TPM crònics o greus si s’utilitza el
tractament d’elecció per a aquests casos. Nielsen, Stone i Edwards (2013) també
es centren en el tractament d’aquests pacients en el seu estudi destacant el paper
del tractament de fisioteràpia com a coadjuvant del tractament psicològic, però
destaquen la manca d’estudis rigorosos necessaris per veure el pes que té la
fisioteràpia dins del tractament multidisciplinar. Finalment, Garcin et al. (2013)
posen a prova l’estimulació magnètica trasncranial en el tractament dels TPM.
Els resultats indiquen que un 75% dels pacients milloren i que els resultats es
mantenen al llarg del temps (mitjana de mesos = 19,8) fins i tot en pacients
cronificats. Així, els autors destaquen que aquesta tècnica pot ser una bona
opció de tractament.

!

Crisis no epilèptiques psicògenes (CNEP)
Igual que en altres trastorns sembla que la regulació emocional està clarament
implicada en el desenvolupament i manteniment de les CNEP (Brown et al.,
2013a). Aquests autors comparen pacients amb CNEP amb pacients epilèptics
per veure si hi ha diferències en la regulació emocional dels mateixos i, fins i tot,
si es poden establir subgrups de CNEP segons aquesta variable. L’estudi conclou
que poden diferenciar-se dos subgrups de pacients amb CNEP: el primer es
caracteritzaria per alts nivells de psicopatologia, somatització, alexitímia i
desregulació emocional, i un segon grup estaria caracteritzat per altes
puntuacions en depressió i somatització però per uns nivells de regulació
emocional i alexitímia normals, sempre comparant-los amb els pacients
epilèptics. Els autors conclouen que encara queda per establir si les altes
puntuacions en desregulació emocional i tendència a la somatització són deguts
a l’evitació emocional o a problemes amb el control perceptiu i conductual. Dos
estudis més es centren en l’alexitímia com a possible factor de predisposició de
les CNEP, d’una banda Kaplan et al. (2013) compara els pacients amb CNEP
amb pacients amb epilèpsia concloent que tenen nivells superiors d’alexitímia, a
més de tenir més antecedents d’abusos a la infància. D’altra banda, Gulpek,
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Kelemence, Kesebir i Bora (2013) comparen una mostra més gran de pacients
conversius purs concloent també que les puntuacions d’alexitímia són més altes
comparant-ho, aquest cop, amb població general.

!

Continuen sent freqüents els articles que intenten diferenciar les CNEP de
l’epilèpsia sense la necessitat de realitzar proves costoses (vídeo-EEG). En aquest
sentit Dixit, Popescu, Bagic, Ghearing i Hendrickson (2013) utilitzen la
comorbiditat amb altres malalties per intentar facilitar el diagnòstic diferencial,
destacant que els pacients amb CNEP tenen més síndromes somàtics funcionals
(entre d’ells fatiga crònica, fibromiàlgia, cefalees tensionals i síndrome d’intestí
irritable), i més malalties cròniques caracteritzades per símptomes intermitents
com migranyes o asma que els pacients epilèptics.

!

Pel que fa al tractament, l’estudi d’Scevola et al. (2013) destaca la importància
de realitzar avaluacions detallades dels trastorns psiquiàtrics i neurològics
comòrbids per millorar el tractament de les CNEP incloent equips
multidisciplinars. D’altra banda, Baslet i Prensky (2013) estudien un model
predictiu per a l’adherència al tractament psicològic i psiquiàtric en el que
determinen que la presència de queixes cognitives i el fet d’estar casat serien els
millors predictors del bon compliment d’aquests pacients. D’altra banda,
LaFrance, Deluca, Machan i Fava (2013) en el seu estudi sobre pronòstic
destaquen que el fet d’haver patit un traumatisme craneoencefàlic pot conduir a
una pitjor evolució de les CNEP sempre i quan no es faci un bon estudi de les
implicacions que les seqüeles poden tenir en el funcionament del pacient.

!

Trastorn conversiu a la infància
Com ja s’havia anticipat a la introducció, una de les millores en les publicacions
del 2013 són els estudis acurats de les CNEP infantils. Un bon exemple d’això és
l’estudi de Reilly, Menlove, Fenton i Das (2013) en el que es destaca que tot i que
la prevalença de les CNEP és inferior en nens que en adults, a mida que aquests
van creixent també augmenta la freqüència del diagnòstic. A més, també
estudien els principals precipitants de l’aparició de les crisis que són els
problemes escolars i els conflictes interpersonals, dada molt important a l’hora
d’individualitzar el tractament psicològic dels pacients. Així, el pla de
tractament que proposen és molt similar al que es realitza en adults; en primer
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lloc s’ha de comunicar el diagnòstic als pares de forma protocolitzada; en segon
lloc la intervenció anirà encaminada a reduir i aprendre a manejar els estressors
psicosocials i en darrer lloc cal tractar la psicopatologia comòrbida en el cas que
aquesta existeixi.

!

L’altre estudi rellevant es centra en la incidència al llarg d’un any en el sistema
sanitari d’Anglaterra i d’Irlanda. Les troballes més interessants són la incidència
de 1.30/100 000 en nens de 7 a 15 anys, la majoria dels quals presentaven TPM
i l’explicació de la causa psicològica va ser ben acceptada pels pares en la major
part dels casos. L’antecedent més freqüent va ser el bullying i dels 147 dels 204
casos totals que es van poder seguir a l’any van millorar (Ani, Reading, Lynn,
Forlee, & Garralda, 2013). Lortie (2013) també fa un estudi epidemiològic en
nens amb algunes troballes importants. La primera fa referència a la
confirmació dels problemes escolars com a factor precipitant i la segona a la
distribució per sexes del trastorn, que en la franja d’edat escolar és igual en nens
que en nenes, a diferència de la distribució en adults que en tots els estudis es
demostra que és superior la prevalença en dones.

!

Finalment, Morgan, Dvorchik, Williams, Jarrar i Buchhalter (2013) realitzen un
interessant estudi sobre les implicacions que tenen els termes utilitzats per
designar les CNEP per part dels professionals en l'acceptació del diagnòstic dels
pares de nens amb CNEP, i la posterior acceptació de la necessitat de
tractament psicològic. En l'estudi es conclou que les paraules menys ofensives
pels pares són crisis no-epilèptiques, crisis funcionals i trastorn per crisis noepilèptiques, mentre que els termes o expressions "està tot al seu cap", crisis
histèriques i crisis psicògenes serien les més ofensives i les que generaren més
rebuig en la fase de comunicació del diagnòstic, fet que dificulta que els pacients
inicïin un tractament adequat.
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Article recomanat
Des de sempre la histèria, és a dir, els trastorns conversius, ha estat associada a la
psicoanàlisi. La teoria psicodinàmica postulava que l’origen d’aquest trastorn
era la repressió de records sobre esdeveniments traumàtics, tot i que aquesta
explicació mai s’havia posat a prova. Sortosament, Brown, Nicholson, Aybek,
Kanaan i David (2013) s’han decidit a contrastar aquesta teoria amb proves
neuropsicològiques concloent que no hi ha evidències que recolzin la teoria
psicodinàmica de la repressió de records, i que els dèficit trobats en tasques de
memòria i executives són degudes en la seva major part a efectes de l’ansietat,
l’estat d’ànim i el quocient d’intel·ligència sobre el rendiment en els tests
neuropsicològics.

!
!
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Introducció
Comencem aquesta actualització amb una referència obligada a la nova edició
del DSM. Attia et al. (2013) fan un resum breu i clar de la nova classificació dels
trastorns de la conducta alimentària (TCA) i dels canvis en els criteris
diagnòstics del DSM-5. El principal canvi és el reconeixement oficial del
Trastorn per Fartaneres, finalment amb una freqüència mínima de les fartaneres
d’1 vegada/setmana durant els 3 últims mesos. Un segon canvi important és la
substitució de la categoria de “trastorns de l’alimentació d’inici en la infància”
per “trastorns per evitació o restricció de la ingesta alimentària”, una categoria
que inclou un ampli rang de presentacions. Respecte l’Anorèxia Nerviosa (AN),
s’elimina definitivament el criteri d’amenorrea i s’expandeix el criteri B per
incloure també “comportaments persistents que interfereixen en la recuperació
de pes”; d’aquesta forma, el pacient compliria aquest criteri encara que no
expressés explícitament la por o rebuig a recuperar pes. Pel que fa a la Bulímia
Nerviosa (BN), l’únic canvi és el de la freqüència de les fartaneres i conductes
compensatòries (mínim 1 vegada/setmana, igual que en el Trastorn per
Fartaneres) i s’eliminen els subtipus purgatiu-no purgatiu. Tots aquests canvis
esmentats reduiran de forma important la prevalença dels Trastorns de la
Conducta Alimentària no especificats (TCANE). Finalment, tot i que sovint s’ha
fet referència al Trastorn Purgatiu, de moment seguirà sense aparèixer com a
entitat diagnòstica. Enguany, un article destacable sobre les característiques
d’aquest trastorn és el de Koch, Quadflieg i Fitcher (2013).

!

Tractament
Comencem aquest apartat amb 2 articles de revisió sobre l’eficàcia dels
tractaments psicològics. En primer lloc, Hay (2013) revisa els estudis sobre
eficàcia del tractament per als TCA publicats entre 2005 i 2012. Seleccionen 36
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estudis controlats i aleatoritzats. Pel que fa al tractament de l’AN, segueix
augmentant l’evidència a favor de la TCC millorada (Enhanced CBT, E-CBT)
(que manté els seus efectes en els períodes de seguiment), la Teràpia
Interpersonal i la Teràpia basada en la Família. En el camp de la BN, destaca
l’augment de les dades sobre l’eficàcia de la Teràpia basada en la Família, així
com del tractament d'autoajuda, mostrant aquestes dues teràpies una eficàcia
equivalent en un estudi amb població adolescent. Respecte el tractament dels
TCANE, continua creixent l’evidència a favor de la TCC (en format complert,
d'autoajuda i a través d'internet), la Teràpia Interpersonal, i la Teràpia
Dialèctica Conductual. Finalment, la TCC a través d'internet i la Teràpia
Interpersonal augmenten les dades sobre la seva eficàcia per al tractament del
Trastorn per Fartaneres. Malgrat l’evidència epidemiològica de l’augment de la
prevalença del Trastorn de Fartaneres en els homes, només es troben 3 estudis
controlats i aleatoritzats que inclouen una proporció significativa d'homes.

!

En segon lloc, Couturier, Kimber i Szatmari (2013) presenten una revisió de 12
estudis controlats en què es compara, d’una banda, l’eficàcia de la Teràpia
basada en la Família seguint el model del Maudsley i, de l’altra, el tractament
individual, en població adolescent amb AN. Els resultats indiquen que no hi ha
diferències significatives entre ambdós formats terapèutics en el moment de
finalitzar el tractament. No obstant això, quan s’analitzen les dades
corresponents als 6-12 mesos de seguiment, els tractaments familiars es mostren
significativament superiors als individuals.

!

D’altra banda, dos referents mundials a nivell de tractament dels TCA, Fairburn
i Dalle Grave, presenten en el mateix volum de la Behavior and Research
Therapy dos estudis coordinats sobre l’eficàcia de la E-CBT en format
individual en pacients amb AN. D’una banda, Dalle Grave, Calugi, Doll i
Fairburn (2013) presenten els resultats d’aplicar 40 sessions setmanals de E-CBT
en pacients adolescents, sense cap altre tractament concomitant. Les dades
mostren un augment substancial del pes i una marcada reducció dels símptomes
nuclears del trastorn alimentari, que es mantenen a les 60 setmanes de
seguiment. D’altra banda, Fairburn et al. (2013) utilitzen el mateix disseny en
una mostra de 99 pacients adults amb AN. Un 64% dels pacients finalitzen el
tractament i s’observa un increment substancial de l’Índex de Massa Corporal
(IMC). La resta dels símptomes del trastorn també milloren considerablement.
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Aquests resultats es mantenen majoritàriament després de les 60 setmanes de
seguiment. Tots dos estudis conclouen que la E-CBT pot ser una alternativa
efectiva a la teràpia familiar en termes de costos-beneficis per a adolescents amb
AN.

!

Donada l’eficàcia parcial dels tractaments disponibles per a AN, Schmidt et al.
(2013) presenten l’estudi MOSAIC, que és un projecte d’investigació ambiciós
que té per objectiu comparar dues modalitats de tractament psicològic a nivell
ambulatori per a pacients amb AN o TCANE-AN. Els tractaments estan
manualitzats i han mostrat la seva eficàcia en estudis previs. Segurament a
l’edició del cdscritc 2.0 de l’any vinent podrem donar ja les primeres dades.

!

Com cada any, apareixen també articles interessants en el camp de la
consciència de malaltia i la motivació pel canvi. Un autor rellevant en aquest
camp és Glenn Waller, que en articles recents defensa que el millor índex de la
motivació pel canvi del pacient és el canvi conductual objectivable a l’inici del
tractament, i no els seus missatges verbals. Enguany signa un article interessant
sobre la relació entre vincle terapèutic i recuperació de pes en AN. Explica que
la relació entre els 2 factors és evident, però que no queda clara la direcció
d’aquesta relació. Mitjançant un disseny longitudinal, avalua el vincle terapèutic
i l’increment ponderal en diferents moments del tractament amb TCC, i
l’anàlisi de correlacions indica que és l’increment de pes el que va associat a un
millor vincle terapèutic, i no a l’inrevés. Segons l’autor, els resultats suggereixen
que és necessari focalitzar l’atenció en la recuperació ponderal des de l’inici del
tractament (Brown, Mountford, & Waller, 2013).

!

Knowles, Anokhina i Serpell (2013) presenten un bon article de revisió sobre
l’evidència acumulada respecte l’eficàcia de les intervencions motivacionals en
els TCA. Identifiquen 8 estudis que compleixen cert rigor metodològic, i
conclouen que hi ha encara poca evidència que recolzi la idea d’implementar
programes de tractament motivacional en TCA, tot i que aquests programes
apareixen en algunes de les principals guies clíniques (com la NICE).

!

En el camp de la imatge corporal, destaquem l’estudi de Bhatnagar, Wisniewski,
Solomon i Heinberg (2013) que presenta un programa de tractament grupal
estructurat per a l’abordatge de la imatge corporal en dones amb TCA. La
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intervenció consistia en 8 sessions amb psicoeducació, estratègies d’autocontrol,
desensibilització sistemàtica, exposició en viu, relaxació i reestructuració
cognitiva. Al final del tractament s’obtenen resultats positius quant a la
disminució de la distorsió de la imatge corporal.

!

Per últim, Mitchell, Roerig i Steffen (2013) realitzen una revisió sistemàtica dels
estudis sobre l’eficàcia dels tractaments farmacològics per als TCA. Pel que fa a
la BN, els Inhibidors Selectius de la Recaptació de la Serotonina (ISRS) són els
més utilitzats pels clínics, i la Fluoxetina és l’única aprovada per la Food and
Drug Administration per a aquest trastorn. Respecte el Trastorn per Fartaneres,
sovint els ISRS proporcionen una bona resposta i són ben tolerats. En casos de
sobrepès, no obstant, sembla més recomanable l’ús de fàrmacs antiepilèptics
com el Topiramat, que resulta útil per disminuir les fartaneres i facilita la pèrdua
de pes. Pel que fa a l’AN, continuem sense disposar d'un tractament
farmacològic d’elecció, resultant decebedores les dades sobre l’eficàcia dels
antipsicòtics atípics per al tractament d’aquest trastorn.

!

Aspectes clínics i comorbiditats
Hi ha dos articles que estudien el possible efecte de l’embaràs en el TCA.
Cocker, Mitchell-Wong i Abraham (2013) es pregunten si l’embaràs pot
promoure la recuperació d’un TCA i Knoph et al. (2013) investiguen el curs i els
predictors del TCA en el post part. A tots dos treballs es conclou que l’embaràs
no està associat amb la recuperació d’un TCA i que aquestes dones necessiten
recolzament durant l’embaràs i l’any posterior al part.

!

Ackard et al. (2013) publiquen un estudi, fet als USA, que corrobora el que ja
s’observa a la pràctica clínica sobre l’augment significatiu de dones de mitjana
edat (40 anys o més) que sol·liciten tractament per TCA a les darreres dues
dècades.

!

Philippi, Cardoso, Koritar i Alvarenga (2013) avaluen la freqüència de les
conductes de risc de TCA en 189 persones amb diabetis tipus 1 (12-56 anys) i
troben que el 58,7% presentaven un elevat risc de TCA. Van trobar diferències
significatives relacionades amb l’IMC, el sexe, l’ús del mètode de recompte de
carbohidrats, la insatisfacció corporal i, especialment, l’omissió de la insulina.
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Fernández-Aranda et al. (2013) estudien la relació entre TDAH i TCA en una
mostra de 191 pacients, trobant correlacions positives entre ambdós trastorns.
Els TCA subtipus bulímic/purgatiu tenen un elevat nombre de símptomes
TDAH, els quals també estan relacionats amb més patologia alimentària,
psicopatologia general i trets desadaptatius de la personalitat.

!

Neuropsicologia i neurobiologia
Com cada any, l’equip de Kate Tchanturia presenta noves dades sobre el seu
programa d’intervenció neuropsicològica en AN, la Cognitive Remediation
Therapy (RCT). Destaquem aquest any un bon article de revisió on descriuen
els principals dèficits neuropsicològics en l’AN (flexibilitat cognitiva i atenció
selectiva en els detalls), estableixen certs paral·lelismes entre aquests dèficits
neuropsicològics i els símptomes conductuals típic en l’AN, revisen l’adaptació
de la RCT a l’AN i descriuen el tractament manualitzat i, finalmet, revisen
l’evidència acumulada fins ara sobre la seva eficàcia, bàsicament a partir de
sèries de casos, estudis qualitatius, estudis pilot, i amb mostres molt petites
(Tchanturia, Lloyd, & Lang, 2013). El tractament és ben acceptat pels pacient, té
baixes taxes d’abandonament i els efectes són moderats quant a canvis
neuropsicològics al post-tractament. Seguim pendents, però, de veure les
repercussions que té en la clínica nuclear del TCA a partir d’estudis amb més
rigor metodològic.

!

Finalment en aquest apartat destaquen alguns estudis pioners, i també
controvertits, sobre l’ús de tècniques quirúrgiques en casos d’AN greu i resistent
al tractament. A la prestigiosa revista Lancet, Lipsman et al. (2013) publiquen el
que podríem considerar el primer estudi (excepte alguna publicació de cas únic)
sobre l’ús de l’Estimulació Cerebral Profunda (DBS) en pacients amb AN. En
concret, apliquen l’estimulació en el gir cingulat subcallós en 6 casos d’AN.
Seleccionen aquesta àrea perquè s’han vist disfuncions similars en depressió
major i en AN, i per certa evidència de resultats positius de DBS en casos de
depressió resistent. Els resultats mostren un increment ponderal significatiu en 3
dels 6 pacients als 9 mesos de seguiment, i sobretot una millora en la clínica
afectiva i obsessiva comòrbida. Tot i així, apareixen també efectes secundaris
indesitjables, de caràcter greu en un dels pacients. En canvi, un grup de
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Shanghai presenten dades sobre l’ús de la DBS sobre el nucli Accumbens en 4
pacients adolescents amb AN, 3 dels quals amb TOC comòrbid (Wu et al.,
2013). Sobta que els pacients seleccionats siguin tan joves i amb un promig de
només 18 mesos de malaltia... En qualsevol cas, la DBS està en una fase de
recerca molt inicial.

!

Altres
En el camp de l’avaluació, Peláez-Fernández, Labrador i Raich (2013) presenten
les dades normatives a Espanya de la “Spanish Version of the Eating Disorders
Examination Questionnaire (S-EDE-Q)” per a adolescents i adults joves. Han
trobat diferències en funció de l’edat i el gènere en les diferents subescales.
Aquests resultats poden ajudar els investigadors en la interpretació de les
puntuacions del S-EDE-Q.

!

En el camp de la genètica, destaquem un estudi fet a casa nostra, Hospital
Clínic, amb una mostra àmplia d’AN i TOC (Mas et al., 2013). És el primer
estudi, segons els autors, que analitza similituds en el substrat genètic de l’AN i
el TOC, i conclouen que hi ha un substrat genètic comú en ambdós trastorns,
que implica vies serotoninèrgiques i glutamatèrgiques, coincidint amb estudis
previs sobre aspectes clínics comuns.

!

Acabem la revisió amb un altre article original fet entre la Universitat de
València i l’Hospital de Bellvitge, en què utilitzen la realitat virtual (Perpiñá et
al., 2013). Tant pacients com controls fan una ingesta virtual de pizza, i les
dades mostres que els pacients amb TCA experimenten majors nivells de
malestar i ansietat. Per tant, l’exposició amb realitat virtual
“funciona” (especialment davant aliments prohibits) i pot ser útil com a tècnica
terapèutica en el futur.
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Introducció
L’alcohol és la droga psicoactiva de consum més estesa a Espanya. S’estima que
en torn a un 5,3% de la població general espanyola i un 12,3% dels estudiants
de 14 – 18 anys presenten un consum de risc (igual o superior a 40gr al dia en
homes i igual o superior a 25gr al dia en dones). Es calcula que entre un 2 – 9 %
dels pacients d’atenció primària complirien criteris per un trastorn per
dependència a l’alcohol (Reid, Fiellin, & O’Connor, 1999). L’alcohol és el tercer
factor de risc per a la salut més important, tant pel que fa a l’aparició de
malalties com per mort prematura, per darrera del consum de tabac i la
hipertensió arterial (Anderson & Baumberg, 2006). Aquestes dades ens mostren
l’extensió del consum perjudicial d’alcohol en la societat actual, representant un
important cost econòmic, social i sanitari, que fa molt necessari el
desenvolupament de tractaments eficaços i eficients. En aquest sentit, les
intervencions psicològiques han demostrat, repetida i continuadament en el
temps, que poden ser tractaments que assoleixen tan criteris d’eficàcia com
d’eficiència.

!

Avaluació
Aquest any no ha estat publicat cap article sobre instruments d’avaluació.

!

Tractament
Enguany encetem una exposició més específica dels articles publicats en el 2013
sobre el tractament psicològic dels trastorns per consum d’alcohol. Prèviament a
iniciar-la, m’agradaria aportar una dada publicada anteriorment a l’any revisat,
per la seva importància i per emmarcar els tractaments psicològics en aquest
HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"188

camp. Al febrer de 2011, la National Clinical Practice Guideline pels Trastorns
per consum d’alcohol elaborada per la NICE (National Institut for Health and
Care Excellence, United Kingdom), organisme referent i de reconegut prestigi,
va establir com a conclusió, previ a anàlisi exhaustiva de publicacions en bases
de dades i revistes electròniques, que la teràpia cognitivoconductual (TCC) era
superior en eficàcia respecte a altres tractaments psicològics, controls actius o
altres intervencions actives. Per més dades podeu consultar a www.nice.org.uk/
guidance/CG115.

!

Pel que fa als articles publicats en aquest darrer any, tot seguit passem a
descriure aquells que hem valorat com més interessants. Comencem amb un
grup d’autors (Klimas et al., 2013) que han portat a terme una revisió extensa
d’aquells articles publicats a la base de dades de la Cochrane referent a
intervencions psicosocials en el tractament de persones que presenten un
problema amb l’alcohol comòrbid a un ús problemàtic d’opiacis, cocaïna i/o
amfetamines. L’objectiu és determinar l’efectivitat d’aquests tipus
d’intervencions. De 25 articles seleccionats, tan sols 4 van ser finalment escollits,
i en ells es comparava amb grups control, placebo o tractament usual els
següents tractaments: Entrenament Cognitiu – conductual en Habilitats
d’afrontament, Intervenció Breu, Entrevista Motivacional (grupal i individual) i
Entrevista Motivacional Breu. La revisió va mostrar una evidència molt dèbil, i
per tant, no els va permetre recomanar ni desaconsellar aquests tipus
d’intervencions en el perfil d’abusadors comòrbids descrits. Una crítica que es
pot realitzar és que l’evidència favorable en els tractaments de les addiccions és
per aquelles intervencions multi modals, sota el títol de TCC, que combinen
diferents estratègies psicològiques com tècniques d’anàlisi funcional,
entrenament en habilitats socials, tècniques en modificació de conducta i teràpia
basada en xarxa social. La conclusió és la necessitat de recopilar més estudis.

!

Aportacions molt interessants realitzades des del camp de les neurociències, a
Eberl et al. (2013) han desenvolupat un paradigma d’entrenament anomenat
Cognitive Bias Modification (CBM), amb l’objectiu d’intervenir i modificar un
procés cognitiu – motivacional implícit que està implicat en les addiccions i del
qual els pacients no en tenen sempre consciència. En concret, es tractarà
d’atenuar el biaix cognitiu d’aproximació a l’alcohol i de potenciar el biaix
cognitiu d’evitació a l’acohol (mesurat i entrenat per l’Alcohol Aproach –
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Avoidance Task). Es realitza un estudi on un primer grup experimental realitza
un tractament estàndard basat en TCC, un segon grup fa el mateix tractament
més una entrenament en CBM i finalment un tercer que és el grup control. Els
resultats són molt prometedors, ja que aquells que realitzen TCC + CBM
informen d’una taxa menor de recaigudes a l’any del seguiment i sembla que,
dit efecte terapèutic, està moderat per canvis en aquest biaix d’aproximació a
l’alcohol. Per una informació més detallada vegeu l’article sencer.

!

Aquest any s’ha mostrat molt interès per l’estudi de variables moduladores de
l’èxit terapèutic. A l’article de Bujarski, O'Malley, Lunny i Ray (2013) es
plantegen si l’èxit terapèutic d’una intervenció pot estar mediatitzat per la
variable “META abstinència o beure controlat”. Aquests autors assenyalen que
aquesta variable no ha estat estudiada malgrat la controvèrsia que ha suscitat
sempre alhora de conceptualitzar un tractament per a l’alcoholisme. Porten a
terme un estudi exhaustiu i amb una mostra molt àmplia, on s’aplica un
tractament combinat, psicològic de tipus cognitivoconductual i
psicofarmacològic, on analitzen tres condicions en referència a la meta autoseleccionada per la pròpia persona: “abstinència completa”, “beure
controlat” (entre 1 i màxim 4 unitats de beguda estàndard per dia - UBE) i una
intermèdia anomenada “abstinència condicional” (abstinència temporal i
replantejar la meta en un període de temps determinat). Els resultats són
coherents amb les hipòtesis plantejades, de tal manera que aquelles persones
sota la condició “abstinència completa” van ser els que van obtenir millors
resultats en “major percentatge de dies abstinent”, “període de temps més llarg
fins a recaiguda” i “uns resultats clínics globals millors”. Sota la condició “beure
controlat” es van obtenir els pitjors resultats mentre que els “abstinents
condicionals” es van situar en una posició intermèdia. Malgrat els “abstinents
complets” van obtenir els millors resultats, també van ser ells els que van “beure
més UBE en un dia de consum” de mitjana si hi havia una recaiguda, sent
aquesta dada consistent amb l’efecte de violació de l’abstinència descrit per
Marlatt i Gordon (1985). Aquest fenomen suggereix la necessitat de millorar en
els tractaments cognitiuconductuals el processament de la recaiguda.

!

Seguint amb l’estudi de variables moduladores, Gueorguieva, Wu, Krystal,
Donovan i O'Malley (2013) estudien els patrons d’adherència als tractaments i la
bona resposta terapèutica dins d’un estudi més ampli anomenat “COMBINE
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Study” que avalua els beneficis de combinar tractament psicofarmacològic i
tractament cognitivoconductual per a persones amb diagnòstic de dependència
a l’alcohol. Els resultats confirmen evidències ja repetides en la literatura. En
primer lloc, que una bona adherència al tractament farmacològic o al TCC està
associat a millors resultats (percentatge de dies de consums de risc i percentatge
de dies d’abstinència) i, en segon lloc, que són els més joves els que presenten
una vinculació als tractaments més baixa. Més inesperat és que no poden
replicar que el tractament combinat estigui associat a una “no adherència des
d’inici del tractament” o a una “no adherència un cop més avançat el
tractament” en comparació amb la monoteràpia (adherència més sòlida) com
havia evidenciat el primer “COMBINE Study”. Especialment interessant és
l’efecte creuat en el que aquells no adherits al tractament psicofarmacològic,
però que rebien tractament psicològic, van presentar menys episodis de consum
de risc i, al contrari, aquells que no es vinculaven al tractament psicològic van
mostrar millors resultats gràcies a l’efecte mitigador de l’adherència al
tractament farmacològic.

!

Una altra variable àmpliament descrita ha estat la “manca de consciència de
malaltia” dels abusadors d’alcohol. Davant la constatació que tan sols un 27,8%
dels individus amb dependència a l’alcohol cerquen tractament (Cohen, Freinn,
Arias, & Kranzler, 2007), i tenint en compte que té molt a veure amb l’escassa
consciència de malaltia d’aquestes persones, a Watson et al. (2013) engeguen un
estudi pilot on plantegen un abordatge on poder detectar aquestes persones en
serveis sanitaris generals i aplicar un abordatge menys confrontatiu. Es tracta
d’una aproximació que anomenen “estil de vida saludable”, que no posa
l’atenció primàriament en l’abordatge de l’ús d’alcohol problemàtic com ho
faria una Intervenció cognitivoconductual estàndard, amb l’esperança que
tingui més acceptació i per tant sigui més efectiva. L’estudi pilot, amb una
mostra molt elevada i metodològicament rigorós, encara està en procés i per
tant haurem d’esperar els resultats. Un aspecte molt interessant és que
implicaria vincular aquest percentatge de persones amb un ús abusiu d’alcohol a
serveis especialitzats, que d’altra manera, romandrien no filiats.

!

Per últim, un estudi aborda l’eficàcia de les Intervencions Breus (IB) dutes a
terme des de diferents nivells (atenció primària, pediatria o serveis d’urgència
que atenguin intoxicacions alcohòliques) per aquells adolescents i adults joves
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que estiguin fent un ús de risc de l’alcohol. Malgrat les recomanacions d’aplicar
IB, actualment no hi ha cap evidència que doni suport a l’eficàcia d’aquest tipus
d’abordatge. A Newton et al. (2013) porten a terme una revisió exhaustiva de
tots aquells articles relacionats amb aquesta temàtica publicats entre els anys
2008 i 2011 en 14 bases de dades electròniques amb el propòsit de revisar-ne
novament l’eficàcia . Entesa la IB com una intervenció de 1 o 2 contactes,
realitzada per personal sanitari en els nivells sanitaris abans especificats i basats
en elements motivacionals, es constaten reduccions en l’ús d’alcohol i altres
drogues, així com reduccions en conductes de risc associades a l’alcohol com
lesions, conducció en estat ebri o baralles, però en cap dels resultats les
diferències són estadísticament significatives. Coneguda és la tendència a
establir, cada cop més, intervencions breus i simplificades, però sembla difícil
que abordatges tan breus, 1 o 2 contactes d’escassos minuts puguin tenir un
efecte perdurable en el temps.

!
!
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Introducció
Tot i l’existència de tractaments eficaços pel tractament de les
drogodependències, l’evidència mostra que més d’un 60% dels pacients recauen
després d’un tractament cognitivoconductual (Chiesa & Serretti, 2013). Davant
d’aquesta situació i amb l’objectiu de trobar noves estratègies terapèutiques, en
els darrers anys les intervencions basades en el mindfulness han pres rellevància
i han aportat resultats esperançadors. El mindfulness consisteix en un conjunt de
pràctiques que tenen l’objectiu de fixar l’atenció en el moment present, sense
jutjar i amb una actitud bondadosa cap a l’objecte que s’observa. L’abordatge
de la recaiguda és un aspecte clau del procés de recuperació del pacient. Un dels
factors precipitants més associat a la recaiguda és el craving (ansietat per
consumir). D’acord amb les elevades taxes de reincidència en el consum, el
mindfulness es presenta com una alternativa possible tant pel maneig del craving
com per facilitar la recuperació del pacient.

!

Factors mindfulness: quins s’associen al consum de
substàncies?
Amb l’objectiu de clarificar la direccionalitat de la relació entre la pràctica de
mindfulness i l’abús de substàncies, les últimes investigacions s’han portat a
terme utilitzant mostres clíniques i avaluant els diferents subfactors del
mindfulness implicats mitjançant l’FFMQ (Five Factors of Mindfullness
Questionnaire, Baer et al., 2006). Aquest és un instrument validat que consta de
39 ítems i mesura 5 factors: 1) descripció, 2) observació, 3) no jutjar, 4) no
reactivitat i 5) prendre consciència.

!
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En una mostra amb 281 pacients on es mesurà l’ús de substàncies amb l’escala
SDS (Severity Dependent Scale, Gossop et al., 1995), els resultats mostraren que
existeix una relació negativa significativa entre mindfulness i consum: a menys
tret mindfulness, major consum. Al analitzar detalladament els diferents
subfactors varen trobar una relació negativa significativa pels factors “prendre
consciència”, “descriure” i “no jutjar” (Bowen & Enkema, 2014). En aquest
mateix estudi es valorà si tenir un estil d’afrontament evitatiu podia actuar com
a hipòtesi moderadora. Els resultats mostraren que els subjectes amb un
afrontament evitatiu presentaven una relació negativa major entre mindfulness i
ús de substàncies.

!

Troballes en la mateixa direcció es replicaren en una mostra major (n=844) però
en aquest cas també van trobar que el factor “no reactivitat” es relacionava
també de forma negativa amb el consum (Levin, Dalrymple, & Zimmerman,
2013).

!

Amb quines substàncies és eficaç el mindfulness?
Els darrers anys ha millorat significativament la metodologia emprada en els
estudis que han valorat tant l’eficàcia com quins són els factors del mindfulness
que s’associen a una millor recuperació en consumidors de substàncies.

!

Tabac
S’han obtingut resultats força prometedors en aquells estudis que han emprat el
mindfulness com a tractament coadjuvant en l’addicció a la nicotina.

!

La hipòtesi de què el mindfulness disminueix el consum mitjançant la reducció
del craving, s’observà en l’estudi de Westbrook et al. (2013) amb imatges
inductores de craving, en el qual 47 subjectes informaren de menys desig de
fumar sota la condició “consciència plena” (se’ls instruïa en focalitzar l’atenció
activament en les seves respostes, incloent pensaments, emocions, records,
sensacions corporals, mentre mantenien una actitud de no jutjar davant les
respostes) en comparació amb la condició de “mirar” (se’ls demanava que es
relaxessin i observessin la imatge de la forma més natural possible). De manera
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simultània, es realitzà una RMNf que mostrava com en la condició mindfulness
es produïa una disminució en l’activació neural de l’àrea sgACC, fet que
demostraria que el mindfulness actua com un mecanisme “bottom-up” reduint
la reactivitat neural als estímuls inductors de craving.

!

Tot i l’evidència acumulada respecte a aquesta pràctica en l’addicció a la
nicotina, el mindfulness contempla una àmplia gamma de formats i pràctiques.
En l’estudi de Elwafi et al. (2013) es va comparar l’eficàcia diferencial entre dos
tipus de pràctica mindfulness: pràctica formal (PF) i pràctica informal (PI). La
primera consistia en pràctiques d’exercicis específics de mindfulness (exercicis
basats en el Body Scan, frases automotivadores i exercicis basats en prendre
consciència de la respiració). La PI consistia en fer aspiracions diàries, realitzar
activitats de la vida quotidiana en un estat de consciència plena i aplicar aquest
tipus de pràctica quan apareixia el desig de fumar. Els resultats de l’estudi no
van trobar diferències significatives en la intensitat del craving mesurat amb
l’escala QSU-B (Questionnaire Smoking Urges-Brief, Cox et al., 2010) entre
aquells individus que van deixar de fumar i aquells que no, al final del
tractament. Sí que varen confirmar que la PI exercia un efecte modulador
negatiu entre el desig de fumar i la conducta pròpiament dita, de manera que a
major nombre de dies de PI, menys craving i menys consum de cigarrets. La
pràctica d’exercicis a casa, independentment del tipus de format de mindfulness
practicat, també va confirmar una associació inversa entre craving i consum de
tabac. És a dir, menys nivells de craving i, conseqüentment, menys consum de
tabac.

!

Un aspecte rellevant en la deshabituació tabàquica és que els episodis de
consum d’alcohol en forma de binges dificulten l’abstinència del tabac. Aquesta
variable es va tenir en compte en un estudi pilot que, tot i no tenir potència
estadística suficient per afirmar relacions significatives degut a la mida de la
mostra, va mostrar resultats interessants: 1) l’abstinència va ser major en el grup
d’entrenament en mindfulness que en el grup control tot hi que no de forma
significativa; 2) major nombre de dies d’abstinència durant les primeres dues
setmanes en el grup d’entrenament en mindfulness de forma significativa; 3) en
relació a l’alcohol, el grup control va augmentar significativament el consum, i
va disminuir, tot hi que no de forma significativa, en el grup de mindfulness; i 4)
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el consum d’alcohol es va associar de forma significativa a la recaiguda en el
consum de tabac (Davis et al., 2013).

!

Altres substàncies
Els resultats obtinguts d’estudis portats a terme amb altres substàncies també
han relacionat la pràctica del mindfulness amb menors nivells de craving i
menor nombre de dies de consum.

!

En l’estudi portat a terme per Witkiewitz, Bowen, Douglas i Hsu (2013), es
plantejaren dues hipòtesis: 1) si el seguiment d’un programa de mindfulness
aplicat a la prevenció de recaigudes podria extingir la resposta habitual de
craving subjectiu durant períodes d’afecte negatiu; i 2) si els factors “prendre
consciència”, “acceptació” i “no judici” eren els processos necessaris per a
mitigar l’efecte del craving. La mostra (N=168) estava formada per pacients que
complien criteris de dependència d’alguna substància: alcohol (45%), cocaïna/
crack (36%), amfetamines (14%), heroïna/opiacis (7%), marihuana (5%), altres
substàncies (2%) o policonsum (19%).

!

S’assignà aleatòriament els pacients a dues condicions de tractament: condició
experimental, va rebre MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention) i
condició control, va rebre TAU (tractament habitual). Tant els nivells de craving
mesurat amb l’escala PACS (Penn Alcohol Craving Scale, Flannery et al., 1999)
com els dies de consum van ser significativament més baixos en el grup
experimental sota la condició MBRP, tot hi que aquests resultats retornaren als
nivells de línia base en el seguiment als 4 mesos. D’altra banda, els factors
“prendre consciència” i “no jutjar”, mesurats amb l’escala FFMQ (Five Factors
of Mindfulness Questionnaire, Baer et al., 2006), van ser significativament més
elevats en els pacients sota la condició experimental i tingueren un efecte
significatiu en la reducció del craving.

!

El mateix s’observà en l’estudi de Hsu, Collins i Marlatt (2013), on el nombre de
dies de consum va ser significativament menor en el grup MBRP en comparació
amb el grup control que va rebre TAU. Com a variable moduladora, mesuraren
el grau de tolerància al malestar amb l’escala DTS (Distress Tolerance Scale,
Simons i Gaher, 2005). Aquests autors varen concloure que aquells individus
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amb un nivell més baix de tolerància al malestar són els que més es beneficien
del tractament basat en mindfulness. En aquest cas, els autors varen comprovar
també que els resultats positius obtinguts, menor nombre de dies de consum i
augment en la tolerància al malestar, tampoc es mantenien al seguiment als 4
mesos.

!

Conclusions
1. Els factors “prendre consciència” i “no jutjar” tenen un efecte directe vers la
reducció del craving.
2. Tot i que la pràctica de mindfulness es planteja com una alternativa eficaç per
reduir el craving en consumidors, la pràctica informal sembla ser la més eficaç.
3. A nivell neurofisiològic s’ha observat una disminució en l’activació neural de
l’àrea sgACC en valorar el craving en consumidors de nicotina.
4. Es requereixen estudis que contemplin períodes de pràctica mindfulness i
seguiment més llargs, ja que s’ha observat que els efectes de la pràctica perden
potència als 4 mesos.

!
!

Còrtex Subgenual Cingulat Anterior: àrea que s’activa davant estímuls
relacionats amb la substància en persones amb trastorns addictius.
2 Protocol d’intervenció basat en la focalització sobre les diferents parts del cos
en un estat de mindfulness dissenyat per Jon-Kabat Zinn (1979).
3 MBRP: Programa de tractament grupal dissenyat per Bowen, Chawla i
Marlatt (2010) que integra pràctiques de mindfulness amb el tractament
cognitivoconductual tradicional de prevenció de recaigudes; TAU: tractament
basat en el programa dels 12 passos d’Alcohòlics Anònims.

!
!
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La major part dels articles sobre addiccions conductuals publicats durant el
2012 giren principalment entorn l’addicció a Internet, i en menor mesura sobre
les compres compulsives i l’addicció al sexe.

!

Addicció a Internet (AI)
L’ús excessiu i potencialment addictiu d’Internet s’ha convertit en una
preocupació important en els últims temps. Tot i així, continua existint el debat
sobre quins són els components bàsics, els processos etiològics, l’evolució i els
factors que mantenen el trastorn (King, Delfabbro, Griffiths, & Gradisal, 2012).

!

En una revisió publicada per Cash, Rae, Steel i Winkler (2012) destaquen la
utilitat dels criteris diagnòstics proposats per Beard et al. (2005). Aquest autor
plantejava cinc criteris: preocupació per Internet, augment del temps invertit en
la connexió per tal d’aconseguir la satisfacció, esforços infructuosos per
controlar/detenir l’ús, inquietud i mal humor quan intenta interrompre l’ús
d’Internet i estar més temps del que la persona tenia pensat. A més, proposa que
s’ha de complir un dels següents criteris: posar en perill o arriscar la pèrdua
d’una relació significativa, un treball o oportunitat educativa degut a Internet,
mentir per ocultar el grau d’implicació a Internet, i utilitzar-ho com una
manera de fugir dels problemes o alliberar disfòria.

!

Les enquestes realitzades als Estats Units i Europa troben xifres de prevalença
entre 1,5 i 8,2% en població general (Cash et al., 2012). Concretament, a
Europa, s’estima entorn el 4,4%, amb major prevalença en homes. Durkee et al.
(2012) identifica com a factors de risc de patir AI el fet de viure en àrees
metropolitanes, realitzar estudis vivint lluny dels pares biològics, una baixa
participació dels pares o que aquests estiguin a l’atur. Ko et al. (2012) destaquen
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l’elevada comorbiditat en casos de AI, sobretot amb trastorn per consum de
substàncies, TDAH, depressió, hostilitat i ansietat social.

!

A nivell de funcionament neuropsicològic s’ha descrit una major activació en la
zona d’unió temporo-parieto-occipital esquerra i hipocamp dret en pacients
amb AI en comparació a un grup control (Kim et al. 2012), així com la
presència d’un major efecte stroop (relacionat amb l’activitat del còrtex cingulat
anterior i posterior) en pacients amb AI (Dong, Devito, Du, & Cui, 2012).

!

Chiang i Su (2012) destaquen alguns dels factors més influents en l’ús
problemàtic d’Internet: novetat, seguretat, eficiència, anonimat, major confiança
en l’ús d’Internet que produeix augment en els errors cognitius. Rusconi et al.
(2012) destaca el paper de l’ansietat social com a predictor significatiu de l’ús
excessiu d’Internet.

!

Un altre tema objecte d’estudi ha estat la relació entre AI i dèficit en el control
d’impulsos. Lee et al. (2012) comparen els nivells d’impulsivitat en subjectes amb
AI, amb persones amb joc patològic i controls sans. Els pacients amb AI
mostraven nivells d’impulsivitat comparables als nivells dels pacients amb joc
patològic. A més, la gravetat de l’addicció correlacionava positivament amb la
impulsivitat.

!

Pel que fa al tractament, no existeixen protocols de tractament clínic
estandarditzats (Camardese, De Risio, Di Nicola, Pizi, & Janiri, 2012). Cash et
al. (2012) en la seva revisió destaquen que hi ha un consens general sobre el fet
que l’abstinència total d’internet no hauria de ser l’objectiu terapèutic de les
intervencions, sinó que s’hauria d’assolir un ús controlat d’internet. També
destaca que, tot i que no hi ha evidència empírica, sí que disposem d’algunes
estratègies cognitivoconductuals que han donat bons resultats com analitzar
patrons d’ús d’internet, establiment de nous horaris, utilització de controls
externs (activitats reals que portin l’individu a finalitzar la connexió), establir
límits de temps de connexió, prohibir l’accés a determinades aplicacions,
utilitzar targetes recordatori, grup de suport i/o teràpia familiar per compensar
la manca de recolzament social. La majoria de tractaments que, fins a
l’actualitat, han demostrat més utilitat pel tractament de l’AI son d’orientació
cognitivoconductual, però els autors destaquen la importància de dur a terme
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tractaments multidisciplinars (TCC, farmacològica, teràpia familiar). A nivell
farmacològic destaquen l’eficàcia dels ISRS, donat que els símptomes
comòrbids més habituals són depressió i ansietat.

!

Addicció al sexe
S’estima que l’addicció al sexe afecta a un 3-5% de la població (Echeburúa,
2012). Carnes et al. (2012) publica un estudi de validació d’un qüestionari de
cribratge breu de 6 ítems, el PATHOS. Troba adequades xifres de sensibilitat i
especificitat amb un punt de tall de 3.

!

A nivell de tractament, existeixen pocs estudis controlats per proporcionar
recomanacions basades en l’evidència. Dawson i Warren (2012) remarquen que
el tractament adequat hauria d’incloure modalitats psicològiques i
farmacològiques. La teràpia cognitivoconductual proporciona un ambient
estructurat per manegar el comportament compulsiu. Pel que fa al tractament
farmacològic també hi ha evidència limitada, i s’han realitzat estudis amb ISRS,
naltrexona i topiramat.

!

Addicció a les compres (AC)
A nivell diagnòstic es manté la controvèrsia sobre si aquest trastorn s’hauria de
classificar com un trastorn del control dels impulsos (TCI), com un trastorn
bipolar o com un trastorn obsessivocompulsiu (TOC). En aquesta línia,
Zambrano et al. (2012) comparen una mostra de 80 subjectes (24 addictes a les
compres, 21 trastorn bipolar tipus I i 35 TOC) que sol·licitaven tractament.
L’anàlisi discriminant permet detectar dues funcions, una que explicaria el
56.6% de la variància i correlacionaria amb la comprovació i la mania, mentre
que l’altra funció, que explicaria un 43.4% de la variància, correlacionaria amb
l’adquisició i la impulsivitat (no planificació). Mentre la funció 1 permetria
diferenciar els TOC i Trastorn bipolar-I, la funció 2 permet discriminar els
subjectes amb AC. Els autors conclouen que hi ha diferències entre els tres
grups de pacients, detectant que en el grup de AC predominava la impulsivitat
així com un major interès per adquirir o comprar objectes i destaquen que el
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grup de AC s’assemblaven més a TCI que als subjectes amb trastorn bipolar o
TOC.

!

Black, Shaw, McCormick, Bayless i Allen (2012) comparen una mostra de AC
(N=26) amb un grup control (N=32) per intentar trobar si tenen un perfil
neuropsicològic diferent. Analitzen el rendiment neuropsicològic, la impulsivitat,
símptomes de TDAH i alguns trets de personalitat. Troben que els subjectes
amb AC eren principalment dones (88%) amb una mitjana d’edat de 36.6 anys
(DE= 15.7). Tot i que no troben diferències a nivell neuropsicològic respecte els
controls, ja que ambdós grups rendia dins els límits de la normalitat, sí que
troben que el grup amb AC presentava nivells més alts d’impulsivitat i tendència
a la recerca de novetat com a tret de personalitat.

!

Müller et al. (2012) fa una anàlisi de la relació entre els estats afectius (positius i
negatius) i els episodis de compres a partir d’una metodologia d’avaluació
ecològica. Cada participant disposava d‘un ordinador de mà amb el que
registraven els estats afectius en tres condicions diferents: a) gravació de senyal
contingent (de forma aleatòria sonava una alarma a l’ordinador i havien de
registrar el seu estat anímic i els possibles estressors, així com indicar si havien
fet alguna compra compulsiva), b) gravació de l’esdeveniment contingent
(havien de registrar l’estat anímic i els estressors després de l’episodi de compra) i
c) gravació interval contingent (cada nit registraven l’estat anímic i els estressors).
Analitzen una mostra de 25 subjectes amb AC (2 homes i 23 dones) amb una
edat mitjana de 39.7 (DE= 12.3). Troben que els estats afectius negatius eren
elevats abans de l’episodi de compres i disminuïen després de l’episodi, mentre
que els estats afectius positius eren baixos abans de l’episodi de compres, però no
milloraven posteriorment a l’episodi. Aquests resultats confirmen la hipòtesi del
mecanisme de AC per reforçament negatiu. Les persones utilitzen les AC com a
mètode per evadir-se o evitar malestar i regular estats afectius negatius.

!

Pel que fa al tractament, actualment no disposem de cap fàrmac validat per la
FDA. En aquesta línia Grant, Odlaug, Mooney, O'Brien i Kim (2012) presenten
un estudi pilot obert on analitzen 9 pacients amb AC (dels quals 8 eren dones)
en tractament amb memantine durant 10 setmanes en dosis de 10 a 30 mg.
Troben disminució en les puntuacions en l’escala Y-BOCS-SV (de 22.0±1.3 a
11.0±5.3; p<.001), i en les hores i els diners invertits en comprar després del
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tractament. La dosi mitjana efectiva de memantine era 23.4±8.1mg/dia.
Conclouen que la manipulació farmacològica del sistema glutamaèrgic pot estar
intervenint en les conductes impulsives subjacents en els casos de AC. Tot i
això, destaquen també que, donada la diversitat de resultats sobre tractament
farmacològic, és evident que cap tractament particular és eficaç per tots els
pacients amb AC, la qual cosa confirma l’heterogeneïtat d’aquesta població.

!
!
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!
!

L'any 2013 es varen publicar un total de 403 estudis (PubMed), que es poden
agrupar en les següents àrees de coneixement: classificació, neurobiologia,
adolescència i joves, prevenció, avaluació, clínica i tractament.

!

Classificació
El mes de maig de 2013 es va publicar la cinquena edició del Manual
Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals o DSM-5 (APA, 2013). En el
procés de revisió, la nosologia del joc patològic va ser analitzada per una
comissió d’experts, atenent a les evidències empíriques demostrades pels
resultats de la literatura científica més recent. El grup de treball del capítol sobre
els trastorns relacionats amb substàncies va decidir reanomenar el joc patològic
com a Trastorn de Joc (TJ), classificant-lo dins d’una nova secció coneguda com
a “Addiccions a substàncies i trastorns relacionats”. Altres recomanacions foren
eliminar el criteri 8 sobre actes il·legals, juntament a la reducció del punt de tall
pel diagnòstic de cinc a quatre criteris. Entre els articles publicats en aquest
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apartat, destaca el de Petry, Blanco, Stichfield i Volberg (2013) que analitza de
forma empírica els canvis realitzats en aquesta nova edició del manual.

!

Neurobiologia
En revisar aquesta secció es fa evident l’augment de l’interès dels investigadors
per la implicació de les variables neurobiològiques en el TJ. Sens dubte, el fet
que aquest trastorn es consideri una addicció sense substància encara
contribuirà més en aquesta qüestió. Mostra d’aquest interès són les revisions
sistemàtiques publicades durant aquest any, que actualitzen el tema i aporten
una visió integral de les similituds neurobiològiques entre el TJ (Gyollai et al.,
2013; Potenza, 2013a) i les addiccions a substàncies (Noël, Brevers, & Bechara,
2013; Leeman & Potenza, 2013b).

!

Els resultats de l’estudi d’Elman et al. (2013) indiquen que els TJ s’associen a
discretes anormalitats corticals, particularment en el còrtex frontal i el cos
estriat. Altres estudis demostren l’existència d’anomalies en aquestes àrees en
pacients amb TJ i en altres trastorns com l’addicció a la cocaïna (Yip et al.,
2013). Tot i que els resultats dels estudis de neuroimatge, genètics i d’història
familiar són limitats en el TJ, comencen a existir evidències empíriques suficients
per establir la implicació dels factors de risc neurobiològic en el
desenvolupament del trastorn (com ja s’havia demostrat en nicotina i
dependència a l’alcohol) (Wilson, da Silva Lobo, Tavares, Gentil, & Vallada,
2013).

!

Adolescència i principi d’edat adulta
La relació entre edat i TJ ha estat un tema escassament explorat en els darrers
anys. Tanmateix, aquesta variable sembla tenir una influència marcada en la
patoplàstia del trastorn i en la seva evolució clínica. Els pacients més joves
tenen més tendència a la impulsivitat i a cercar noves sensacions, que actuen
com a factors precipitants de l’addicció al joc. En canvi, en les persones d’edat
avançada, aquests trets disminueixen i n’augmenten altres com l’evitació del
dany i la cooperació o, fins i tot, els problemes de salut física, mentre que en els
pacients de mitjana edat, el TJ s’associa a majors problemes econòmics. L’estudi
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també conclou que el TJ no és un trastorn crònic, sinó transitori i episòdic al
llarg de la vida (Granero et al., 2013). Per altra banda, Jiménez-Murcia et al.
(2013) varen explorar l’existència de subgrups en jugadors patològics adolescents
i joves. Els resultats varen identificar tres endofenotips clarament diferenciats:
Tipus I o de funcionament general alt, Tipus II o depressiu i Tipus III o
desorganitzat. Goldstein et al. (2013) van identificar dos subtipus, basant-se en la
gravetat de les conseqüències del joc. Per altra part, l’estudi de Leeman et al.
(2013a) va establir que, en aquesta població, els factors de risc associats eren
bàsicament trets de personalitat com la recerca de sensacions i la impulsivitat,
així com altres variables psicosocials, com el fet de treballar a temps parcial.

!

Prevenció
S’ha intentat determinar quins canvis polítics han tingut un efecte sobre la
prevenció del TJ (Ludwig, Kräplin, Braun, & Kraus, 2013; Smith, 2013),
posant-se de manifest la necessitat de polítiques internacionals per a la regulació
del joc online (Gainsbury et al., 2013), on s’ha produït un creixement significatiu
els darrers anys (Jiménez-Murcia, Fernández-Aranda, Granero, & Menchón,
2013). També s’ha promogut l’estudi de l’eficàcia de diferents estratègies de joc
responsable com a eines per a la prevenció (Blaszczynski, Gainsbury, & Karlov,
2013). A més, s’ha trobat que la promoció de les motivacions intrínseques dels
jugadors fomentaria el joc responsable i previndria els TJ (Lee, Back, Hodgins,
& Lee, 2013).

!

Avaluació
En relació a les mesures d'avaluació s'han adaptat i validat diverses escales,
inventaris i qüestionaris a diferents poblacions, entre elles per exemple:
Gambling Related Cognitions Scale (Arcan & Karanci, 2013; Iliceto et al.,
2013; Yang, Wu, Wen, Lu, & Li, 2013), South Oaks Gambling Screen-Revised
for Adolescents (Chiesi, Donati, Galli, & Primi, 2013; Colasante et al., 2013),
Gambling Urge Scale (Ashrafioun, Rosenberg, Cross, & Brian, 2013; Smith,
Pols, Battersby, & Harvey, 2013) i Problem Gambling Severity Index (Currie,
Hodgins, & Casey, 2013; Miller, Currie, Hodgins, & Casey, 2013). Un estudi de
metanàlisi revisa els instruments que mesuren distorsions cognitives en els TJ

HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"209

(Goodie & Fortune, 2013). Tot i que l’escala South Oaks Gambling Screen,
també coneguda com SOGS (Lesieur & Blume, 1988) ha estat àmpliament
utilitzada a nivell internacional pel diagnòstic de problemes de joc, una de les
crítiques que ha rebut ha estat la identificació elevada de falsos positius. En
aquest sentit, Goodie et al. (2013) examinen la relació entre el SOGS i els
símptomes de joc patològic (entre d’altres mesures clíniques). Els resultats
indiquen que seguint criteris DSM-IV, el punt de tall recomanable del SOGS ha
de ser de 10 i de 8, pel DSM-5. D’aquesta manera es manté la sensibilitat de
l’instrument i s’augmenta la seva especificitat.

!

Tractament
Han estat publicats diversos estudis en els quals s’incorporen estratègies i
tècniques complementàries al tractament cognitivoconductual (TCC) estàndard,
com ara l’entrenament en activitats alternatives de lleure (Jackson, Francis,
Byrne, & Christensen, 2013), activitat física (Angelo, Tavares, & Zilverman,
2013), desensibilització d'estímuls i reprocessament de la urgència de jugar (Bae,
Han, & Kim, 2013). Per altra banda, també s’han publicat estudis que
demostren la utilitat de diferents tipus de tractaments com la Teràpia Dialèctica
Conductual (Christensen et al., 2013) o teràpies basades en la filosofia budista,
que incorporen entrenament en meditació (Shonin, Gordon, & Griffiths, 2013).
Una línia d'estudi prometedora és la que explora l’efectivitat de la TCC basada
en internet. En un estudi realitzat a Finlàndia, Castren et al. (2013a) troben que
es produeixen canvis significatius en variables clíniques després del tractament.
Pel que fa al tractament farmacològic, una metaanàlisi conclou que les dades
analitzades ofereixen suport limitat a la utilització d'agents farmacològics en el
tractament de TJ (Bartley & Bloch, 2013). Potenza et al. (2013b), es centra en les
bases neurobiològiques que expliquen l’eficàcia de les tècniques conductuals i
intenta incorporar les troballes de la neurobiologia, per així millorar els
tractaments dirigits a les addiccions amb i sense substàncies.

!

Clínica
En aquesta secció cal destacar els estudis sobre factors de risc, tractament i
comorbiditat. En relació als primers, s’ha destacat la influència de variables
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ambientals com l’accessibilitat al joc, cada vegada més freqüent en molts països,
en un context d’una crisi econòmica gairebé global. Des d’aquesta perspectiva,
el joc s’ha vist com una font potencial d’ingressos, en forma de llocs de treball i
de recaptació d’impostos (Bastiani et al., 2013). Com a factor de risc individual,
alguns estudis han explorat la influència de les distorsions cognitives, que sovint
tenen un paper important, tant en el desenvolupament del trastorn com en el
seu manteniment (Barrault & Varescon, 2013; Brevers et al., 2013). Alguns
autors suggereixen que la modificació d’aquests patrons cognitius distorsionats
és la clau per millorar l’efectivitat dels tractaments (Ejova, Delfabbro, &
Navarro, 2013). L’ entorn del jugador, és a dir, la família que conviu amb el
pacient, i concretament la parella (Cunha & Relva, 2013), també han estat
temes d’interès en aquest 2013. Finalment, en la línea d’estudis previs, s’ha
observat que l’ús d’alcohol i nicotina són els trastorns més freqüentment
associats al TJ (Castren et al., 2013b).

!

Article més rellevant
Petry M, N., Blanco, C., Stinchfield, R., & Volberg, R. (2013). An empirical
evaluation of proposed changes for gambling diagnosis in the DSM-5.
Addiction, 108(3), 575-581. DOI:10.1111/j.1360-0443.2012.04087.x
L'objectiu d'aquest estudi va ser avaluar l'impacte dels canvis proposats pel TJ
en el DSM-5, com l’eliminació del criteri relacionat amb la comissió d'actes
il·legals i la reducció del llindar pel diagnòstic, sobre les taxes de prevalença i la
precisió en la classificació. Es van analitzar les dades de cinc mostres de jugadors
que diferien en la gravetat del problema (N= 3710). La mesura d’avaluació
utilitzada va ser el National Opinion Research Centre DSM-IV Screen for
Gambling Problems (NODS). Els autors varen trobar que el 41.1% dels
jugadors que busquen tractament compleixen el criteri d’actes il·legals. No
obstant això, aquest rarament s’observa si no són presents altres criteris. Per tant
conclouen que els canvis del DSM-5 promouen diagnòstics més precisos, no
veient-se afectada la consistència interna, i millorant l'estructura factorial.
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La gran novetat del 2013 és la publicació de la cinquena edició del DSM
(DSM-5), en versió en anglès. En ella hi trobem alguns canvis útils en els criteris
diagnòstics per al TDAH, per exemple:
- S'amplia l’edat d'inici dels símptomes fins als 12 anys.
- Es requereixen menys símptomes per als adults (a partir dels 17 anys), un
mínim de 5 dels 9 símptomes de manca d’atenció i/o 5 dels 9 símptomes
d’hiperactivitat-impulsivitat.
- S’han afegit alguns exemples dels símptomes del TDAH comuns en els
adolescents o adults.
- Permet el diagnòstic comòrbid d’un trastorn de l’espectre autista quan es
compleixen els criteris per a tots dos.
Tot i això, sap greu que aquesta edició no reflecteixi de manera adequada els
avenços científics en la comprensió del TDAH que han sorgit al llarg dels 13
anys des de l’última revisió o els 19 anys de l’edició que va introduir canvis
basats en la investigació respecte els criteris de diagnòstic del TDAH. Com
assenyala Brown (2013) en el seu blog, hi ha algunes omissions significatives:
- El DSM-5 manté l’èmfasi conductual centrat en les versions anteriors del
manual i no reflecteix adequadament les dificultats cognitives subjacents, les
alteracions en les funcions executives que són al nucli del TDAH.
- El DSM-5 no aborda adequadament l’important paper de les emocions en el
TDAH. No reflecteix la importància de l’aspecte motivacional ni de l’alteració
de les emocions que fa que sigui tan difícil per a moltes persones amb TDAH
començar o sostenir l’esforç en tasques que no siguin intrínsecament interessants
per a ells. No s’inclou cap símptoma que reflecteixi els problemes característics
de les persones amb TDAH en la modulació de la seva experiència i l’expressió
de les emocions.
- El DSM-5 no reconeix la importància dels problemes en la regulació de la son
i l’estat d’alerta que han estat identificats en la investigació sobre el TDAH en
nens i adults.
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L’estudi de les comorbiditats ha continuat centrat en temes clàssics com les
addiccions. Kaye, Darke i Torok (2013) assenyalen que, en una mostra de 269
usuaris que utilitzaven regularment psicoestimulants de manera il·lícita, el 45%
complien criteris de TDAH, i dins d’aquest 45%, el 90% tenien un perfil de
tipus desatent. Només un 17% d’ells havia estat diagnosticat prèviament. Segons
aquests autors, els clínics haurien de ser conscients que, entre les persones que
demanen tractament per drogues i alcohol, hi ha una elevada incidència de
persones amb TDAH no diagnosticades ni tractades, i per tant cal tenir present
l’impacte que això pot tenir en el compliment del tractament. Matthys, Joostens,
Van den Brink i Sabbe (2013) i Van de Glind et al. (2013) insisteixen en la
importància d’incloure informants externs, instruments vàlids de cribratge i
observació clínica davant la sospita d’un possible diagnòstic de TDAH tan bon
punt com s’ha estabilitzat el tractament de l’addicció.

!

Daigre et al. (2013) estudien un grup de 200 pacients cocaïno-dependents atesos
de manera ambulatòria i conclouen que el TDAH està associat a un grau més
sever d’addicció i a un augment de la comorbiditat psiquiàtrica. Chang et al.
(2013) confirmen que les persones amb TDAH que són tractades amb
metilfenidat, a curt termini no pateixen un risc més alt d’abús de substàncies i
les dades suggereixen que a llarg termini el tractament farmacològic pot tenir un
efecte protector.

!

Aquest any pren encara més rellevància la relació entre TDAH, obesitat,
cirurgia bariàtrica i trastorns de l’alimentació, especialment bulímia nerviosa
(BN). Keshen i Ivanova (2013) van tractar amb psicoestimulants 5 pacients amb
BN i TDAH, que van experimentar una disminució significativa en els
símptomes d’ambdós trastorns. Seitz et al. (2013) avaluen 57 dones amb BN de
les quals 21% complien criteris de TDAH a la infància (vs. 2,5% en el grup
control). En aquest grup, la severitat del trastorn va ser explicada més per la
inatenció que per la hiperactivitat o la impulsivitat. Els resultats de l’estudi de
Albayrack et al. (2013) amb nens justifiquen continuar estudiant l’existència
d’un background comú a nivell genètic entre TDAH i obesitat. Racicka (2013)
assenyala que el TDAH i l’obesitat podrien ser expressió d’una disfunció
biològica comuna, a saber, un dèficit en el sistema de recompensa. L’impacte de
tractar el TDAH infantil per prevenir l’obesitat (Cortese, Faraone, Bernardi,
HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"220

Wang, & Blanco, 2013) fa necessari incloure en l’avaluació rutinària de l’obesitat
una entrevista estructurada o un qüestionari per detectar TDAH en pacients
amb bulímia nerviosa que busquen tractament, ja que pot ser determinant per a
l’èxit terapèutic (Joannidis, Serfontein, & Müller, 2013), sobretot tenint en
compte que quan es presenta aquesta comorbiditat, s’associa a una
psicopatologia més severa (Nazar et al., 2013). Fernández-Aranda et al. (2013)
estudien un grup de 191 dones amb trastorns alimentaris, i obtenen un
percentatge similar de símptomes de TDAH en les pacients que pateixen
bulímia, afartament i trastorns alimentaris no especificats, sent molt més baix en
pacients anorèxiques. A més, també troben en aquest grup més psicopatologia
general i trastorns de la personalitat.

!

Pel que fa als problemes de son, les persones amb TDAH sovint presenten
problemes de ritme circadià i un son poc reparador. Gamble, May, Bessing,
Tankersly i Fargason (2013) suggereixen que la severitat dels símptomes del
TDAH correlaciona amb un ritme de son endarrerit i somnolència diürna,
suggerint que la intervenció terapèutica ha d’estar centrada en avançar la fase
circadiana per tal de millorar la somnolència diürna. Les persones amb TDAH
de tipus combinat presenten una qualitat de son deficient, a més de la fase
retardada dels predominantment desatents.

!

Di Nicola et al. (2013) administren l’Inventari de Personalitat NEO emfatitzant
l’estreta relació entre trastorns afectius, especialment trastorn bipolar, i TDAH
en els adults. També posen de relleu que les persones amb TDAH i un nivell de
neuroticisme més baix, presenten menys comorbiditats. La impulsivitat i la
tendència a cercar el risc poden ser factors de risc en les persones amb TDAH a
l’hora de regular els problemes amb el joc (Dai, Harrow, Song, Rucklidge, &
Grace, 2013) o l’addicció a internet (Dalbudak & Everen, 2013).

!

Becker, Langberg, Luebbe, Dvorsky i Flannery (2013) confirmen que el Temps
Cognitiu Lent (TCL) és diferent al TDAH en l’edat adulta, donant suport a la
hipòtesi que el TCL està associat a un baix funcionament psicosocial tant en qui
pateix TDAH com en qui no.

!

Hall, Tolin, Frost i Steketee (2013) van avaluar la possible existència d’un patró
de comorbiditat, incloent el TDAH, en 363 persones que manifestaven tenir
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problemes amb l’acaparament (hoarding). Contràriament al que s’esperaven,
van concloure que la majoria no presentaven comorbiditats. Tot i així, Fullana
et al. (2013) assenyalen que els símptomes d’acaparament són més freqüents en
persones diagnosticades de TDAH desatent a la infància, en contrast amb
aquelles sense símptomes (8,9 vs 2,7%). Calen estudis longitudinals per saber si
els símptomes de TDAH desatent a la infància poden ser precursors de
dificultats futures en relació a l’acaparament.

!

Young (2013) assenyala la necessitat de determinar la prevalença del TDAH,
especialment del tipus desatent, en pacients amb fatiga crònica i la resposta
d’aquests als psicoestimulants. Treister, Eisenberg, Demeter i Pud (2013)
suggereixen que els adults amb TDAH son més sensibles al dolor comparats
amb els controls i argumenten que els psicoestimulants poden tenir un efecte
anti-nocioceptiu. Larsen et al. (2013) destaquen que, similar al que es troba en
nens, els adults amb TDAH tenen problemes d’inhibició motora i to muscular
augmentat. La presència de nivells significativament més alts de dolor en el grup
TDAH podria indicar que el dolor és un efecte secundari a llarg termini del to
muscular augmentat i la restricció de moviments.

!

Un tema que preocupa a diferents autors és la transició de l’etapa adolescent a
l’edat adulta i l’impacte en àrees com la laboral. En un estudi longitudinal de
l’adolescència fins l’edat adulta, Brook, Brook, Zhang, Selter i Finch (2013)
assenyalen la necessitat d’un bon abordatge a l’adolescència perquè un
tractament adequat en aquesta etapa vital és el principal predictor d’un bon
funcionament posterior a tots nivells (salut, treball, finances). Actualment està
clar que s’ha de millorar la transició dels serveis d’atenció infanto-juvenil a
adults i que una bona manera és que no es perdin durant l’adolescència,
preparant bé aquest moment, mantenint una bona relació amb el clínic i un bon
suport familiar (Swift et al., 2013). Hall et al. (2013) recorden que a més a més la
comunicació entre els serveis d’infantil i d’adults és bàsica i per això cal formar
en TDAH a clínics en els serveis d’adults, així com treballar per implicar el
serveis d’atenció primària. Quintero, Balanzá-Martínez, Correas, Soler i Grupo
GEDA-A (2013) assenyalen que el TDAH a l’edat adulta té un diagnòstic menys
clar que en altres etapes de la vida i això requereix una formació més complerta
dels clínics. Carach i Fernández (2013) insisteixen en la necessitat d’augmentar
la consciència general de prendre decisions compartides amb els joves i els pares,
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així com una major vigilància per part dels clínics per tal de millorar
l’adherència a la medicació, optimitzant així els resultats a llarg termini.
McCarthy et al. (2013) van entrevistar 114 persones amb TDAH sobre quins
eren els motius per què havien interromput el tractament a l’adolescència i la
resposta més freqüent va ser “per decisió pròpia”. Un altre aspecte rellevant
d’aquest estudi va ser que aquelles persones que havien iniciat el tractament
psicofarmacològic a l’edat adulta, en la majoria dels casos ja havien estat tractats
per alguna comorbiditat prèviament.

!

En aquest procés també comença a aparèixer una altra franja d’edat, els adults
grans. Smeijin et al. (2013) avaluen l’impacte del TDAH en la salut general en
persones amb TDAH grans (n=223). El TDAH en adults grans va ser associat
amb malaltia crònica (especialment, malaltia pulmonar i cardiovascular), i una
percepció de la salut més pobre però no es va trobar una associació significativa
entre símptomes de TDAH i variables de l’estil de vida.
Lensing, Zeiner, Sandvik i Opjordsmoen (2013) avaluen la qualitat de vida de
148 adults amb TDAH més grans de 50 anys que havien estat diagnosticats feia
pocs anys. Comparats amb la població general tenien una satisfacció molt
reduïda amb la seva qualitat de vida, comparats amb la població general.
L’impacte negatiu del TDAH persisteix en els adults grans.

!

Un tema molt important que s’ha desenvolupat al llarg d’aquest any i que de
ben segur continuarà sent motiu de treball i debat en els propers anys és el de la
regulació emocional deficient en adults amb TDAH. Símptomes com baixa
tolerància a la frustració, esclats de mal geni, impulsivitat emocional i labilitat de
l’humor són fàcilment associats amb el TDAH, però se’n sap molt poc de la seva
naturalesa. L’estudi de Surman et al. (2013) no dóna suport a la hipòtesi que hi
hagi dèficits neuropsicològics vinculats a la desregulació emocional en els adults
amb TDAH. Aquests mateixos autors avaluen 206 adults amb TDAH (vs. 123
sense TDAH) i troben que el 55% del grup TDAH presenten una desregulació
emocional més severa que el grup control. Els problemes de regulació emocional
també es relacionen amb un impacte més gran a la qualitat de vida dels adults
amb TDAH (estatus social, sense parella, més accidents de tràfic, ...). Holden et
al. (2013) assenyalen que els costos econòmics en els serveis de salut anglesos de
les persones amb TDAH són quatre vegades més elevats que en aquelles que no
tenen TDAH.
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!
També requereix atenció el tema de tenir cura de la pròpia salut. Carlsson,
Hakeberg, Blomkvist i Wide Boman (2013) estudien l’alta prevalença d’ansietat
dental en els adults amb TDAH, que els porta a evitar tot allò que tingui relació
amb la salut dental.

!

Tractament
En un estudi espanyol multicèntric (DIHANA) es conclou que el metilfenidat
d’alliberament immediat és eficaç i segur en pacients amb TDAH (ValdizanUso et al., 2013). Resultats molt similars s’obtenen amb el metilfenidat Oros
(Casas et al., 2013). L’eficàcia dels estimulants per reduir els símptomes del
TDAH en adults és ben documentada en meta-anàlisis (Moriyama, Pollanczyk,
Terzi, Faria i Rohde, 2013) però manquen estudis de metaanàlisi referents a
altres tipus d’intervencions. Lensing, Zeiner, Sandvik i Opiordsmoen (2013)
avaluen el resultat a llarg termini del tractament psicofarmacològic en adults
amb TDAH i conclouen que aquells que havien seguit el tractament durant més
de dos anys tenien un millor funcionament que aquells que l’havien seguit el
tractament menys de dos anys. La presència de comorbiditat al principi del
tractament predeia un resultat més pobre. Surman, Hammerness, Pion i
Faraone (2013), després de valorar cinc estudis sobre la millora que comporta
l’administració de psicoestimulants en les principals àrees de la vida, conclouen
que realment existeix una millora significativa en el funcionament diari dels
pacients.

!

Sobanski et al. (2013) avaluen quins factors poden dificultar l’adherència al
tractament amb metilfenidat d’alliberament prolongat en 241 adults, i
conclouen que són els homes solters, amb un baix nivell educatiu i amb una
percepció més baixa d’eficàcia del tractament qui presenten més risc de noadherència i de discontinuar el tractament. Kooij et al. (2013) troben resultats
diferents en una mostra d’adults tractats amb metilfenidat OROS; són les dones
amb un nivell d’estudis alt i amb una puntuació elevada en una escala de
trastorn psiquiàtric (DUSI-R) les que tenien més risc de no-adherència al
tractament.

!
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Pel que fa al tractament psicològic, Markham, Porter i Ball (2013) desenvolupen
amb èxit un programa de modificació de conducta per reduir la velocitat de
conductors amb TDAH. Schoenberg et al. (2013) apliquen teràpia cognitiva
amb mindfulness a 26 adults, i obtenen una millora en la capacitat d’autoregulació. Michell et al. (2013) comparen un grup d’11 persones amb TDAH
entrenades en mindfulness durant 8 setmanes amb 9 persones en llista d’espera.
Els resultats apunten a una millora en les puntuacions clíniques de TDAH i
funcions executives i en l’autoinforme de regulació emocional en el grup de
tractament en comparació al de llista d’espera.

!

Estrada et al. (2013) avaluen l’eficàcia de la psicoeducació en comparació a la
teràpia cognitivo-conductual en persones amb TDAH que paral·lelament fan
tractament psicofarmacològic. Els resultats indiquen que ambdós tractaments
ajuden a millorar la desatenció, la hiperactivitat, la impulsivitat i l’autoestima.
També disminueixen els símptomes d’ansietat i de depressió. La psicoeducació
es mostra com un tractament efectiu a l’hora de reduir els símptomes centrals
del TDAH.

!

Abramovitch, Goldzweg i Schweiger (2013) examinen els beneficis de l’exercici
físic en adults amb TDAH per que fa a la impulsivitat, pensaments intrusius,
preocupació, ansietat i símptomes de TDAH. L’activitat aeròbica sembla ajudar
a reduir les conductes impulsives, les preocupacions i els pensaments intrusius en
la mostra estudiada.

!

Per acabar, presentem dos llibres molt rellevants recentment publicats per
Russell Barkley i Thomas Brown sobre les funcions executives:
Russell A. Barkley (2012): Executive Functions. What they are, how they work
and why they evolved, The Guilford Press.
Barkley explica que ha escrit el present llibre per adreçar quatre problemes en
relació al concepte de Funcions Executives (FEs). Primer, no hi ha una definició
consensuada ni una definició operativa del terme. Segon, si no comptem amb
una definició operativa de les FEs, com podem avaluar-les? Tercer, la situació en
què es troba el concepte de FEs, derivada de les dues problemàtiques anteriors,
és de falta d’una teoria coherent. Finalment, Barkley es planteja una qüestió
essencial per poder trobar respostes satisfactòries a les anteriors preguntes. Per a
què hem desenvolupat els humans les FEs? Barkley articula el llibre responent a
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les anteriors preguntes i, durant el camí, planteja un nou model psicològic de les
FEs amb clares i importants implicacions tant per a l’avaluació com per al
maneig dels dèficits en les FEs.
1. La definició de les FEs. Partint d’una perspectiva psicològica, Barkley defineix
les FEs com “l’ús d’accions auto-dirigides per tal de triar objectius i seleccionar,
iniciar i sostenir accions al llarg del temps per a la seva consecució, usualment
en el context dels altres i freqüentment comptant amb medis socials i culturals
per a la maximització del benestar personal a llarg termini, tal i com el defineixi
cada persona”. Partint del punt de vista del “fenotip estès o ampliat” (Dawkins,
1982), s’examinen els efectes irradiats per les FEs fora de les distàncies
individuals espacials i temporals cap al context natural de la persona. D’aquesta
manera, la definició de FEs s’eixampla més enllà de la parcel·lada i incomplerta
visió neuropsicològica, incorporant el context social i els medis socials i culturals.
2. L’avaluació de les FEs. Els tests neuropsicològics actuals usats per avaluar les
FEs correlacionen en nivells baixos i freqüentment insignificants amb els
qüestionaris i les observacions de les FEs en activitats quotidianes, així com amb
les mesures d’afectació en les grans àrees de la vida. També són pobres en
copsar l’organització trans-temporal i l’autoregulació del comportament per
aconseguir objectius futurs, que és l’essència del metaconstructe de les FEs. És
per aquestes profundes limitacions que Barkley proposa una avaluació
bàsicament psicològica capaç d’avaluar de forma rigorosa i flexible els diferents
nivells de les FEs que planteja en la seva teoria de les FEs.
3. La teoria de les FEs. Aquest model, basat en una perspectiva psicològica i en
el concepte de “fenotip estès o ampliat” de Dawkins, se centra en el
desenvolupament evolutiu de les FEs durant les primeres tres dècades de vida,
temps que necessita l’escorça prefrontal per madurar completament. Barkley
planteja diferents nivells jeràrquics de FEs amb una sèrie d’efectes extensius
d’acció i interacció humana en cada nivell. Aquests són, molt resumidament, els
següents (els termes responen a una traducció pròpia de l’original en anglès):
Nivell Instrumental Autodirigit: processos mentals internalitzats o autoregulació.
Nivell Metòdic Autosuficient: accions autodirigides.
Nivell Tàctic-Recíproc: comportaments socials.
Nivell Estratègic-Cooperatiu: comportaments socials de major complexitat.
Barkley planteja, a més, un últim nivell anomenat “zona utilitària ampliada”,
que inclouria les conseqüències de l’ús de les FEs a més llarg termini i màxima
distància.
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4. La funció evolutiva de les FEs. Barkley defensa les FEs com un instrument
d’adaptació biològica per resoldre problemes i aprofitar oportunitats, sorgit de la
vida en grup, sobretot entre individus sense relació genètica directa. Afirma que
“els problemes i oportunitats pels que les FEs van sorgir eren problemes socials.
Les FEs són, per tant, un òrgan social o, tal com declara Diamond (1980), “la
base de la nostra intel·ligència social”.
El llibre acaba amb les implicacions per a la pràctica clínica d’aquest gir en la
perspectiva de les FEs, i deixa la porta oberta a futures investigacions que
puguin ampliar o millorar la present teoria.

!

Brown, T.E. (2013). A New Understanding of ADHD in Children and Adults:
Executive Function Impairments. Routledge.
Aquest llibre, de lectura ràpida i fàcil, va adreçat tant a professionals com a
persones amb TDAH i/o les seves famílies. Brown comença explicant els mites
més comuns i les suposicions errònies sobre el TDAH que, en l’actualitat, encara
hi ha gent que defensa. Aporta dades des de la recerca que contradiuen els
mites. Descriu el nou paradigma sobre el TDAH i com les funcions executives
en són el punt central, i també aporta les últimes recerques científiques que
donen suport a aquest model. Explica les tres principals diferències del seu
model respecte al de Barkley i com veuen de manera diferent el tema del Temps
Cognitiu Lent. El nou model proposat per Brown inclou els problemes de
regulació de les emocions, de la motivació, del son i l’alerta, així com múltiples
aspectes de la memòria de treball. També dedica un capítol a com podem
avaluar i diagnosticar adequadament al llarg de la vida i exposa algunes de les
limitacions dels mètodes d’avaluació que actualment s’estan utilitzant. Dedica
un capítol a revisar la recerca en el tractament farmacològic, i com aquest pot
millorar les funcions cerebrals sense obviar els possibles efectes secundaris.
Revisa diferents tractaments psicosocials per al TDAH i quins són els que poden
contribuir a la millora de diverses funcions cognitives i conductuals en diferents
grups d'edat. Aporta dos estudis en què es compara l’efectivitat del tractament
psicosocial del TDAH amb o sense tractament farmacològic. L’últim capítol
descriu com i per què moltes persones amb TDAH pateixen algun altre trastorn
comòrbid.

!

Brown suggereix que el TDAH no és com tenir un problema amb un programa
de software que interfereix amb un sol tipus de funció d’un ordinador. Ell
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presenta el TDAH més com un problema amb el sistema operatiu de
l’ordinador, una deficiència més fonamental, més àmplia, que afecta una gama
més extensa de funcions cognitives.

!
!
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Introducció general
En el capítol d’enguany glossem el més destacable al voltant de les disfuncions
sexuals, masculines i femenines, així com la Disfòria de Gènere i els Trastorns
Parafílics. Com és de menester, és gairebé obligat fer esmena dels possibles
canvis categorials que ens brinda la nova bíblia (amb permís de la CIE) de
classificació dels Trastorns Mentals DSM.

!

Canvis DSM-5
A diferència del DSM-IV, en el que els Trastorns Sexuals i els Trastorns de la
Identitat de Gènere constitueixen un capítol independent, el DSM-5 compta
amb tres capítols separats. Un per a la Disfòria de Gènere (nou nomenament
que rep l’anterior diagnòstic de Trastorn de la Identitat de Gènere), Disfuncions
Sexuals i Trastorns Parafílics (el canvi de nom a l’antic diagnòstic de les
Parafílies). El Grup de Treball o Task Force que aborda la sexualitat en el
DSM-5 havia proposat per al Capítol III (Condicions per a l’Estudi Addicional)
tres diagnòstics addicionals per a estudis posteriors: Trastorn de la Identitat de la
Integritat Corporal (Body Integrity Identity Disorder), Trastorn Hipersexual, i
Trastorn Parafílic Coercitiu (Paraphilic Coercive Disorder). Les tres propostes
no van ser aprovades per la seva inclusió en la Secció III de la Junta de Síndics
(Board of Trastees, BOT) de l’Associació Americana de Psiquiatria.

!

Així mateix, es posa de relleu que la resposta sexual no és un procés uniforme i
lineal i la categorització en funció de certes fases (per exemple desig i excitació)
pot ser artificial. També es modifica el temps (un mínim de sis mesos) de patir el
trastorn per a poder diagnosticar-lo i així poder distingir entre problemes
sexuals transitoris i disfuncions persistents.
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!
Pel que fa a la Disfòria de Gènere configura una nova classe de diagnòstic i
reflexa un canvi en la conceptualització dels trets definitoris del trastorn, fent
especial èmfasi en el fenomen de la incongruència en lloc de la identificació
transexual per se.

!

En les Disfuncions Sexuals Masculines, es mantenen les categories de Disfunció
Erèctil, el Desig Sexual Hipoactiu i l’Ejaculació Precoç.

!

Respecte a les Disfuncions Sexuals Femenines, els canvis estructurals més
importants que s’observen es basen en la inclusió del trastorn de Desig Sexual
Hipoactiu i el Trastorn de l’Excitació Sexual en una única categoria nosològica
anomenada Trastorn de l’interès/excitació sexual en la dona; pel que fa al
Trastorn per aversió al sexe ha estat eliminat en aquesta nova publicació. Els
trastorns sexuals per dolor, Disparèunia i Vaginisme, deixen de codificar-se de
forma independent i es configuren dins del diagnòstic complementari anomenat
Trastorn per dolor genito-pèlvic/penetració.

!

Disfuncions Sexuals Masculines
Un any més, el gruix de publicacions són al voltant de la disfunció erèctil (DE) i
giren al voltant de factors de risc i associats a la malaltia. Comencem l’estudi de
Weber et al. (2013), on analitzen els resultats d’una mostra de més de 100.000
homes australians de més de 45 anys qui, després de controlar variables de
confusió, troben que els factors clàssics (increment de l’edat, així com factors
modificables com el tabaquisme, el sedentarisme o un elevat IMC) contitueixen
un factor de risc. No ho troba així en pacients amb obesitat qui es volen
sotmetre a cirurgia, on l’edat sí és un factor de risc però no el pes del pacient
(Moore et al., 2013). En la mateixa línia trobem altres factors com la
hipertensió, la diabetis, el nivell educatiu o l’origen ètnic (Fadzil et al., 2013), així
com l’ansietat (Chen et al., 2013) o la depressió (Huang, Lin, Chan, Loh, & Lan,
2013), per anomenar-ne alguns. També es segueix estudiant l’impacte dels
problemes somàtics o malalties en DE. Exemples en són pacients amb
diagnòstic de còlon irritable, on s’observen major incidència de problemes en
l’esfera sexual (Marín et al., 2013) i on el RR de patir DE és de 2,92, segons
Chao et al. (2013) o la fibromiàlgia (Batmaz et al., 2013) on es troba un augment
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en la incidència de DE i en una disminució de la qualitat de vida. També en
pacients xinesos (de fet, la recerca en població xinesa és cada cop més abundant)
que pateixen símptomes en el tracte urinari, Zhang et al. (2013) observen que el
pacients que puntuen de forma elevada en ansietat i depressió, mostren major
incidència de DE. Un darrer estudi interessant és el de Pierce, Dahl i Nielsen
(2013) on observen un possible factor de risc basat en les normes i expectatives
socials a partir del matrimoni i les diferències de sou entre l’home i la dona.
Troben una major incidència d’us de tractaments per a la DE si els homes, un
cop casats, guanyen menys que la seva dona.

!

En l’apartat de tractament, els resultats de la fosdiesterasa-5 es corroboren, no
només per la millora funcional de la DE, sinó també per una millora en
l’ansietat i depressió associades (Shim et al., 2013) o factors psicosocials com
l’autoestima, la qualitat de vida i també la depressió (McCabe & Althof, 2013).
Destaquem altres intervencions no invasives com la insistència en l’exercici físic
(Cormie, Newton, Taaffe, Spry, & Galvão, 2013) o la tolerància/forma física, en
un estudi controlat, com a mecanisme de millora de la DE i el manteniment de
bons resultats (Kalka et al., 2013). També hem trobat, tot i que es troben a faltar
més referències, una revisió de treballs sobre els components terapèutics eficaços
per a la DE on s’inclou psicoteràpia. Simopoulos i Trinidad (2013) insisteixen en
la importància d’incloure grups de treball que abordin la malaltia des d’una
vessant farmacològica però també psicològica, on les estratègies
cognitivoconductuals són les que han mostrat major eficàcia i han estat sotmeses
a major nombre d’investigacions. En un estudi sobre l’eficàcia de la TCC
combinada en pacients que han rebut tractament farmacològic per a la DE
després d’una intervenció en càncer de pròstata
(Naccarato, Reis, Zani, Cartapatti, & Denardi, 2013), troben una millora en la
funció erèctil, la qualitat de vida i la qualitat de les relacions sexuals. Dos apunts
més sobre el tractament, que és la demanda d’ajuda envers un problema que pot
estar molt estigmatitzat com és la DE. Jannini et al. (2013), en un estudi
multicèntric, troben dades interessants envers l’actitud dels pacients que
pateixen DE: més de la meitat (52%) no ho expliquen al seu metge. Dels qui ho
parlen, un 67% no fan servir recursos farmacològics i només el 48% valoren
positivament la seva relació amb el seu metge, el que desprèn una dada que
sempre insistim: la importància de la qualitat de la relació entre metge-pacient
per a l’obtenció de diagnòstics i el compliment de pautes. També ens ha
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interessat l’estudi fet per Gerster, Günzler, Roesler, Leiber i Berner (2013) on
estudien el paper de la parella davant la demanda d’ajut per al problema de la
DE. Troben que la parella, en tenir un paper actiu en el procés de demanda i
aplicació del tractament, multiplica la probabilitat de demanda d’ajuda i de
satisfacció en les relacions d’ambdós. Per últim, i com ja hem trobat en anteriors
treballs sobre diferents contextos susceptibles de detectar casos de DE (com eren
els serveis d’urologia), trobem un estudi on s’estudia l’impacte positiu de donar
eines als farmacèutics per detectar factors de risc de patir DE i poder detectarlos i fer recomanacions als possibles candidats (Martin
Morales, Hatzichristou, Ramon Lladós, Pascual Renedo, & Pimenidou, 2013).

!

Per últim, hem trobat alguns estudis que parlen d’eines de mesura de la DE.
Gairebé tots ells mesuren l’impacte de la DE mitjançant el IIEF (per exemple,
Kheng Yee, Muhd Ramli, & Che Ismail, 2013, qui estudien el comportament de
les subescales del test per observar com es comporta la DE en pacients amb
esquizofrènia). Però volem fer menció a un qüestionari que demostra excel·lents
propietats psicomètriques (el EPAI, sigles de Erectile Performance Anxiety
Index, Telch & Pujols, 2013) i que mesura l’ansietat de rendiment en pacients
amb DE. Aquest és un factor important en tant que sabem que aquest és un
aspecte psicològic determinant en el tractament de la DE.

!

Els estudis sobre Ejaculació Precoç són escassos. Però trobem un de molt
interessant (Kempeneers et al., 2013) que descriu les característiques del homes
amb EP: els que combinen EP generalitzada i permanent, amb temps de
latència de menys de 30 segons, reporten menor satisfacció sexual i control,
major angoixa, major ansietat social i puntuacions més elevades en Evitació del
Dany (mitjançant el TCI-R).

!

Disfuncions Sexuals Femenines
Els determinants de les disfuncions sexuals poden trobar-se en una gran varietat
de nivells de la naturalesa humana, des de la constitució biològica, nombrosos
factors psicològics, la naturalesa del vincle de parella i l’ambient social i cultural
enfront la sexualitat.

!
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Dins de la basta línia d’investigacions que contemplen l’etiologia del malestar
sexual hem trobat un estudi que es vanagloria de considerar-se el primer treball
empíric que relaciona el constructe del narcisisme sexual amb la satisfacció
sexual. D’aquesta manera, McNulty i Widman (2013) analitzen el grau en què
determinades facetes del narcisisme sexual expliquen la trajectòria de la
satisfacció sexual durant els primers cinc any de 120 nous matrimonis.
D’entrada la vessant més descriptiva de l’estudi mostra que els homes reporten
majors nivells de narcisisme sexual pel que fa als valors totals del Sexual
Narcissim Scale (SNS; Widman i McNulty, 2010), a més d’obtenir puntuacions
més altes en les escales d’explotació sexual, baixa empatia sexual, habilitats
sexuals i narcisisme global en comparació amb les dones. Els resultats
correlacionals principals van demostrar que tres (explotació sexual, drets sexuals
i baixa empatia sexual) de les quatre facetes principals dels narcisisme sexual
s’associaven negativament amb la trajectòria de la satisfacció sexual, indicant
que les parelles que reportaven nivells alts de narcisisme sexual experimentaven
una disminució més pronunciada de la satisfacció sexual amb el temps. Aquesta
troballa empírica subratlla la importància de contemplar les implicacions de
determinats constructes de personalitat a l’hora d’explorar el comportament
sexual.

!

D’altres factors importants a considerar a l’hora d’establir causes psicògenes de
les disfuncions sexuals són les variables cognitives. En aquesta línia destaquem
un estudi de Pazmany, Bergeron, Van Oudenhove, Verhaeghe i Enzlin (2013)
que avalua la imatge corporal i l’autoimatge genital en una mostra de 300 dones
premenopàusiques de les quals el 58 % presentaven disparèunia i el 52 %
restant constituïen el grup control. En comparació amb el grup control, les
dones amb disparèunia van informar significativament més insatisfacció amb la
seva imatge corporal i autoimatge genital. Per una altra banda, l’anàlisi de
regressió logística, en la que es va controlar l’ansietat-tret va mostrar que
l’autoimatge genital negativa estava fortament i independentment associada
amb una incrementada probabilitat de reportar disparèunia, suggerint que en
les dones amb disparèunia la imatge corporal i autogenital estava negativament
afectada excloent l’ansietat com a variable de confusió.

!

D’altra banda, Oliveira i Nobre (2013) consideren que encara que és ben sabut
que els esquemes cognitius desadaptatius estan relacionats amb problemes
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psicològics, el paper de les estructures cognitives que influeixen dins dels
problemes sexuals encara no està ben establert. D’aquesta manera, van portar a
terme un estudi que tenia per objectiu avaluar la presència i la importància dels
patrons cognitius desadaptatius en el funcionament sexual de les dones i els
esquemes cognitius que s’activen dins d’un context sexual determinat. Un total
de 228 dones van participar en l’estudi, de les quals 167 van conformar el grup
control i 61 va constituir el grup clínic. Entre d’altres mesures d’autoinforme, es
va administrar el Questionnaire of Cognitive Schema Activation in Sexual
Context (QCSASC; Nobre i Pinto-Gouveia, 2000) encarregat d’avaluar quins
poden ser els esquemes cognitius que s’activen en resposta a determinades
situacions sexuals. Els resultats van reportar que les dones amb disfunció sexual
presentaven significativament més esquemes desadaptatius primerencs en les
dominis: Problemes d’Autonomia i Rendiment, particularment en els ítems que
avaluaven: Fracàs (P < 0.001), Dependència/Incompetència (P < 0.05) i
Vulnerabilitat davant el perill (P < 0.05). Així mateix, en resposta a
determinades situacions sexuals. les dones amb disfunció sexual van presentar
puntuacions significativament més altes en: Incompetència (P < 0,001)
Autodepreciació (P < 0.01) i Diferència/Soledat (P < 0.01).

!

Dins del context psicofisiòlogic trobem un estudi de Cherner i Reissing (2013)
que té per objectiu principal avaluar la resposta psicofisiòlogica genital i
subjectiva davant estímuls sexualment explícits provinents de pel·lícules
eròtiques en una mostra de 45 participants conformada per un grup
experimental de 15 dones amb vaginisme primari en comparació amb 15 dones
amb disparèunia primària i 15 dones sense trastorns sexuals per dolor. Es va
observar que tots els grups presentaven un augment de la temperatura vulvar
durant la visualització dels films eròtics, independentment de l’activitat
representada. El grup de dones amb vaginisme va informar una menor excitació
subjectiva que el grup sense dolor i la informació recollida en els informes va
reportar amb major freqüència respostes subjectives negatives, entre elles
“amenaça i fàstic”. En general, les participants van mostrar concordança entre
l’excitació sexual subjectiva i el canvi de temperatura des de l’inici de l’excitació
fins l’excitació màxima. Malgrat que les dones del grup experimental van
mostrar un major índex de respostes subjectives negatives van presentar un
augment de l’excitació sexual genital. Els autors apunten que l’augment de
l’excitació genital podria haver resultat dels nivells moderats d’ansietat
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experimentats en l’entorn de laboratori, els quals haurien facilitat la resposta
sexual independentment de l’apreciació subjectiva. No obstant això, l’ansietat
experimentada en un context diàdic pot interferir de forma més substancial.

!

També convé destacar quin paper juga el context relacional dins la sexualitat. El
següent estudi (Stephenson, Rellini & Meston, 2013) es proposa descriure la
complexa associació entre la satisfacció amb la relació de parella i la sexualitat,
contemplant si determinats aspectes com la satisfacció marital poden predir
l’eficàcia de la teràpia sexual cognitivoconductual. La mostra objecte d’estudi es
va constituir per un únic grup experimental de dones amb disfuncions sexuals,
les quals van ser avaluades abans i després del tractament mitjançant mesures
d’autoinforme en les variables de satisfacció sexual, malestar sexual,
funcionament sexual i satisfacció marital. Els resultats van mostrar que la
satisfacció amb la relació de parella abans del tractament predeia canvis en la
satisfacció i el malestar sexual, però no explicava canvis en el funcionament
sexual. Daquesta manera les dones que abans del tractament informaven d’una
major satisfacció dins la relació de parella experimentaven majors augments en
la satisfacció sexual i millores en el malestar sexual al llarg del tractament. Una
altra dada interessant a destacar és que la satisfacció marital abans del
tractament també va moderar l’associació entre els canvis en el funcionament
sexual i els canvis en el malestar sexual, de tal manera que la millora en el
funcionament sexual es va associar amb una disminució del malestar sexual tan
sols en aquelles dones que van informar estar satisfetes amb la seva parella
prèviament al tractament. Aquests resultats suggereixen que millorar el
funcionament sexual no és l’únic factor que intervé en alleujar el malestar
sexual, i insten a contemplar variables pertanyents a l’àmbit relacional de
parella.

!

Altres autors com Bang-Ping, Cheng-Chen i Jeng-Yu (2013) investiguen la
correlació del funcionament sexual dins de la parella. Així mateix, van portar a
terme un estudi transversal en el que van estudiar l’associació entre la funció
sexual de la dona i la funció erèctil de la parella masculina. Per a la seva
consecució, van reclutar una mostra de 632 parelles sexualment actives, la
mitjana d’edat per a les dones va ser 36.9 anys i 39.5 anys per als homes.
Després d’ajustar l’edat femenina, els resultats van reportar que quasi totes les
puntuacions dels dominis de l’Índex Internacional de Funció Erèctil (IIEF;
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Rosen et al. 2013) i de l’Índex de Funció Sexual Femenina (FSFI; Rosen et al.
2013) correlacionaven significativament en un grau de lleu a moderat. En base a
les puntuacions obtingudes en el FSFI y les puntuacions del IIEF, el 42.9% de
les dones van informar dificultats sexuals i el 15% dels homes va reportar
Disfunció Erèctil (DE) de moderada a greu. Les parelles femenines dels homes
amb DE van obtenir puntuacions significativament més baixes en les
puntuacions del diversos dominis del FSFI en comparació amb aquelles dones
amb parelles sense DE. Després d’un nou ajustament per a d’altres factors de
risc, la DE de la parella seguia sent un factor de risc significatiu per a les
dificultats sexuals femenines, així com per dificultats en aspectes més concrets
com problemes en els dominis d’excitació, orgasme, satisfacció sexual i dolor
sexual. El present estudi va concloure que existeixen correlacions significatives
entre el funcionament sexual femení i la funció erèctil masculina, deixant
entreveure com la correlació del funcionament sexual és una altra variable
important a considerar dins del terreny de les disfuncions sexuals.

!

Abans de fer referència a la informació recollida a efectes d’intervenció
psicològica cal fer esmena que el gran gruix d’estudis publicats en la literatura
científica durant aquest any “descuida” el focus d’atenció en el tractament
psicològic o la teràpia sexual en les disfuncions sexuals. Entre aquells estudis que
s’han centrat en la intervenció incloem una revisió sistemàtica i metanàlisis de
Frühauf, Gerger, Schmidt, Munder i Barth (2013) que encara que no ens aporti
massa informació rellevant mereix el reconeixement de la seva qualitat
metodològica. Aquests autors van revisar tots els estudis publicats des del 1980
fins al 2009 amb l’objectiu d’examinar l’eficàcia de les intervencions
psicològiques en el que respecta a la reducció de la gravetat dels símptomes i la
millora de la satisfacció sexual en pacients amb disfuncions sexuals. Finalment es
van incloure 20 estudis randomitzats i controlats que comparaven determinades
intervencions psicològiques amb la condició control llista d’espera. Els resultats
principals van reportar que les intervencions psicològiques van mostrar especial
eficàcia en la millora dels símptomes del desig sexual hipoactiu i el trastorn
orgàsmic femení. En el postractament, la mida de l’efecte global de la gravetat
dels símptomes va ser d = 0.58 ( IC del 95 % : 0.40 a 0.77 ) i per a la satisfacció
sexual d = 0.47 ( IC del 95%: 0.27 a 0.70), el qual corrobora que es disposa
d’opcions de tractament eficaces per al tractament de les disfuncions sexuals,
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encara que l’evidència varia considerablement entre els diferents trastorns
individuals.

!

D’altra banda ens ha semblat interessant fer referència a un article clínic
publicat per Rosenbaum (2013) en el que s’ofereixen pautes per a la
implementació d’un tractament basat en mindfulness (atenció plena) en dones
amb relacions sexuals doloroses i ansietat. L’article fa una reflexió sobre els
diferents models d’intervenció en disfuncions sexuals i finalitza la seva reflexió
defensant que l’ús d’aquest enfocament permet adreçar-se a la dissonància
cognitiva i als conflictes entre les emocions i els pensaments. Suggereix que la
present aproximació als trastorns sexuals és despatologitzant ja que s’anima el
client a replantejar el sexe com una experiència sense objectius preestablerts.

!

Trastorns parafílics i Disfòria de Gènere
Encara que el llistat de parafílies és extens gran part de la literatura que aborda
els trastorns parafílics es centra en descriure, avaluar i intervenir la paedofília.
En aquest apartat explicarem dues petites aportacions de dos estudis que s’han
centrat en la part més avaluativa del trastorn. Així mateix, van Leeuwen et al.
(2013) tracten de detectar associacions sexuals desviades mitjançant dos
qüestionaris que avaluen associacions implícites: Implicit Association Test (IAT;
Greenwald et al. 1998) i el Picture Association Task (PAT; van Leeuwen i
Macrae, 2004). L’objectiu principal del present estudi va consistir en provar
l’eficàcia d’ambdós tests en diferenciar entre subjectes pedòfils no encarcerats i
no pedòfils. A més, es va provar si el PAT que permet una anàlisi diferenciada
per la seva subdivisió en categories d’estímuls sexuals (homes, dones, nens i
nenes) era més sensible a associacions sexuals específiques en pedòfils. Els
resultats van indicar que la combinació d’ambdós qüestionaris contribuïa a un
cribatge favorable en la detecció d’associacions implícites en pedòfils no
encarcerats, els quals van reportar significativament una major associació entre
els nens i el sexe, mentre que el grup control va informar d’una forta associació
entre el sexe i la categoria de persones adultes. Addicionalment, el PAT va
mostrar resultats favorables en descomposar les associacions implícites en els
subjectes pedòfils.

!
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Les anormalitats neuroanatòmiques en paedofília semblen ser una dimensió més
que una naturalesa categòrica, cosa que dóna suport a la idea de trastorn
multifacètic. És per això que determinats estudis s’han basat en recollir dades
que inclouen mesures de neuroimatge funcional. El present estudi (Poeppl et al.
2013) tracta de provar la hipòtesi que postula que les anomalies estructurals que
comprometen a l’escorça prefrontal i límbica estan relacionades amb les
característiques fenotípiques dels pedòfils.

!

Per a la seva consecució es va comparar el volum de matèria gris mitjançant
morfometria basada en voxel en la secció transversal i correlacional de tot el
cervell en un grup de pedòfils masculins en comparació amb un grup de
delinqüents no sexuals d’un hospital forense d’alta seguretat. L’anàlisi de les
dades va reportar que els pedòfils (en comparació amb els controls) mostraven
una reducció del volum de l’amígdala dreta. Dins del grup de pedòfils, l’interès
pedosexual i la reincidència sexual correlacionava amb la disminució de matèria
gris en el còrtex prefrontal dorsolateral i el còrtex insular. La baixa edat de les
víctimes va aparèixer fortament associada amb les reduccions de matèria grisa
en l’escorça orbitofrontal i les circumvolucions angulars bilaterals.
Fins ara un nombre limitat de publicacions se centren en els efectes o canvis
psicològics que es produeixen en les diferents fases del tractament de
reassignació de gènere. Per això hem trobat interessant destacar un estudi
prospectiu de Heylens et al. (2013) que contempla quines són les conseqüències
psicològiques que deriven del tractament. Van formar part de l’estudi 57
subjectes amb trastorn de la identitat de gènere, els quals van ser avaluats en tres
moments al llarg de l’estudi: nivell basal, després de l’inici del tractament
hormonal i després de la cirurgia de reassignació de gènere. Es va observar un
decrement de la psicopatologia general del Symptom Checklist- 90- Revised
(SCL-90-R; Derogatis, 1994) en els diferents punts de l’avaluació (p= .,003). La
disminució més important es va produir després de la iniciació de la teràpia
hormonal (p < 0.001), observant-se les disminucions més significatives en les
subescales: ansietat, depressió, sensibilitat interpersonal i hostilitat. Amb aquest
estudi es conclou que existeix una marcada reducció de la psicopatologia durant
el procés de la teràpia de reassignació sexual, sobretot després de la iniciació de
la teràpia hormonal.

!
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Per concloure amb el present capítol ens agradaria fer referència a un estudi
portat a terme per un grup investigador procedent de l’Institut Clínic of
Neurosciences/IDIBAPS de l’Hospital Clinic de Barcelona, Gómez-Gil et al.
(2013) on descriuen els diferents factors de temperament i caràcter mitjançant la
versió espanyola del l’Inventari de Temperament i Caràcter de Clonninger
(TCI; Gutiérrez-Zotes, 2004) en una mostra que es va composar dels perfils de
166 homes a dones (HD) i de 88 dones a homes (DH) transexuals i d’un grup
control d’homes i dones. Els transexuals HD i DH van puntuar
significativament més baix en Dependència de la Recompensa (DR) 4 (més
independència) i Cooperació (C) 3 (més egocentrisme). Els transexuals HD van
puntuar més alt que el grup control en Evitació del Risc (ER) 4 (més fatigables),
Transcendència i Transcendència 4 (més acceptació espiritual) i de forma menor
en C5 (més oportunistes); d’altra banda, van reportar puntuacions més altes que
els homes en DR1 (més sentimentals) i menors que les dones en C (menys
cooperativisme). Els transexuals DH van obtenir qualificacions més baixes que
les dones en ER2 (més atrevits i confiats), DR (menys sentimentals) i C5 (més
oportunistes). En comparació amb el grup de transexuals de DH, els transexuals
HD van puntuar més alt en ER2 (més temerosos) DR, DR1 (més sentimentals),
T, T2 i T3 (més espirituals). Les conclusions més rellevants que es deriven de
l’estudi són que els transexuals i els controls mostren un perfil de personalitat
similar. A més, el perfil de personalitat dels transexuals estava més a prop del
perfil d’aquells subjectes que compartien la seva identitat de gènere que
d’aquells que compartien el seu sexe anatòmic.

!
!
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La revisió d’enguany està dividida en tres blocs: Personalitat tipus A (PCTA),
Personalitat tipus D (PCTD) i Programes de Rehabilitació Cardíaca (RC).

!

Personalitat tipus A (PCTA)
Són pocs els treballs que en l’actualitat fan referència al PCTA i la patologia
coronària. Hem trobat l’article de Jamil, Haques, Namawar i Jamil (2013) fet als
Emirats Àrabs en el qual estudien els trets de personalitat en pacients infartats
comparats amb població general. Els resultats mostren una incidència
significativament major de PCTA a la mostra de pacients infartats. No deixa de
sorprendre que, tal com vàrem veure als anys de la segona meitat del segle XX,
els països en vies d’industrialització foren els que presentaven una major
prevalença de PCTA, i ens retrobem amb un fenomen semblant que seria
interessant de fer seguiment. Hi ha un cert acord en què els elements
constitutius del PCTA s’activen sota demanda ambiental, al marge de la seva
incidència com a predictors de risc cardiovascular.

!

Sobre el component més patogen del PCTA, l'hostilitat, hi ha molta
documentació. Els nivells baixos de glucosa en sang s'han associat amb més
hostilitat i a una major reactivitat a l’estrès (Saxena, Kumar, Kumar, & Kumar,
2013). El treball de Suls (2013), tot i que parla d'evidència inconsistent, relaciona
la naturalesa multimodal de la ira/hostilitat, amb l’inici i progressió de la
malaltia cardiovascular, la reactivitat cardíaca exacerbada, la variabilitat
reduïda, l'agregació plaquetària i el procés inflamatori. En un treball realitzat
amb 1022 pacients amb patologia coronària va quedar demostrat el paper
predictor de l’hostilitat pels esdeveniments cardiovasculars secundaris (Wong,
Na, Regan, & Whooley, 2013). Estudis amb població paquistanesa demostren la
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relació entre ira i desenvolupament de patologia cardiovascular (Rafique &
Amjad, 2013) i en població afroamericana es demostra la relació de l’hostilitat
com a modulador de la resposta immune inflamatòria que contribueix a la
patologia cardiovascular (Mwendwa et al., 2013).

!

Personalitat tipus D (PCTD)
Sobre l’International HeartQol Project ja es va fer referència a la revisió del
2011. Enguany tenim la publicació sobre la fiabilitat transcultural del DS 14,
qüestionari per mesurar el PCTD. Kupper et al. (2013) han estudiat la fiabilitat
del constructe en un estudi internacional, amb una mostra de 6.222 pacients
amb cardiopatia isquèmica. Els resultats demostren que hi ha consistència en el
constructe, donat que no hi ha diferències entre els diversos països.

!

Autors reconeguts en l’estudi de les variables psicològiques en la cardiopatia
isquèmica com són Denollet, Pederson, Vrint i Conraads (2013) continuen
aprofundint en l’estudi dels components del PCTD, l’afectivitat negativa i la
inhibició social. Ens presenten un estudi amb una mostra de 113 pacients en el
qual, un cop ajustades les variables de risc per la cardiopatia, es troba relació
entre PCTD i mort per infart.

!

En el treball de Compare et al. (2013) relacionen l’activació de la
miocardiopatia davant d’un fet emocional amb el PCTD, concretament amb la
inhibició social i el que això pot representar sobre la reactivitat biològica.

!

Khorvash et al. (2013) estudien el gruix de l’artèria caròtida dels cardiòpates
PCTD i els que no ho són. No van trobar diferencies significatives en aquest
aspecte entre els dos grups. Però en aquest estudi es confirma un major risc dels
pacients en puntuacions elevades en PCTD de patir patologia cardiovascular i
infarts, probablement afavorit perquè els pacients PCTD presenten més
desequilibris hormonals.

!
!
!
!
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Programes de Rehabilitació Cardíaca (RC)
La major part dels treballs publicats durant l'any 2013 sobre Rehabilitació
Cardíaca ( RC) són metanàlisis. Fem referència a l’inici d’aquest apartat als pocs
estudis que no són metanàlisis.

!

El conegut estudi ENRICHD ens infor ma que el tractament
cognitivoconductual per a la depressió en els pacients infartats disminueix els
símptomes depressius somàtics, no els símptomes cognitius; aquesta disminució
està relacionada amb menys reinfarts en el grup d’intervenció ,
independentment de les variables demogràfiques i clíniques (Roest et al., 2013).

!

La intervenció en mindfulness basat en Kabat-Zinn i Segal també ha demostrat
eficàcia. Així ho demostren en el seu treball Parswani, Sharma i Iyengar (2013).
Comparen dos grups de pacients infartats: en un dels grups només es realitza
educació per a la salut i en l’altre es fa entrenament en MBSR. El grup amb
tractament en mindfulness va consistir en vuit sessions d’una hora i mitja de
durada de periodicitat setmanal, treballant consciència plena, meditació
asseguts, caminar atent i reestructuració cognitiva. Les dades mostren millors
resultats en el grup de MBSR en reducció de símptomes d’ansietat, depressió,
estrès percebut respecte al grup d’educació.

!

Seekatz et al. (2013) han elaborat un programa de RC basat en l’evidència dels
tractaments i amb les guies de pràctiques clíniques. El programa ha mostrat
efectivitat tant amb la qualitat de vida com en planificació d’activitats i amb
l’actitud envers la medicació.

!

En la metaanàlisi realitzada per Rutledge, Redwine, Linke i Mills (2013),
estudien l’eficàcia de la rehabilitació cardíaca i demostren la reducció de la
simptomatologia depressiva i la mortalitat. En la mateixa línea està la revisió
feta per Hare, Toukhsati, Johansson i Jaarsma (2013), però ells afinen una mica
més i parlen de l’eficàcia de la teràpia cognitivoconductual dins dels programes
de rehabilitació cardíaca.

!
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També ha quedat demostrada l’eficàcia de la intervenció no farmacològica en la
metanàlisi realitzada per de Waure et al. (2013), centrada en la intervenció
sobre l’estil de vida dels pacients.

!

Reid, Ski i Thompson (2013) es plantegen anar més enllà del tractament del
pacient i fan una revisió sistemàtica sobre la intervenció en les parelles dels
pacients coronaris. Van trobar millores en la qualitat de salut en general, millor
satisfacció amb l’atenció als pacients, disminució de la pressió arterial i de
l’ansietat. També es va trobar una tendència a la disminució de la
simptomatologia depressiva.

!

A la Universitat d'Alberta, al Canadà, fan una metaanàlisi comparant
tractaments domiciliaris de reducció de l’ansietat amb el tractament estàndard a
nivell de prevenció secundària. El tractament a domicili té un petita millora
respecta l’estàndard (McClure, Haykowsky, Schopflocher , Hsu, & Clark , 2013).

!

Samartzis, Dimopoulos, Tziongourou i Nanas (2013) realitzen una metanàlisi
per estudiar els resultats de les intervencions estructurades no farmacològiques,
conduïdes per professionals de la salut, centrades en millorar aspectes
psicològics i socials de la salut del pacient. Aquestes intervencions inclouen:
modificació de cognicions, emocions i conductes. Amb components específics
com educació sobre els símptomes, afrontament, tractament de la ira,
estructuració horària de les activitats i informació a la família. Els resultats
mostren que aquestes intervencions milloren la qualitat de vida del pacient, i són
més beneficioses les teràpies en persona que per telèfon.

!

En alguns programes de rehabilitació cardíaca es comparen las tècniques de
meditació amb les tècniques de relaxació. Els resultats mostren que las tècniques
de meditació donen bons resultats per disminuir pressió arterial i la freqüència
cardíaca en pacients infartats (Deliu, Yari, Khouyinezhad, Amini, & Bayazi,
2013).

!

Dins de la diversitat d’estratègies utilitzades pel tractament de la patologia
cardíaca, trobem el Tai Chi, que millora la capacitat aeròbica i aporta benestar
psicològic (Lan, Chen, Wong, & Lai, 2013), i grups de discussió guiats per
psicòlegs en presència d’infermeria, en els quals els pacients comenten les seves
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experiències traumàtiques. Aquests grups han demostrat eficàcia per disminuir
l’ansietat (Parswani, Sharma, & Iyengar, 2013).

!
!
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SÍNDROME DE L’INTESTÍ IRRITABLE

!

Mònica Ortega Bravo
Consorci Sanitari de l’Anoia

!
!

La síndrome de l’intestí irritable (SII), un trastorn funcional digestiu que cursa
amb dolor o molèstia abdominal associada a alteracions en els hàbits intestinals
com la diarrea i/o estrenyiment, continua sent un tema que ha mantingut una
publicació nombrosa d’articles, dos-cents cinquanta dos, a la base de dades del
PubMed (Medline) i PsicINFO sota la consigna de “Irritable Bowel Syndrome”
al títol.

!

Presenta una comorbiditat amb trastorns depressius i d’ansietat del 37,1% i
31,4% segons l’estudi de Kabra i Nadkarni (2013), i es comença a plantejar la
necessitat de valorar l’impacte que té a nivell familiar donada la sobrecàrrega
que pot arribar a representar (Spiegel, 2013), el que l’equipararia a altres
trastorns de curs crònic (Wong et al., 2013).

!

En aquesta ocasió es presentaran les dades més rellevants trobades en relació a
tres línies de recerca: neurofisiologia, teràpia cognitivoconductual (TCC) i
tractament farmacològic.

!

Neurofisiologia
La hipersensibilitat visceral és una de les possibles causes de la SII. S’ha trobat
que aquesta no s’ha relacionat amb la disminució de l’ansietat després de
realitzar un tractament basat en la TCC dirigida a disminuir l’estrès.

!

En aquest sentit Stabell, Stubhaug, Flaegstad i Sivert (2013) informen de la
diferència en la resposta al dolor de les persones amb SII en comparació a un
grup control, informant d’una hiperalgèsia generalitzada donada que
l’estimulació dolorosa es va realitzar en extremitats superiors, la qual cosa
segueix afavorint contemplar altres explicacions etiològiques.

!
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Trobar un biomarcador ha estat un dels principals objectius en la recerca dels
trastorns funcionals digestius.

!

Ja es coneixien els canvis aconseguits en les connexions cerebrals entre les zones
encarregades de modular la resposta emocional quan s’exposava al símptoma
gastrointestinal (GI). Aquest any s’ha publicat un estudi que pretenia avaluar la
disregulació en el Sistema Nerviós Central, en resposta a una estimulació
visceral, utilitzant com a indicador la variabilitat de la freqüència cardíaca i la
presència de catecolamines en sang, de pacients amb SII i grup control. Van
trobar que en pacients amb la SII mostraven un increment en la seva resposta
en el Sistema Nerviós Autònom davant l’estimulació visceral en comparació al
grup control, tot i que les diferències no van ser estadísticament significatives. Es
van observar diferències estadísticament significatives entre homes i dones tant
abans com després de l’estimulació. Tot i així, la variable “sexe” no va informar
d’una significació en comparar pacients amb la SII i sans, ni abans ni després de
l’estimulació. En relació a la presència de catecolamines no van trobar cap
diferència entre el grup SII i el control. Tampoc van trobar diferències en les
puntuacions quan es controlava la variable sexe (Cheng et al., 2013).

!

Un estudi publicat per Jones et al. (2014) informen que d’entre 34 potencials
marcadors, una combinació genètica i marcadors serològics en combinació amb
mesures psicològiques podria ser la línia a seguir, cap a l’aconseguir d’una nova
forma per diagnosticar persones amb SII i fins i tot diferenciar els subtipus
(diarrea/restrenyiment).

!

Seguint en aquesta línia de cercadors biològics, un equip de la universitat de
Canadà informa de les diferències entre pacients amb SII i grup control, en la
inhibició del dolor (p=0.02). Els pacients amb SII van mostrar un major volum
de la part posterior dreta de l’ínsula, que va associar-se a una major duració de
la SII (p=0.02). Es va trobar que un major volum en el còrtex orbitofrontal
lateral dret estava relacionat amb la dificultat en la inhibició del dolor en
pacients amb la SII (p=0.01) en comparació als controls (p=0.01). Aquest estudi
mostra més evidències a favor del rol que ocupa l’ínsula en la interocepció del
dolor (Piche et al., 2013).

!
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Teràpia cognitivoconductual
Molts han estat els estudis que han informat de l’eficàcia de la TCC en la
reducció de la simptomatologia GI i la millora de la qualitat de vida. Tot i així,
segueixen sense resoldre dubtes metodològics, això sí, cada vegada més recollits
en la literatura.

!

Intentant donar resposta a aquestes inconsistències del model teòric sobre el que
més s’ha publicat en el tractament de la SII, i intentant minvar la manca de
precisió que han tingut molts d’aquests estudis en avaluar el resultat de les
dianes de tractament, Ljótsson et al. (2013) proposen un assaig clínic
aleatoritzat. Diferencien dos objectius de tractament, un basat en el model
cognitiu que situa l’ansietat/por al símptoma GI com els factors de
manteniment de la SII (TCC-I/EI), i l’altre tractament dirigit a disminuir
l’estrès (ME-I). Tots dos tractaments es realitzen per internet. A més de les
variables de control d’intensitat dels símptomes GI, i l’ansietat vers el símptoma
gastrointestinal (ASG), van incloure el control setmanal del grau de compliment
de les pautes proposades a cada modalitat de tractament. Pel que sembla, es va
observar no tan sols la superioritat de la intervenció TCC-I/EI respecte la ME-I
en la reducció dels símptomes GI, sinó també que el grau de compliment de les
pautes estava relacionat amb el canvi de l’ansietat al símptoma GI, i no en la
reducció de l’estrès.

!

Tot i la manca de precisió en les dianes de tractament, s’han mantingut un gran
nombre de publicacions on s’explicava l’eficàcia de programes de tractament
molt diversos. Aquesta diversitat en els protocols de tractament ha estat
motivada per l’interès d’afavorir l’accés als tractaments, mitjançant la reducció
de costos deguda a la disminució del temps de presència del terapeuta. S’està
prioritzant la reducció de costos en detriment d’accedir a tractaments eficaços?
Doncs en aquest sentit s’ha publicat un estudi en el què pel que sembla els
programes d’autoajuda tenen un menor impacte en la reducció de la
simptomatologia GI que els que inclouen un major contacte amb el terapeuta
(Ahl, Mikocka, Gordon, & Andrews, 2013).

!

Com a mostra de l’interès en trobar tractaments no únicament eficaços sinó
també eficients, s’ha publicat un assaig clínic aleatoritzat en el què avaluen
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l’efectivitat d’una intervenció psicoeducativa dels símptomes de la SII
emfatitzant la por al símptoma GI.
Els resultats van informar d’una superioritat dels resultats obtinguts en el grup
experimental en comparació al grup control (llista d’espera).

!

S’observa també una disminució estadísticament significativa (p≤0.05) a l’alta
en: disminució del catastrofisme, millora de l’afrontament cognitiu dels
símptomes GI i de l’habilitat percebuda per disminuir el símptoma GI. Aquests
resultats es mantenen als 3 mesos de l’alta, excepte en l’habilitat percebuda per
disminuir el símptoma GI. Aquesta millora es relaciona amb una millora clínica
dels símptomes GI i de la qualitat de vida, reducció global dels símptomes GI,
reducció del símptomes de depressió i de l’ansietat visceral (Labus et al. 2013).

!

No hi ha resultats consistents sobre predictors de bona resposta al tractament.
En aquest sentit Ljótsson et al. (2013) estudien els predictors de bona resposta a
la TCC per internet basada en l’exposició interoceptiva (TCC-I/EI) centrada
en la reducció de l’ansietat i por al símptoma GI. Els resultats informen que tot i
que varis factors pronòstics es van correlacionar amb la millora simptomàtica
assolida, cap va resultar ser un bon predictor de resposta quan es va controlar el
tipus de tractament rebut TCC-I/EI. Els autors expliquen aquestes dades per
una l’alta i estable, resposta al placebo (40% en pacients amb SII), el que
dificulta poder diferenciar la resposta que tenen pacients amb alta i baixa ASG.
Aquesta resposta al placebo podria reduir el poder per detectar la influència que
pot tenir l’ASG com a predictor de resposta, com a conseqüència de la
“compensació” entre els participants amb baixa i alta ASG.

!

La fatiga és un símptoma sobre el que també s’ha investigat com a predictor de
resposta al tractament en pacients amb la SII. Lakner, Gudleski, diMuro, Keefer
i Brenner (2013), destaquen la fatiga com la tercera queixa somàtica més
freqüent, amb una prevalença del 60.8% en pacients afectats de la SII
d’intensitat moderada-severa, en comparació al 5-20% de la població general.
El percentatge de persones que van informar de fatiga va ser comparable als que
presentaven to muscular baix a nivell intestinal i va ser superat solament per la
proporció de pacients que presentaven dolor/molèstia abdominal. De fet, és un
constructe contemplat com a indicador de mesura en la resposta als tractaments
per la SII, motiu pel qual els autors suggereixen la importància d’estudiar la
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fatiga i l’impacte d’aquesta en persones amb la SII, per contemplar incloure-la
en tractaments futurs per la SII.

!

Tractament farmacològic
Ja coneixem l’efecte parcial dels fàrmacs utilitzats en el tractament simptomàtic
de la SII. En aquest sentit Leighton, Lam, Mehta i Spiller (2013) ens informen
de més evidències. La hipòtesi de la hipersensibilitat visceral i la disregulació del
dolor pot explicar l’efecte beneficiós dels antidepressius com a conseqüència de
l’augment del llindar del dolor. Els autors d’una metanàlisis sobre els efectes de
l’amitriptalina han recollit una eficàcia estadísticament significativa en quatre
dels estudis avaluats. Tot i així, suggereixen la necessitat de fer més estudis
d’eficàcia per tal d’aconseguir resultats més precisos (Chao & Zhang, 2013).

!
!
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DIFERÈNCIES DE GÈNERE EN SALUT MENTAL
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Introducció
Com hem estat realitzant cada any, hem dut a terme una cerca específica sobre
diferències de gènere en salut mental en les principals bases de dades (Pubmed,
CINHAL, PsycInfo), obtenint més de 300 publicacions de les quals destaquem
aquelles més noves, rellevants o que representen una continuïtat respecte el que
hem destacat en anys anteriors.

!

En primer lloc volem destacar un article de revisió sobre l’ús dels models
animals per investigar els efectes genètics lligats al sexe sobre el cervell, el
comportament i la vulnerabilitat per desenvolupar trastorns psiquiàtrics (Davies,
2013). L’autor discuteix models animals realitzats en el ratolí que han permès
determinar els substrats moleculars i fisiològics a través dels quals els gens lligats
al sexe poden conferir vulnerabilitat a certes malalties clau (Davies, 2013). En
una segona revisió, es discuteixen els mecanismes epigenètics que poden trobarse en la base de les diferències de gènere tant per la vulnerabilitat als trastorns
mentals com a la resiliència (Kigar & Auger, 2013). En aquest article els autors
presenten el primer model de conducta social no dirigida a la mare (el joc social
juvenil), així com els factors epigenètics que es troben implicats en la seva
organització. Posteriorment discuteixen possibles variacions en factors
epigenètics que estarien associats a un diferent patró de risc/resiliència de
trastorns mentals (Kigar & Auger, 2013).

!
!
!
!
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Diferències de gènere en el neurodesenvolupament
La teoria de l’Extreme Male Brain, tal i com ens hem referit a ella des de la
primera revisió que vàrem realitzar, és una extensió de la teoria de
l’empatització-sistematització de Baron-Cohen, segons la qual el cervell més
masculinitzat tindria la necessitat d’entendre i construir sistemes basats en regles
sistemàtiques (sistematització), mentre que el cervell més feminitzat tindria la
necessitat d’entendre els estats mentals de la persona i experimentar una reacció
apropiada (empatització) (Missy & Charles, 2013). En els trastorns de l’espectre
autista (TEA) ens trobaríem una forma extrema de cervell sistemàtic. En una
metanàlisi s’ha analitzat quantitativament la relació entre la ràtio digital 2D:4D
i la seva relació amb el diagnòstic de TEA, i trets autistes, mesures d’empatia i
sistematització en poblacions neurotípiques (Missy& Charles, 2013). S’han
trobat associacions significatives de totes aquestes àrees amb un patró més
masculí de la ràtio 2D:4D, especialment les persones amb TEA, que tenen un
ràtio entre 0.10 i 0.77 DE menor que els controls. En un estudi de neuroimatge
s’ha trobat evidència de masculinització en les dones amb TEA però no en els
homes (Lai et al., 2013).

!

Estudis genètics i neuroendocrins mostren que en el sexe femení hi hauria un
efecte protector respecte les variants genètiques de risc del TEA, requerint més
càrrega familiar per manifestar el fenotip (Robinson, Lichtenstein, Anckarsäter,
Happé, & Ronald, 2013; Werling & Geschwind, 2013). No obstant, també hi ha
diferències de gènere en la presentació fenotípica del TEA (les noies presenten
menys conductes repetitives i restrictives, menys conductes hiperactives i
externalitzants, i més ansietat social) que podrien conduir cap a un
infradiagnòstic (May, Cornish, & Rinehart, 2013; Werling & Geschwind, 2013).
Les noies amb TEA són diagnosticades més tard que els nois (Begeer et al.,
2013).

!

Diferències de gènere en els trastorns psicòtics
En un estudi sobre esquizofrènia i rendiment neuropsicològic s’ha trobat que la
velocitat de processament s’associa a l’eficiència cognitiva en pacients amb
esquizofrènia (Brébion et al., 2013). De la mateixa forma, s’han trobat
associacions específiques de gènere entre el rendiment neuropsicològic i la
HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"269

simptomatologia. Concretament, la memòria i la fluència verbals s’associen als
símptomes negatius en els homes i als símptomes d’atenció en les dones; la
memòria verbal s’associava també als símptomes depressius en les dones i als
ansiosos en els homes (Brébion et al., 2013). En un altre estudi neuropsicològic
s’ha trobat que el pitjor rendiment cognitiu s’associava a un pitjor insight
cognitiu en el cas dels homes, però no hi havia aquesta associació en el cas de les
dones (Kao et al., 2013).

!

Diferències de gènere en els trastorns afectius
Els resultats d’un estudi comunitari (Faravelli, Alessandra Scarpato, Castellini, &
Lo Sauro, 2013) són consistents amb la literatura prèvia a l’hora de trobar una
major incidència de trastorns afectius en les dones. Aquestes diferències
s’igualarien després de la menopausa, el que fa posicionar als autors a favor de
la hipòtesis hormonal: la variació hormonal de les dones afectaria a regions del
cervell relacionades amb la regulació de l’estat d’ànim i del comportament (ex:
còrtex prefrontal, hipocamp). En un estudi en pacients hospitalitzats sobre el
paper de la testosterona i el cortisol en la fisiopatologia de la depressió es va
trobar una associació negativa entre la inhibició i la testosterona en els homes
deprimits, suggerint que la testosterona podria estar relacionada amb la
fisiopatologia biològica de la depressió masculina (Matsuzaka et al., 2013). Pel
que fa a les dones, els nivells de cortisol sèrics van ser superiors en les dones
deprimides en comparació amb les controls, però no es varen trobar relacions
entre els nivells de cortisol i puntuacions en depressió (Matsuzaka et al., 2013).

!

Un estudi de genètica molecular recolzà la hipòtesis de la influència del sexe en
la relació del polimorfisme rs1006737 del gen CACNA1C amb endofenotips
relacionats amb els trastorns afectius: en els homes, l’al·lel A es va associar amb
majors símptomes depressius i labilitat emocional, i amb menor resiliència,
suport social i optimisme. En les dones aquestes associacions es mostraren en el
sentit contrari (Strohmaier et al., 2013). Pel que fa referència a alteracions
estructurals relacionades amb la depressió, Kong et al. (2013) van trobar que,
respecte als controls respectius, en les dones deprimides predominaven
alteracions en el sistema límbic i en els homes en regions estriades, suggerint
diferències en les estructures subjacents a la presentació clínica i en el
tractament.
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Pel que fa al trastorn bipolar (TB), un estudi realitzat amb pacients maníacs
hospitalitzats confirmà troballes prèvies: les característiques depressives
predominaren en les dones mentre que les maníaques en els homes (Azorin et
al., 2013). Les dones presentaven major comorbiditat amb trastorns ansiosos i
de la conducta alimentària i els homes amb trastorns relacionats amb l’abús de
substàncies. Segons els autors aquest fet podria relacionar-se amb la presència
de més problemes endocrins/metabòlics en les dones amb TB I i problemes
neurològics i càncer en els homes amb TB I (Azorin et al., 2013).

!

Un treball realitzat al Japó analitzà les dades oficials publicades entre 1947-2010
per obtenir resultats sobre les diferències de gènere en els efectes dels factors
socio-econòmics sobre el suïcidi. Els resultats indicaren diferències en l’evolució
de les taxes de mortalitat, així com en les variables associades: en els homes, la
desocupació fou el principal predictor de la mortalitat per suïcidi mentre que en
les dones ho fou la taxa de fertilitat. Altres variables, com el divorci, es van
relacionar negativament amb el suïcidi, en les dones. Malgrat les limitacions de
l’estudi, els autors proposen considerar aquestes variables de gènere en les
intervencions preventives (Liu et al., 2013). Al Canadà, en un treball retrospectiu
sobre en nens i joves (de 10 a 25 anys) morts per suïcidi, van trobar que les noies
havien contactat amb més freqüència, i amb major proximitat en el temps a la
mort, amb un servei mèdic ambulatori o servei d’urgències que els nois,
suggerint la necessitat de tenir-ho present per futures intervencions preventives
(Rhodes et al., 2013).

!

Diferències de gènere en els trastorns afectius que afecten
específicament les dones
Un treball sobre els episodis perinatals en els trastorns afectius mostrà com al
voltant d’un 70% de les dones amb TB I, TB II i depressió major recurrent
(DMR) van presentar al menys un episodi durant els seus embarassos i/o
postparts. Concretament, el risc de presentar un episodi afectiu després del part
fou del 50% en dones amb TB-I i un 40% en les dones amb TBII i DMR.
Aquests episodis amb més freqüència s’iniciaven en el primer mes postpart,
presentant la mania i la psicosi un inici més precoç que la depressió (Di Florio et
al., 2013).
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Durant aquest anys han estat prolífiques les revisions sistemàtiques amb metaanàlisi sobre la depressió, el seu tractament i els efectes en els nounats. La
depressió materna s’associa amb un augment del risc de part prematur i
disminueix l’inici de la lactància (Grigoriadis, VonderPorten, Mamisashvili,
Tomlinson, et al., 2013). Per altra banda, a partir dels treballs analitzats, els
autors conclouen que els nadons exposats a fàrmacs antidepressius durant
l’embaràs, presenten amb major freqüència síndrome de mala adaptació
neonatal, dificultat respiratòria i tremolors (Grigoriadis et al., 2013). En canvi,
no sembla que hi hagi una associació amb un major risc de malformacions
congènites en general, si bé es troben diferències significatives en malformacions
cardiovasculars (Grigoriadis et al., 2013). En una altra meta-anàlisi es confirmà
aquestes associacions, si bé els resultats del grup exposat es trobaven dins del
rang de la normalitat clínica (Ross et al., 2013). Així, conclouen que les decisions
sobre el tractament farmacològic han de tenir en compte sobretot, els efectes
adversos de la depressió no tractada. Tenint en compte aquests efectes, un estudi
realitzat pel nostre equip d’investigació posà de manifest la importància de tenir
en compte la planificació familiar en aquelles dones tractades amb fàrmacs
antidepressius, ja que la manca de planificació fou un factor de risc per la
discontinuació abrupta de fàrmacs ISRS al conèixer l’embaràs (Roca et al.,
2013).

!

Si bé les intervencions preventives en salut mental perinatal han estat
controvertides, una revisió sistemàtica mostra l’efectivitat de les intervencions
psicosocials i psicològiques (visites domiciliaries, ajuda mútua telefònica, teràpia
interpersonal) en la prevenció de la depressió postpart, especialment en les
dones identificades de risc (Dennis & Dowswell, 2013). Una altra revisió
sistemàtica s’ha centrat en les intervencions per la prevenció/reducció de la
violència de gènere en les dones embarassades, si bé l’heterogeneïtat i la qualitat
dels estudis existents impedeixen avaluar la seva eficàcia (Jahanfar, Janssen,
Howard, & Dowswell, 2013). L’eficàcia de l’assistència telefònica durant
l’embaràs i postpart ha estat específicament estudiada en una meta-anàlisi
(Lavender, Richens, Milan, Smyth, & Dowswell, 2013). Si bé alguns resultats
foren encoratjadors, incloent reducció de la simptomatologia depressiva, i
augment de la durada de la lactància i la satisfacció general, no es disposa de
prou evidència com per recomanar-la de forma rutinària.
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Diferències de gènere en els trastorns d’ansietat
En aquest apartat destacarem estudis sobre el trastorn de pànic (TP), el trastorn
obsessiu-compulsiu (TOC), l’ansietat social (AS), i el trastorn per estrès
postraumàtic (TEPT). Un estudi recent ha determinat que els homes amb TP
mostrarien un major potencial d’unió al transportador de serotonina (5-HTT) a
nivell del còrtex cingulat anterior i mesencèfal respecte als controls, mentre que
en les dones no s’observen aquestes diferències. Aquest resultats podrien tenir
repercussions en els mecanismes subjacents a l’eficàcia dels ISRS en homes i
dones amb TP (Cannon et al., 2013).

!

Pel que fa al TOC, l’estudi de den Braber, de Geus, Boomsma i van’t Ent (2013)
mostrà com els canvis relacionats amb la simptomatologia obsessiva en la
circumvolució temporal mitjana esquerra, el gir temporal mitjà dret i el
precuneus dret, eren diferents per homes i dones. Aquestes troballes podrien, en
part, explicar inconsistències en la literatura anterior així com mostrar la
importància de tenir en compte el sexe en la investigació de la neurobiologia del
TOC.

!

En un estudi comunitari realitzat a Canadà van trobar una prevalença d'AS en
les dones lleugerament major que en els homes (MacKenzie & Fowler, 2013). Si
bé totes les persones afectades d’AS mostraven alteracions en el funcionament
de diverses àrees com el nivell educatiu, ocupació, ingressos i salut mental
percebuda, en les dones les repercussions eren majors: amb major probabilitat
presentaven una depressió major comòrbida, estaven al capdavant d’una família
monoparental, tenien ingressos inferiors i percebien major estrès i pitjor salut
mental que els homes (MacKenzie & Fowler, 2013).

!

Pel que fa al TEPT, Bernardy et al. (2013) van estudiar les pautes
farmacològiques dels veterans de guerra durant un període d’11 anys. Les dones
tenien major probabilitat de ser tractades amb qualsevol tipus de fàrmac que els
homes (excepte la prozasina) i una tendència a l’augment de la prescripció de
benzodiacepines, contràriament a les recomanacions clíniques, mentre que en
els homes es presentava una disminució. Aquestes diferències no s’explicaven
exclusivament per la presència de major comorbiditat en les dones amb TEPT.
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Pel que fa referència al tractament psicològic, en un estudi sobre els efectes de la
teràpia cognitiva de processament (CPT) sobre el TEPT van trobar que després
de 3 mesos de seguiment els les dones es beneficiaven més dels resultats, obtenint
millores més ràpides en la culpabilitat, ira/irritabilitat i símptomes dissociatius
(Galovski, Blain, Chappuis, & Fletcher, 2013).

!
!
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La recerca sobre el mindfulness entès com a part d’una intervenció o també com
a habilitat/tret/procés psicològic no ha parat de créixer en els últims anys, amb
centenars d’articles publicats en camps molt dispars, tant procedents del context
de la psicoteràpia, la neuropsicologia, la psicologia de la salut, la neuroimatge, la
psicologia positiva o de l’educació. El “mindfulness” ha sigut definit com “parar
atenció d’una forma particular: intencionadament, en el moment present i sense
jutjar” (Kabat-Zinn, 1990) i és un concepte flexible capaç de ser empleat en
múltiples marcs teòrics doncs presenta solapaments amb d’altres conceptes
procedents de la neuropsicologia (e.g. atenció), les ciències del comportament
(e.g. exposició, extinció), la psicologia cognitiva (e.g. metacognició), la humanista
(e.g. acceptació de l’experiència), la dinàmica (e.g. regressió preverbal) o la
psicologia positiva (e.g. teoria del flux).

!

En els últims 30 anys han aparegut més de 4.000 articles sobre el tema que han
delimitat multitud d’aplicacions del terme en el camp de la salut i de la
psicologia bàsica, així com també han avaluat els efectes de l’entrenament en
mindfulness en dissenys experimentals cada cop més rigorosos. A continuació
farem un breu resum dels principals estudis controlats que han sigut publicats
aquest últim any sobre els efectes del mindfulness en diferents trastorns mentals.
Un dels estudis més destacats que ha aparegut aquest 2013, és el de Williams et
al. (2014) en el que s’ha estudiat en una mostra de 274 pacients amb història de
3 o més episodis previs de TDM, l’efecte de l’MBCT (Mindfulness Based
Cognitive Therapy) sobre la prevenció de recaigudes en un seguiment d’un any.
De forma inesperada, en aquest estudi randomitzat i d’elevat rigor metodològic,
s’ha observat que l’MBCT no seria més eficaç que el tractament habitual (TAU)
o que una intervenció psicoeducativa (PE) en la prevenció de recaigudes durant
un any de seguiment. Aquests resultats contrasten amb els publicats en estudis
anteriors on l’MBCT va ser superior a TAU en pacients amb història de 3 o més
episodis previs de TDM (e.g. Ma & Teasdale, 2004; Teasdale et al., 2000).
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Williams et al. (2014), només van observar un major efecte de l’MBCT (vs. TAU
o PE) sobre la reducció del risc de recurrències, en un subgrup de pacients amb
una major vulnerabilitat a la depressió (amb història de traumatització infantil).

!

Per altra banda, Perich et al. (2013) han publicat un estudi per avaluar l’eficàcia
de l’MBCT en el Trastorn Bipolar (TB) amb resultats també negatius sobre
l’efecte preventiu del MBCT. En aquest treball es van aleatoritzar 95 pacients
amb diagnòstic de TB a dues branques de tractament, MBCT o bé TAU, i es
van seguir durant un any. De forma similar a Williams et al. (2014), també es va
reportar una absència d’efecte de la intervenció de mindfulness sobre el temps
d’aparició d’una nova recurrència (d’episodi depressiu, hipomaníac o maníac),
així com tampoc sobre el número total de recurrències al llarg dels 12 mesos de
follow-up. L’assignació a grup tampoc es va associar a diferències en quant a la
millora en simptomatologia depressiva o maníaca post-intervenció, tot i que sí es
va observar una major millora en simptomatologia ansiosa post-intervenció en
el grup de pacients assignats a MBCT.

!

Precisament, en relació a l’efecte de les intervencions de mindfulness sobre la
simptomatologia ansiosa, durant aquest 2013 han sigut publicats diferents
estudis. Així, Kocovski et al. (2013) han reportat en un estudi randomitzat que
un entrenament en mindfulness i acceptació seria tan eficaç per a la reducció de
simptomatologia ansiosa com una intervenció cognitivoconductual, i més eficaç
que l’evolució natural d’un grup en llista de espera. Paral·lelament, en un altre
assaig clínic randomitzat (Hayes-Skeleton & Orsillo, 2013) s’ha avaluat l’efecte
d’una intervenció basada en acceptació en individus amb trastorn d’ansietat
generalitzada (N=81), comparant-se el seu efecte amb un grup d’entrenament
en relaxació aplicada, observant-se que ambdues intervencions estarien
associades a millores similars en les mesures d’ansietat, preocupació, depressió o
qualitat de vida. En un altre estudi en pacients amb ansietat generalitzada (Hoge
et al., 2013), 93 pacients amb aquest diagnòstic van ser assignats al programa de
8 setmanes de Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) o a un grup amb
contingut psicoeducacitiu sobre gestió de l’estrès, trobant-se que totes dues
intervencions s’associarien a millores similars en simptomatologia ansiosa
(avaluada de forma heteroadministrada). No obstant això, els pacients que van
rebre el programa de MBSR, van presentar millores significativament més
destacables en d’altres variables d’ansietat autorreportada així com també una
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menor severitat clínica i una major milloria clínica associada a la intervenció. A
més, el grup de MBSR va presentar una menor resposta ansiosa en relació a un
test d’inducció d’estrès i es van percebre com més competents durant la tasca.
Finalment, en l’estudi d’ Arch et al. (2013) aparegut també durant aquest últim
any s’ha estudiat l’efecte de l’MBSR en 105 veterans de guerra amb diferents
trastorns d’ansietat, en un disseny aleatoritzat i amb un grup control de teràpia
cognitivoconductual (TCC). Ambdós grups van presentar millores equivalents
en severitat clínica al llarg d’un seguiment de 3 mesos. Per d’altra banda, la
TCC es va mostrar més eficaç que l’MBSR en reduir l’activació associada a
l’ansietat i l’MBSR va ser més eficaç que la TCC en reduir el component de
preocupació i també la comorbiditat amb altres trastorns de l’esfera emocional.

!

Per altra banda, en aquest 2013, s’ha incrementat l’evidència de la utilitat de
l’entrenament de mindfulness en el tractament de determinats aspectes del
Trastorn Límit de la Personalitat. Així, en l’estudi de Feliu-Soler et al. (2013),
una intervenció de 10 setmanes de mindfulness en el context de la Teràpia
Dialèctica Conductual va ser capaç d’induir millores en simptomatologia
depressiva i psiquiàtrica general superiors a TAU en pacients amb Trastorn
Límit de la Personalitat. Malgrat no es va observar un efecte directe de la
intervenció de mindfulness sobre la reactivitat emocional a un procediment de
laboratori d’inducció d’estrès, tot i que sí es va observar una associació positiva
entre la pràctica formal de mindfulness (en promig de minuts per sessió
meditativa) i una millor regulació emocional durant la prova d’estrès.

!

En l’estudi no randomitzat de King et al. (2013), es va avaluar l’efecte d’una
intervenció de MBCT en 20 individus amb trastorn per estrès postraumàtic
(PTSD), en comparació a TAU (n=17), trobant-se una milloria en la
simptomatologia del PTSD únicament en el grup de MBCT. Aquests resultats
rebrien suport de l’estudi aleatoritzat de Kearney et al. (2013) on van participar
45 veterans de guerra amb PTSD i s’hi van observar millores superiors en
qualitat de vida relacionada amb la salut mental (HRQOL) en el grup de
MBSR (vs. TAU). No obstant això no es van reportar diferències entre grups en
quant a milloria en simptomatologia depressiva. Per d’altra banda, al cap de 4
mesos de seguiment, hi havia més individus que havien experimentat una
millora clínica en quant a HRQOL i símptomes propis del PTSD en el grup de
MBSR que en el de TAU.
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!
L’equip danès de Fjorback (Fjorback et al., 2013a) han publicat els resultats d’un
assaig clínic randomitzat on s’han comparat els efectes sobre la salut física d’una
aplicació de mindfulness respecte a un grup de TAU potenciat en 119 pacients
amb síndrome de distrès corporal (que inclou la fibromiàlgia i les síndromes de
fatiga crònica i del colon irritable). Totes dues intervencions es van associar-se a
millores similars en salut física, tot i que, en l’acabar la intervenció, un
percentatge més elevat de pacients del grup de mindfulness van reportar haver
millorat clínicament de forma destacada (26% vs. 10%). Ambdós grups van
presentar millores similars en relació a dolor corporal, símptomes físics,
preocupació per la malaltia, ansietat i depressió. Els autors de l’estudi també
destaquen que la millora en el grup de mindfulness va aparèixer de forma més
ràpida (just a l’acabar la intervenció) que en el grup de TAU (només es va
observar en el follow-up als 15 mesos). En un estudi del mateix grup en el que es
va utilitzar la mateixa mostra de pacients, Fjorback et al. (2013b) reporten que
la intervenció de mindfulness va estar associada a una menor despesa sanitària
que el TAU durant els 15 mesos de seguiment (el 25% dels pacients assignats a
mindfulness van rebre una pensió de disminució vs. el 45% dels assignats a
TAU).

!

Per acabar, comentar que de forma novedosa durant aquest últim any ha
aparegut una aplicació del mindfulness per adults amb trastorns de l’espectre
autista (ASD). En aquest estudi randomitzat (Spek, van Ham, & Nyklíček, 2013)
realitzat amb 42 subjectes amb ASD i elevada funcionalitat, s’indicaria que un
entrenament en mindfulness (adaptat al trastorn) de 9 setmanes de duració,
semblaria ser una intervenció eficaç (en comparació a llista d’espera) per al
tractament dels símptomes depressius, ansiosos i rumiació en aquest tipus de
pacients.

!
!
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Durant l’any 2013 s’han publicat diversos estudis d’aplicació de la Teràpia
Dialèctica Conductual (TDC) en el seu format estàndard tant amb pacients amb
diagnòstic de Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) com també altres estudis
que avaluen adaptacions de la TDC en altres trastorns. (e.g. Lynch et al., 2013;
Harned et al., 2014).

!

Estudis d’efectes de la TDC en format estàndard
Si considerem la teoria biosocial proposada per Linehann (1993), la
característica principal del TLP és la desregulació emocional, caracteritzada
principalment per una alta intensitat d’emocions negatives. Tot i que un dels
mecanismes de canvi proposats per la TDC és l’increment en habilitats de
regulació de les emocions negatives, hi ha pocs estudis que hagin avaluat
empíricament aquest aspecte. Aquest any Neacsiu, Lungu, Harned, Rizvi, i
Linehan (2014) van publicar un estudi en el qual van fer una anàlisi específica
de les dades d’un assaig clínic controlat amb 101 pacients amb diagnòstic de
TLP (Linehan et al., 2006). L’objectiu va ser avaluar si la TDC –en comparació
amb tractament d’experts – produïa canvis a nivell de l’experiència, expressió i
acceptació d’emocions negatives. Els resultats indiquen que tot i que ambdós
tractaments van produir canvis en totes les variables estudiades, la TDC va
disminuir de manera significativa l’evitació experiencial i l’expressió de l’ira. No
es van trobar diferències estadísticament significatives en la reducció de la
intensitat en cap de les emocions estudiades; els autors conclouen que aquest
efecte és producte de les intervencions terapèutiques en general, més que de la
TDC en concret.

!

Per altra banda, a l’estudi de Feliu-Soler i col·laboradors (Feliu-Soler et al.,
2013) s’exploren els efectes de l’entrenament en mindfulness de la TDC en la
regulació emocional de pacients amb TLP, essent el primer estudi en utilitzar –
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a part de variables autoinformades- variables biològiques (cortisol i alfa –amilasa
en saliva). Els pacients van ser assignats aleatòriament a un grup on es rebia
tractament usual (TU n=17) o bé a un grup on es duia a terme l’entrenament en
mindfulness de la TDC (TDC-M; n=18), ambdós grups de 10 setmanes de
duració. Abans de començar l’entrenament i un cop finalitzat aquest, tots els
subjectes van participar en dues seccions experimentals d’inducció emocional,
que consistien en el visionat de 24 imatges del IAPs, dividides en dos blocs.
Durant la línia base, i un cop finalitzat cada bloc d’imatges, es van prendre
mostres de saliva i es van completar qüestionaris d’autoinforme. Malgrat que no
es van trobar diferències estadísticament significatives entre els grups a nivell de
la resposta emocional, l’estudi mostra alguns resultats interessants. En primer
lloc, el grup de TDC-M va reportar majors índex de millora en relació a la
simptomatologia depressiva i a la severitat psiquiàtrica general. A més es va
trobar una relació entre els minuts de pràctica de mindfulness i la reactivitat
emocional (a més pràctica, menys arousal i més control emocional autoinformat durant la inducció emocional).

!

Estudis d’adaptacions de la TDC
A la revisió de l’any passat (Soler, Elices, & Ruiz, 2012) comentàvem un estudi
de Harned (Harned, Korslund, Foa, & Linehan, 2013) en el qual s’avaluava un
programa de TDC afegint-hi un protocol d’exposició perllongada (EP) per a
abordar símptomes de Trastorn per Estrès Postraumàtic (TEPT) comòrbids.
Aquest any, l’equip de Hamed ha publicat un assaig clínic controlat (Harned,
Korslund, & Linehan, 2014), en el qual es compara un grup de pacients amb
TLP, TEPT i autolesions, assignats a TDC en format estàndard (n=9) amb un
grup d’iguals característiques que rep TDC més el protocol d’exposició
perllongada (TDC+EP, n=17). La TDC s’implementa al principi del tractament
per aconseguir l’estabilització necessària del pacient, considerant que un cop
passat un període de 2 mesos sense intents de suïcidi o autolesions el pacient pot
començar amb el protocol d’exposició (en l’estudi el 80% dels subjectes va
complir criteris per a començar amb el protocol de EP al cap de 5 mesos de
tractament en TDC). Les taxes de retenció i satisfacció per part dels pacients
van ser similars per ambdós tractaments. Els pacients en el grup de TDC van
reportar major urgència de cometre suïcidi o autolesionar-se després de les
visites (en comparació amb el grup TDC +EP). Els pacients van mostrar una
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preferència cap a escollir participar en el grup de TDC +EP. Malgrat ambdós
tractaments van ser eficaços per a disminuir la severitat dels símptomes de
TEPT, es van observar diferències significatives entre els grups, suggerint que la
combinació de TDC + PE és més efectiva a l’hora d’aconseguir la remissió del
TEPT. Bohus i col·laboradors (Bohus et al., 2013) també van elaborar un assaig
clínic controlat en el que van estudiar l’eficàcia d’un programa de TDC més un
protocol pel tractament del TEPT (TDC-TEPT), vers llista d’espera. En l’estudi
hi van participar un total de 74 dones amb diagnòstic de TEPT vinculat a
abusos sexuals a la infància, aproximadament la meitat de les participants
complia també criteris pel diagnòstic de TLP. Els resultats d’aquest estudi
indiquen que les pacients del grup de TDC – TEPT van mostrar millores
significatives en la simptomatologia del TEPT, avaluada a través d’entrevistes
clínica i auto-informes. A més, ni el diagnòstic de TLP, ni la severitat dels
símptomes es van relacionar amb l’èxit del tractament. Per altra banda, els
resultats de l’estudi de Barnicot i Priebe (2013) recolzen la necessitat
d’intervencions focalitzades en TEPT per a pacients amb TLP, tal i com es
proposa en els dos estudis anteriors. Barnicot i Priebe (2013) van trobar que un
any de tractament en TDC va ser més eficaç a l’hora de reduir auto-lesions en
una mostra de TLP i TEPT comòrbid, que en una mostra de TLP sense TEPT.
A més, els pacients amb TEPT comòrbid van presentar símptomes més severs
de TLP.

!

Una de les adaptacions més innovadores de la TDC és la que proposa Lynch
per un espectre de trastorns com la depressió crònica, l’anorèxia nerviosa o el
trastorn obsessiu compulsiu, les quals proposen com a característica principal
l’excés de control o sobrecontrol. Aquesta adaptació, anomenada Radically
Open Dialectical Behavioral Therapy (RO-DBT; Lynch et al., 2013), té funcions
i maneres similars a les de la TDC estàndard, però amb un objectiu diferent:
disminuir els comportaments vinculats al sobrecontrol (d’aquesta manera, per
exemple en el cas de l’anorèxia l’objectiu principal no és la conducta alimentaria
en si mateixa, sinó la tendència al hipercontrol). En aquest estudi es va avaluar
l’eficàcia de la RO-DBT en pacients ingressats en un programa de tractament
per a l’Anorèxia Nerviosa (AN), n=47. Els resultats van mostrar per una banda
una baixa taxa d’abandonament (27.7%, mentre que altres estudis reporten
taxes d’entre un 13 i un 66%), i per altre millores significatives en relació a
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l’augment de pes, a les taxes de remissió, als índex de benestar psicològic i a la
qualitat de vida associada al tracto alimentari.

!
!
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La Teràpia d’Esquemes (TE) continua produint estudis de resultats i mostrant,
sota el meu parer, quin és el camí a seguir a l’hora d’implementar i aplicar
protocols d’atenció als trastorns de personalitat en entorns clínics reals. Aquest
aspecte és especialment rellevant en el format de teràpia de grup i en l’adaptació
al marc hospitalari en forma de tractaments intensius. Dins dels estudis que han
sortit durant el darrer any, és sorprenent l’interès en desenvolupar protocols de
TE per a la depressió i l’assaig clínic controlat i randomitzat per a comparar la
TE i la Teràpia Cognitiva Clàssica en la Depressió Major. Hem organitzat
aquesta revisió de la producció científica en aquells estudis d’intervenció de la
TE, i a continuació comentarem de manera molt sintètica els estudis on
s’utilitzen els Qüestionaris d’Esquemes (QE) com a mesura de cognició per a
caracteritzar la psicopatologia i per finalitzar, aquells que exploren les
característiques psicomètriques (fiabilitat i validesa).

!

Estudis de resultats i de revisió de la Teràpia d’Esquemes
Començarem animant al lector a llegir la magnífica revisió de Jacob i Arntz
(2013) sobre la TE dels Modes d’Esquemes. A nivell conceptual, els esquemes
són definits com representacions de coneixement disfuncional apresos als
primers anys de la vida, que compten tant creences explícites accessibles a la
consciència com també coneixement implícit, i informació emocional i de
procediments de conducta. I els modus descriuen els diferents estats emocionals
que s’observa quan s’activa un conjunt d’esquemes. A nivell de recerca,
presenten un breu estudi de metanàlisis de la TE, vegi’s Cd-Scritc previs per
identificar els estudis, on destaquem a) la recerca actual dóna validesa al model
de Modes d’Esquemes, no en el model clàssic de TE (Young, Klosko, &
Wheihaar, 2003), i on hi ha més evidència és en el TP límit, b) s’observa una
taxa de pèrdues molt baixa en els estudis de TE, d’un 10 % durant el primer
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any, en comparació amb altres estudis d’altres teràpies, 23 % per a la DialècticoConductual, 34 % per la Teràpia de la Transferència (TFP), i 24,8 % en la
Teràpia de la Mentalització. b) Unes mides de l’efecte raonables utilitzant
l’Índex de Patologia del TP Límit, estant associats a la durada del tractament.
Els assajos clínics que proporcionen entre 18-36 mesos de tractament obtenen
una major mida de l’efecte (d Cohen).

!

Una segona revisió de la TE en el TP Límit és la de Sempértegui, Karreman,
Arntz i Bekker (2013). En la revisió que fan de l’evidència del model teòric del
TE pel TP Límit, revisen si les experiències negatives de la infància interfereixen
amb les necessitats bàsiques de desenvolupament (unió amb els altres,
autonomia, vàlua, expectatives raonables i límits realistes), i com a conseqüència
comencen a utilitzar els esquemes desadaptatius i les estratègies d’afrontament
per manejar el malestar. Els estudis semblen mostrar una connexió en la
patologia límit, entre les experiències negatives, traumàtiques de la infància i
l’adolescència. Malgrat la relació no és directa, ni tampoc prou consistent,
semblaria que l’abús a la infància en mostres de pacients amb TP Límit és major
que en controls sans. En aquesta línia, els pocs estudis disponibles troben que els
esquemes de Desconfiança, Abandonament, Imperfecció i Insuficient
autocontrol serien variables mediadores entre el maltractament a la infància i la
Severitat del TP Límit. Els resultats de la revisió són menys contundents en el
paper de l’abús sexual, i emfatitzen el buit en l’estudi del paper de les necessitats
no cobertes en la infància i les estratègies d’afrontament en el desenvolupament
de la patologia límit.

!

Després presenten el resum de la recerca dels esquemes i dominis d’esquema,
que sembla confirmar la no especificitat d’esquemes i modes d’esquemes en el
TP Límit. Específicament en els esquemes, els pacients amb TP Límit quan són
avaluats amb els qüestionaris d’esquemes treuen una alta puntuació en tots els
esquemes, independentment de la versió del qüestionari d’esquemes utilitzat. En
canvi, quan s’utilitza el qüestionari de modes d’esquema, malgrat els modes de
nen abandonat/abusat, nen impulsiu/enfadat, protector aïllat i pare que castiga
(centrals en la conceptualització del TP Límit) correlacionin de manera alta
amb el TP Límit, no són exclusius del TP Límit, es troben també en altres TP.
Aquesta troballa de no especificitat es podria explicar mitjançant el paper que
farien els estils d’afrontament dels esquemes, l’activació d’uns esquemes (que
HTTP://CD.SCRITC.CAT/2013

CC BY-SA

"290

funcionen com a trets de personalitat) pot donar l’aparició de diferents modes
d’esquemes (que funcionen com un estat, observem un patró cognitiu,
emocional i d’estil d’afrontament conductual) en funció de l’estil d’afrontament
que utilitza el pacient. I també, per la complexitat de la psicopatologia ja sigui
per la presència de símptomes dissociatius i de biaixos cognitius cap a els
aspectes negatius de la realitat. Evidentment aquestes dos factors necessiten ser
confirmats en futurs estudis. Per últim, la revisió aborda els estudis d’eficàcia,
efectivitat i cost-eficàcia de la TE fins l’any 2012, tots ells comentats en els CdScrit previs, per la qual cosa no els detallarem aquí. Sols comentar breuement
dos aspectes: malgrat les proves disponibles vers l’eficàcia de la TE en el TP
Límit, desconeixem quins són els factors claus en el canvi. I per acabar,
emfatitzar una troballa interessant: un estudi va trobar que els pacients amb
TLP límit que es recuperaven amb TE mostraven una disminució de la
hipervigilància als estímuls negatius emocionals. Aquest resultat si es confirmés
podria ser un indicador de bon pronòstic de recuperació.

!

Reiss et al. (2013) fan un estudi pilot de tipus naturalista, per valorar l’efectivitat
d’un tractament intensiu en règim d’hospitalització de TE en pacients TP Límit
greu que no responien al tractament comunitari en dues unitats especialitzades
d’hospitalització dels Estats Units i en una d’Alemanya. L’estudi mostra els
resultats de l’aplicació del programa en els pacients que ingressaren de forma
consecutiva i que acceptaven participar de manera voluntària. En total 92
pacients van participar en tres programes, avaluats amb el Bordeline Syndrome
Index (BSI, Conte et al, 1980), el Bordeline Symptom List (Bohus, 2004) el
SCL-90-R (Derogatis, 1994) i l’escala de funcionament global (GAF). Aquestes
avaluacions es van fer a l’inici del tractament i després en els tres programes, i a
la unitat d’Alemanya es va fer una avaluació de seguiment als tres mesos. Les
característiques comunes del programa de TE a les tres unitats eren: programa
obert de 8,5 hores de TE en format de grup un cop a la setmana, i una hora de
tractament individual a la setmana. Totes les sessions eren gravades i
supervisades per supervisors de TE. Hi havia diferència en el grau d’experiència
i formació dels psicòlegs clínics que van administrar els tractaments en els
diferents hospitals. Els resultats indiquen diferències en la durada del tractament
rebut, mitjana entre 10 i 18 setmanes d’ingrés, que es devia principalment a les
diferències respecte el grau de severitat de la psicopatologia que presentava el
pacient. També troben una disminució de la severitat dels símptomes de TP
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Límit i una disminució global de la severitat de la psicopatologia mesurada amb
la mida de l’efecte (d Cohen) que van de 2,84 fins a ,43. Breument, l’estudi 1
(unitat americana), assoleix la major mida de l’efecte en el BSI i el GAF
(curiosament l’estudi que mostra una duració del tractament major i que té els
terapeutes amb més experiència). En canvi l’estudi 3, unitat a Alemanya, els seus
resultats mostren que es manté la disminució de símptomes del TP Límit
(avaluat amb el BSL-95) i de la psicopatologia (mesurat amb el GSI del
SCL-90R), al seguiment de tres mesos. Els autors assenyalen que aquesta mida
de l’efecte (d Cohen =.84) és el mateix de l’estudi randomitzat de Teràpia
Dialèctico-Conductual en hospitalització (Bohus et al. 2004).

!

En un altre estudi, Renner et al. (2013) adapten la TE en un format de teràpia
de grup per a joves adults amb TP. De fet, ajunten el material de l’estudi de
Farrell et al. (2009) que és un grup amb un component més experiencial i el de
Vreeswijk et al. (2012) que és un grup més estructurat, i que té més components
psicoeducatius i d’estratègies cognitives. Els pacients participaren en 18 sessions
amb freqüència setmanal de 90 minuts (+ dues sessions de seguiment). Els
resultats mostraven dos aspectes: una millora en les mesures de malestar i
símptomes (avaluats mitjançant SCL-90), mida de l’efecte de Cohen de 0,81. I
també una disminució de les mesures d’esquemes (QE-VC de 75 ítems i QM)
amb una mida de l’efecte de Cohen de 0,88). No obstant això, els resultats del
canvi suggerien que l’edat dels pacients era una variable mediadora en el canvi
en els esquemes; els pacients més joves canviaven més els seus esquemes.

!

A continuació tenim un assaig clínic randomitzat de la comparació entre la
CBT clàssica i la TE en el trastorn depressiu major (Carter et al. 2013) en una
mostra de 100 pacients, amb un tractament en dues fases, una sessió de teràpia
a la setmana durant sis mesos i una segona fase una sessió a la setmana durant
un mes. Els pacients provenien d’atenció primària de salut. Eren avaluats per un
avaluador independent en el compliment dels criteris d’inclusió, i el diagnòstic
d’eix I i II mitjançant l’administració de la SCID-I i II (Spitzer, 1992). Els
terapeutes van ser 6, varen fer ambdues teràpies, i tenien competència per
aplicar tan la CBT com TE. La fidelitat del tractament va fer-se mitjançant
supervisió, videogravació de les sessions i administració de l’escala de
competència (Cognitive Therapy Rating Scale per CBT, Dobson et al 1985). Les
mesures de resultat van ser l’escala Montgomery-Asberg de Depressió
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(MADRS) i l’Inventari de Beck de Depressió (BDI-II), ambdues administrades
per un avaluador independent. Els resultats mostren que no s’observen
diferències respecte l’assistència dels pacients deprimits a la primera fase, va ser
d’un 68 % de pacients a la CBT clàssica de Beck vs. 78 % a la TE. En canvi, a
la segona va disminuir, d’un 50 % de pacients a la CBT i un 60 % a la TE,
encara que la diferència no és significativa. No s’observen diferències en les
taxes de recuperació al final de les dues fases per cap de les dues teràpies, el
percentatge de canvi al final de la fase de sessions setmanals va ser del 41 % per
ambdues teràpies, i d’un 51 % al final de les sessions mensuals per TE i 49 % en
la CBT. En definitiva, un 53 % de la mostra que s’havia recuperat (percentatge
de canvi definit per la MADRS al final del tractament d’una recuperació del 50
% de la puntuació).

!

En un altre estudi, Wegener, Alfter, Geiser, Liedtke i Conrad (2013) intenten
contestar la pregunta de si els esquemes es modifiquen sols amb Teràpia
d’Esquemes o són possibles de modificar amb altres tipus de psicoteràpia. Per
contestar aquesta pregunta agafen un grup de pacients (n=47, 38 dones i 9
homes) amb un diagnòstic de trastorn depressiu, que han estan ingressats de
manera consecutiva en una hospital psicosomàtic d’Alemanya. Els criteris
d’ingrés per a aquestes unitats és, no millorar clínicament durant el tractament
comunitari i presentar alhora un deteriorament en el funcionament quotidià.
Als usuaris que ingressen, els aplicaren un programa de tractament basat en el
model de teràpia psicodinàmica, de 8 setmanes de durada. La dosi de
tractament va ser de 14 hores a la setmana de diferents teràpies grupals.
Aquestes van ser: a) un grup de teràpia psicodinàmica amb una freqüència de
quatre dies per setmana i d’una hora i mitja de durada, b) una hora de teràpia
individual a la setmana, c) dues sessions de teràpia del moviment a la setmana,
d’una hora i mitja de durada, d) una sessió de grup d’art teràpia a la setmana
també d’una hora i mitja de durada, e) una sessió de grup de teràpia TCC de la
mateixa durada, i un grup de relaxació progressiva de dues sessions a la
setmana. Per corroborar la seva hipòtesi, avaluen amb el SCL-90-R i el QE-V2
(Versió curta) abans i després del tractament. Els resultats mostren una
disminució post-tractament dels dominis Deteriorament en l’Autonomia, Dirigit
als Demés, Hipervigilància/Inhibició. També mostren que la disminució
simptomàtica es prediu només pel canvi en els Esquemes del Domini de
Deteriorament de l’Autonomia (esquemes que es relacionen amb les
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expectatives de no poder funcionar de manera independent o autònoma).
Interpreten aquestes dades com una prova de confirmació de la hipòtesi
relacionada amb què els esquemes es modifiquen per tècniques inespecífiques, i
apunten que la teràpia psicodinàmica integradora pot modificar els esquemes.
No obstant això, el disseny de l’estudi no permet extreure aquest grau de
generalització, sols un assaig clínic randomitzat amb controls de variables
mediadores de la depressió i del tractament podria dirimir aquest aspecte. Per
últim, comentar un estudi de casos en un TP obssessiu-compulsiu, Montazeri,
Neshatdoost, Abedi i Abedi (2013), i estudi de Vyskocilova i Prasko (2013) on
descriu els aspectes ètics de la contratrasferència en els modes d’esquemes i com
treballar-la en supervisió de casos.

!

Estudis del Model de la TE en la psicopatologia
En aquest apartat comentem aquells estudis on s’utilitzen els Questionaris
d’Esquemes com a mesura de la cognició, i l’organitzarem en apartats temàtics,
com els altres anys. En els Trastorns Depressius, Renner, Arntz, Leeuw i
Huibers (2013) presenten l’adaptació de la TE a la Depressió Crònica. Primer
desenvolupen el model teòric de la depressió crònica basant-se en el
coneixement actual dels quatre factors de risc descrits pels models cognitius de
la depressió (adversitat precoç, factors cognitius, patologia de la personalitat i
factors interpersonals). En aquest model, els esquemes, principalment
Abandonament, Privació Emocional i Fracàs, serien entesos com a factors de
risc pròxims i per tant com a variable mediadora entre els factors de risc més
llunyans tals com l’adversitat precoç i la patologia de la personalitat, que
s’entenen com a factors de vulnerabilitat. L’estil d’evitació dels esquemes i els
factors interpersonals serien entesos com a factors de manteniment de la
depressió crònica, en el cas que una situació actual activés els factors de risc
pròxims (factors cognitius). En segon lloc descriuen com es poden modificar els
factors de risc de la depressió crònica mitjançant l’adaptació de la teràpia en 3
fases: fase d’exploració (1-10 sessions), fase de canvi i fase de prevenció de
recaigudes. Per últim, descriuen que estan fent un estudi de sèrie de casos únics
per testejar aquest protocol. En un segon estudi, Hawke i Provencher (2013),
troben que hi ha més esquemes associats (QE-V3, versió de 114 ítems i 18
esquemes avaluats) en una mostra de 69 pacients que presenten un trastorn de
l’estat d’ànim i d’ansietat complex.
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!
En els trastorns de la conducta alimentària, Boone, Braet, Vandereycken i Claes
(2013), busquen la relació entre els esquemes i el perfeccionisme relacionat amb
la imatge corporal en una mostra de 88 dones amb un TCA. Les troballes més
interessants eren que l’escala de Preocupació per l’avaluació del Perfeccionisme
era una variable que significativament mediava les relacions entre el domini
d’esquemes de Problemes amb l’Autonomia (esquemes que es relacionen amb
les expectatives de no poder funcionar de manera independent o autònoma) i
Hipervigilància/inhibició (esquemes que fan èmfasi en suprimir els propis
impulsos i desitjos) i la preocupació per a la imatge corporal.

!

En les addiccions, Shorey, Stuart i Anderson (2013a) avaluen els esquemes
(avaluats QE-VL3, versió de 232 ítems i que avalua 18 esquemes) en una mostra
d’addictes dones amb Dependència a Opioides que busquen tractament
(n=402), trobant que aquestes puntuen significativament més alt en els esquemes
de Dependència i Càstig quan se les compara amb les que presenten una
Dependència a l’alcohol. En un segon estudi, els mateixos autors Shorey et al.
(2013b) comparen una mostra d’addictes a drogues amb una mostra
d’estudiants d’universitat, i troben puntuacions significativament majors en 9
dels 18 esquemes en la mostra d’addictes a drogues, confirmant la tendència
dels estudis on les persones que presenten psicopatologia puntuen
significativament més alt en el QE.

!

En mostres de criminals, Gilbert, Daffern, Talevski i Ogloff (2013) presenten
un model general de l’agressió en criminals violents on els esquemes funcionen
com a mediadors que poden influenciar en la conducta agressiva. En un segon
estudi, Carvalho i Nobre (2013) en una mostra d’abusadors sexuals infantils
empresonats troben puntuacions més altes a les dimensions de desunió/refús,
deteriorament en l’autonomia, dirigit als altres, hipervigilància, inhibició
(avaluat amb la versió de 90 ítems del QE-VS3) en comparació amb presos
sense delictes d’agressió sexual. En canvi, els violadors presentaven més
esquemes relacionats amb el domini de deteriorament de l’autonomia en
comparació amb el grup de presos sense delictes d’agressió sexual.

!

En estudis des de la perspectiva evolutiva, Kim et al. (2013) troben en una
mostra d’estudiants com el trauma de la infància (avaluat amb el Questionari de
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Trauma Infantil), explica una part de la variància dels esquemes relacionats amb
el domini de Desconnexió/Refús; i com la negligència emocional juga un paper
important en tots els dominis d’esquemes, a excepció de Límits insuficients. En
un segon estudi, Gay, Harding, Jackson, Burns i Baker (2013) en mostres
d’estudiants busquen la relació entre l’abús sexual a la infància, els esquemes, i
la relació posterior amb un patró de violència. Les anàlisis de regressió mostren
que els esquemes de Desconexió/Refús són un mediador entre l’abús sexual i la
victimització, com a patró de violència íntima. Aquest mateix domini
d’Esquemes, són variables mediadores entre l’abús emocional a la infància i un
patró violència, més d’actuació.

!

En estudis de sexualitat humana, Oliveira i Nobre (2013) avaluen els esquemes
(Versió de 90 ítems del CEY-VS3) en dones que tenen problemes de disfunció
sexual. Aquestes presenten més esquemes dels dominis de deteriorament en
l’autonomia (Fracàs, Dependència i Vulnerabilitat al Perill) en comparació a
dones que no tenen problemes de disfunció sexual. En un segon estudi, SigreLeirós, Carvalho i Nobre (2013) avaluen els esquemes d’un grup d’estudiants, als
quals divideixen en dos grups, aquells que mostren conductes sexuals agressives i
els que no en mostren (avaluat amb el Sexual Experiences Survey—SFP). Els
resultats mostren que el grup de conductes sexuals agressives tenen puntuacions
més elevades en els esquemes de Desconnexió i Refús (principalment
Desconfiança/Abús, Deteriorament Autonomia (principalment Dependència) i
Hipervigilància e Inhibició (principalment Negativisme) que els que no en
presenten.

!

En mostres d’adolescents, Calvete, Orue i Hankin (2013) presenten com els
pensaments automàtics son variables mediadores entre els símptomes d’ansietat
social i els esquemes en una mostra d’adolescents, sobretot en el domini de
Dirigit als Altres (les necessitats dels altres es posen en primer lloc, deixant de
costat les pròpies iniciatives). En un segon estudi, Calvete, Orue i Hankin (2013)
avaluen mitjançant qüestionaris el model transaccional de la vulnerabilitat
cognitiva a l’estrès de Hanking i Abramson (2001) en adolescents.
En estudis de psicopatologia, Saldias, Power, Gillanders, Campbell i Blake
(2013) busquen la relació entre la percepció dels estils de criança dels pares, els
Modes d’Esquema i la Autolesions sense intencionalitat suïcida en 57 pacients
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que presentaven aquestes conductes. Els resultats troben que els Modes
d’Esquema del “Pare Castigador (sent que un mereix ser castigat o castigar, és
típic presentar conductes autolesives” i “el Nen enfadat (se sent intensament
enfadat, enfurismat per no satisfacció de les necessitats)” actuaven de mediador
entre les autolesions sense intenció suïcida i els estils de criança dels pares. En un
segon estudi, Peters, Sauer-Zavala i Baer (2013) busquen la relació entre trets de
TP Límit, esquemes i pensaments automàtics en una mostra d’estudiants. La
ruminació i la supressió dels pensaments són els que estan més relacionats amb
els trets de TP Límit, però en canvi no troba relacions amb els esquemes. En
altre estudi, Dozois, Martin i Faulkner (2013) busca fins a quin punt el sentit de
l’humor pot ser un estil d’afrontament que actua de mediador entre els
esquemes i la conducta agressiva. Per acabar, Thim (2013) busca la relació entre
els esquemes (QE-V2) i les conductes interpersonals desadaptatives (Qüestionari
de Problemes Interpersonals).

!

Estudis psicomètrics
Pel que fa als estudis psicomètrics, Douglas i Ball (2013) en un article amb molt
rigor metodològic, troben que no es manté l’estructura factorial del QE en la
seva versió curta de 75 ítems. L’estructura factorial de quatre factors explica
millor l’estructura dels 15 esquemes del QE. Per acabar, també s’han publicats
en paper els dos estudis de validació del QE Curt en la seva tercera versió (YSQS3 en anglès, QE-V3), que té 114 ítems i avalua els 18 esquemes, la validació
alemanya en mostres clíniques comunitàries (Kriston, Schäfer, Jacob, Härter i
Hölzel, 2012), i espanyola en mostres d’estudiants (Calvete, Orue i GonzálezDiez, 2012), i la validació al Flamenc de la QE-VL2, de 205 ítems i que avalua
15 esquemes, en poblacions clíniques (Pauwels et al., 2013) ja comentades en el
Cd-Scrit 2.0 de l’any passat.

!
!
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PSICOLOGIA PENITENCIÀRIA

!

Xavier Roca Tutusaus
Departament d’Atenció Especialitzada de Brians 2

!
!

En aquest any, valorem molt especialment dos treballs publicats en la revista
Criminal Justice and Behavior que aborden dos temes rellevants en aquest
àmbit: la predicció de la reincidència (Stahler, Mennis, Belenko, Welsh, Hiller, &
Zajac, 2013) i la validació d’un model de classificació de criminals en sèrie
(Bennell, Bloomfield, Emeno, & Musolino, 2013).

!

El primer treball té com a objectiu aprofundir en el tema de la reincidència en el
delicte. Un dels objectius dels diferents programes i de les intervencions que es
realitzen a l’àmbit penitenciari es el d’aconseguir reduir la reincidència en el
delicte. Diferents estudis assenyalen una major probabilitat de reincidir en els 3
primers anys després de sortir de la presó. L’estudi de Visher, Yahner i La Vigne,
(2002) van trobar dades de reincidència d’un 22% després d’1 any de ser
excarcerats, mentre que altres estudis troben dades del 80% (The Sentencing
Project, 2011). És obvi que les diferents situacions i característiques de cada
subjecte tenen pesos diferents, però els treballs indiquen que el consum i l’abús
de drogues són un dels elements importants. Al voltant del 67% dels interns
amb antecedents de consum i que són excarcerats tornen a la presó i triguen
menys temps a tornar delinquir que la resta d’interns (Spohn & Holleran, 2002).
Malgrat que tradicionalment s’estudien les variables individuals de la
reincidència en el treball de Stahler et al. (2013) realitzen un estudi de l’entorn o
veïnat per avaluar la importància d’aquest factor en la possible reincidència.
L’entorn del subjecte és una de les variables que s’avalua i s’estudia en l’àmbit
penitenciari però es un dels camps en els que menys treballs hi ha, motiu pel
qual es justifica la seva presència en aquest resum. En un treball de Sampson et
al. (2002) assenyalava que hi havia “punts calents” geogràfics (hot spots) en els
que la criminalitat i els problemes relacionats amb les drogues i que aquests
punts concentren moltes formes de desavantatges. Aquest punt, però, no ha
estat suficientment estudiat per avaluar el seu impacte en la conducta de
persones.

!
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L’estudi de Stahles et al. (2013) va estudiar a tota la població penitenciària que
va sortir de la presó de l’estat de Pennsylvania entre 1 de juliol de 2002 i el 30 de
Juny de 2006 dels quals van quedar, per complir els criteris de l’estudi, 5354
persones. De cadascuna d’aquestes van registrar la seva adreça a partir de la
qual van generar altres variables com, per exemple, el nombre d’expresidiaris
que viuen en un 1 milla al voltant de la seva adreça, així com altres variables
socioeconòmiques, laborals, etc… Aquestes variables varen ser estudiades a
través de corbes de regressió logarítmica i de regressió de Cox per tal de poder
avaluar el pes de cada variable mitjançant diferents models possibles.

!

Una de les conclusions és que, malgrat les expectatives dels investigadors, no van
trobar relacions entre les característiques econòmiques del veïnat i la
reincidència. La variable que sí mostra una certa capacitat predictiva és la
relacionada amb el nombre de persones que han sortit de la presó i que viuen en
un radi d’1 milla (spatial contagion). Aquesta variable arriba a augmentar en un
10% la taxa de reincidència en el delicte. Altres dades obtingudes reafirmen una
major probabilitat de reincidir per aquelles persones joves, homes, i de raça
negra). A més, la importància del consum de drogues queda palesa per a tots els
grups i per a tots els tipus de delictes, en especial per a les persones que han
realitzat delictes violents. Així doncs, cal reforçar, d’una banda, l’avaluació i la
intervenció a l’àmbit comunitari i, per l’altra, aprofundir en el coneixement de
la relació de com influeixen els aspectes més socials en les conductes de les
persones.

!

El segon article, de Bennell, Bloomfield, Emeno i Musolino (2013), estudia la
validació de la classificació d’agressors sexuals i homicides de Keppel i Walters.
La classificació d’aquests tipus de criminals és una de les àrees de la psicologia
criminal que més s`ha desenvolupat en els darrers anys. En aquest sentit,
diferents classificacions s’han desenvolupat en funció de diferents models o
característiques dels models. El model de Keppel i Walters (1999) està basat en
el model de Groth et al (1977) i proposa la classificació en quatre categories:
Power-Assertive; Power-Reassurance; Anger-Retaliation i Anger-Excitation. Per
a cadascuna d’aquestes categories s’estableixen unes característiques tant
personals com relacionades amb la comissió dels delictes. Aquest model, però,
no ha estat comprovat empíricament, objectiu del treball present.

!
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Aquest treball recull i estudia les escenes de delictes i de característiques de 96
assassins en sèrie i agressors sexuals. De tots ells van seleccionar els de gènere
masculí i els que haguessin comès, com a mínim, 3 assassinats. Per qüestions
metodològiques, si algun en tenia més de 3 llavors seleccionaven el primer, el del
mig i el darrer. Les dades van ser analitzades mitjançat anàlisis de proximitat
PROXSCAL, que realitza una representació espaial de l’associació entre les
diferents variables.

!

Els resultats obtinguts no donaven suport a les categories proposades per Keppel
i Walter, però malgrat aquest aspecte que aquestes dades apunten, cal destacar
que el model treballa dos aspectes molt diferents: el de la mateixa escena del
crim i el de les característiques individuals del criminal. Això suposa un model
molt complex i podria ser que una reformulació del model o una aplicació
diferent del model de Groth pot fer un ajust millor d’aquests models. Per altra
banda, reforça la necessitat de treballar en aquests tipus de models per tal
d’aprofundir en la comprensió d’aquest tipus de conductes.

!
!
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SISTEMES DINÀMICS: L’INTERÈS DELS FRACTALS I LA
CRITICALITAT EN NEUROFISIOLOGIA
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Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS). Universitat de les
Illes Balears

!

Tot i la seva relativa antiguitat, el concepte de “fractal” segueix essent molt
desconegut pels estudiosos del comportament humà. La importància i el
significat dels fractals, però, es va veient amb més claredat cada dia,
especialment en l’àmbit de la neurofisiologia i la neurociència en general, i el
seu estudi esdevindrà inevitable (si no ho és ja ara) si es vol obtenir una
comprensió plena d’aquell comportament. En aquest breu capítol ens centrarem
en un treball de revisió publicat l’any passat (Pittman-Polletta, Scheer, Butler,
Shea, & Hu, 2013), però abans mirarem d’aclarir breument el concepte de
fractal per als qui encara el desconeguin (una explicació més detallada la
trobareu al llibre de Bornas, 2009; també al capítol del CDSCRITC del 2012 hi
fèiem referència –Bornas (2012).

Fractals: el concepte
L’origen d’aquest concepte és clar: el va introduir B. Mandelbrot en un article a
Science l’any 1967. El missatge central d’aquest treball era que entre la llargària
de la costa britànica i l’escala amb què es medís hi havia una relació invariant,
és a dir, que la longitud de la costa depenia de l’escala de mesura i que aquesta
relació era igual per a qualsevol escala. Gràficament és més fàcil d’entendre:
suposem que, sobre una fotocòpia d’aquella costa, medim la llargària amb un
regle de 10 cm. i obtenim una longitud L10. A continuació agafem un regle de 8
cm. i repetim l’operació obtenint una logitud L8. Tornem a medir la costa, ara
amb un regle de 6 cm., que ens dóna una longitud L6, i seguim medint la
mateixa costa amb regles cada vegada més curts fins, posem per cas, un de 0.5
cm que dóna una longitud L0.5. Com que un regle molt curt és capaç de
mesurar molts més racons de la costa que un regle llarg, veurem fàcilment que
els valors d’L augmenten a mesura que els del regle (l’escala) disminueixen. Però
el més interessant ve quan tots aquest valors es posen en una gràfica (vegeu la
figura 1; les dades són fictícies). La longitud de la costa augmenta
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exponencialment amb la disminució de l’escala, una relació que
matemàticament s’expressa així: L=eh i s’anomena power-law. Si ara
transformem els eixos i els fem logarítmics tindrem els valors alineats en una
recta (vegeu la figura 2), ja que log(L)=log(eh)= h·log(e) – cal recordar que
l’equació d’una recta és y=a·x (més una constant que ara podem obviar). El
pendent d’una recta és el mateix en qualsevol punt de la recta, és invariant, i en
aquest sentit es parla d’invariància d’escala; sigui quina sigui l’escala de mesura
podrem predir la longitud de la costa si sabem quin és el pendent d’aquella
recta. Per exemple, no ens caldrà mesurar la costa amb un regle (escala) de 2
cm. si sabem que el pendent és h; la costa en aquest cas tindrà una longitud L=
2h. La dimensió de la costa seria precisament aquest exponent h, i com que és
fraccional Mandelbrot va introduir el terme “fractal” per a referir-se a tots
aquells objectes complexos la dimensió dels quals no és entera (p.ex. 1, que seria
la dimensió d’una recta).

!

Figura 1. Longitud de la costa en funció de l’escala de mesura (unitats
arbitràries).

!
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Els objectes fractals es caracteritzen per l’autosimilitud, són autosimilars, potser
la propietat més coneguda. Vol dir senzillament que, a diferents escales, l’objecte
sembla igual. En el cas de la costa britànica (i de qualsevol fractal natural)
l’autosimilitud és estadística, és a dir, no exacta (com seria el cas dels fractals
matemàtics) i com que ve de la invariància d’escala, la manera d’avaluar-la
consisteix a examinar l’objecte a diferents escales (com el regle de l’exemple,
però també podem pensar en superfícies o volums, i en aquests casos en comptes
de regles podríem emprar rajoles o cubs i aplicar el mateix raonament),
calcular-ne la llargària (o la superfície o el volum) i veure si la relació entre la
mida de l’escala emprada i aquesta mesura es manté constant en una gràfica
log-log. Si és així, el pendent de la recta que identifica aquesta constància serà la
dimensió fractal o d’autosimilitud.

!

Figura 2. Log-log plot de la relació entre la longitud de la costa i l’escala de
mesura.

!
!
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!
L’interès dels fractals
Potser us preguntareu què té a veure tot això (costes geogràfiques, coliflors...)
amb l’estudi del comportament humà. Doncs resulta que, des d’aquell llunyà
1967, s’ha anat veient que de fractals i de relacions del tipus power-law n’hi ha
per tot arreu (des dels terratrèmols fins al funcionament cerebral i els processos
cognitius, passant per l’estructura d’òrgans com els pulmons, la distribució dels
valors dels salaris de la població o la dels habitants de les ciutats d’un país) i, el
que és més important, la invariància d’escala sembla ser una característica
essencial dels sistemes vius. Cal primer de tot aclarir que, a més de les
estructures fractals (objectes) existeixen els fractals temporals, és a dir, sèries de
dades que amaguen patrons fractals. Com en el cas dels objectes, aquestes sèries
temporals són autosimilars, de manera que es poden veure patrons semblants
quan les mirem a escales temporals (o resolucions) diferents. D’exemples n’hi ha
molts, però els que poden quedar més a prop dels nostres interessos són els
relacionats amb sistemes fisiològics (el cardiovascular o el respiratori), neurals i
del comportament (l’auto-estima, l’estat d’ànim, l’ansietat...). En tots aquests
sistemes s’ha trobat evidència d’autosimilitud i invariància d’escala (en anglès se
sol utilitzar el terme scaling per a referir-s’hi) mitjançant diverses tècniques entre
les quals destaca l’anàlisi de fluctuacions sense tendència (detrended fluctuation
analysis o DFA) perquè es pot aplicar a sèries no estacionàries, que són majoria
en l’estudi de sistemes conductuals i fisiològics. Però com dèiem, més important
que la constatació d’aquestes propietats fractals és el que signifiquen, i resulta
que són indicadores de la salut del sistema. Dit de forma simple: un sistema sà
mostra una fractalitat que es veu alterada quan el sistema està malalt (o quan es
deteriora amb l’edat).

!

L’origen dels fractals: la criticalitat i el marcapassos circadiari
Un dels articles més interessants publicats l’any passat sobre aquest tema és el de
Pittman-Polletta et al., (2013), però podem esmentar igualment el de Palva,
Zhigalov, Hirvonen, Korhonen, Linkenkaer-Hansen i Palva (2013) que examina
les relacions entre la fractalitat neuronal i la conductual, i una mica més lluny,
conceptualment parlant, el d’Arns, Cerquera, Gutiérrez, Hasselman i Freund
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(2013) en què mostren com una mesura de complexitat de l’EEG prediu la
manca de resposta a l’estimulació magnètica transcranial en pacients amb
trastorn depressiu major.

!

Centrant-nos en el primer, un concepte clau, relacionat amb la invariància
d’escala, és el de criticalitat. De fet, aquest concepte és probablement un dels
que s’està imposant més ràpidament en l’estudi de la dinàmica cerebral en els
darrers anys (una exhaustiva revisió la podeu trobar a Werner, 2010; i un treball
teòric molt interessant és el de Chialvo, 2010), de manera que l’estat del cervell
per defecte seria un estat crític, entre l’ordre i l’aleatorietat, que li donaria
l’enorme flexibilitat de què és capaç, per exemple per a canviar de tasca gairebé
instantàniament. Aquest estat crític es caracteritza per l’existència de scaling i de
fet sembla ser el que dóna lloc a la fractalitat observada en l’EEG.

!

L’article de Pittman-Polletta et al. (2013) comença amb una didàctica
introducció al tema dels fractals en els sistemes fisiològics. Contraposa les
fluctuacions fractals observables en aquests sistemes amb la teoria homeostàtica
clàssica segons la qual serien aleatòries i es produirien al voltant d’un valor
establert, ja que precisament l’estructura fractal demostra que no són aleatòries i
que hi ha múltiples valors, a escales temporals diferents, en comptes d’haver-n’hi
només un. Aquesta multiestabilitat suggereix que els sistemes fisiológics fan
servir mecanismes de control basats en la criticalitat (West (2006) o Werner
(2010) parlen de control al·lomètric) per tal d’evitar tant respostes massa
erràtiques com massa rígides als estímuls ambientals.

!

Cal subratllar que les fluctuacions fractals en els sistemes fisiològics són
intrínseques, és a dir, no són degudes a influències externes. Tot i que fractalitat i
complexitat no són sinònims, en general una reducció de la fractalitat va
associada a una pèrdua de complexitat, i aquestes pèrdues s’observen en
sistemes alterats per alguna malaltia o envellits. Utilitzant l’anàlisi DFA, per
especificar una mica més, la fractalitat “normal” o saludable vindria
representada per un exponent d’escala al voltant d’1 (en el sistema cardíac, les
sèries temporals d’intervals entre batecs, a escales temporals superiors als 10
batecs, solen tenir exponents de 0.7-0.8), i es pot alterar en dos sentits: apropantse a 0.5 (excés d’aleatorietat) o superant l’1 (senyal molt correlacionat però sense
estructura fractal).
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El més important és que aquests canvis en la fractalitat reflecteixen que el
sistema ha perdut flexibilitat i adaptabilitat, que ja no pot operar a diferents
escales temporals i per tant s’ha tornat més rígid. D’alguna manera podríem dir
que no està (o no està tan sovint) en l’estat de criticalitat basal d’on emergeixen
els patrons autoorganitzats que el permeten adpatar-se a les demandes entrants.
A més, com afirmen Pittmann-Polletta et al. (2013, p.882), el fet que aquests
canvis poden precedir els canvis en mesures promig (com la mitjana) indica que
els canvis dinàmics són més importants en la definició dels trastorns que
aquestes mesures promig.

!

Finalment els autors emfasitzen el paper del marcapassos circadiari (localitzat en
el nucli supraquiasmàtic) en l’origen de les fluctuacions fractals dels diferents
sistemes fisiològics (pp. 886 i ss.) i discuteixen breument la utilitat clínica de les
troballes que han anat esmentant al llarg de la revisió. Una utilitat que, segons
ells, va més enllà de la diagnosi i la prognosi. El coneixement de les propietats
fractals i dels mecanismes implicats en la seva gènesi i manteniment podran
perfilar en el futur objectius terapèutics per a les intervencions conductuals,
farmacològiques i quirúrgiques.

!

En definitiva, el coneixement de conceptes com el de fractalitat, scaling,
criticalitat o multiestabilitat esdevé clau per a una comprensió més plena dels
processos neurofisiològics que conformen el substrat del comportament humà
en condicions normals i patològiques, I és raonable esperar que d’aquesta
comprensió se’n puguin derivar formes d’intervenció més avançades.

!
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