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PRÒLEG
Benvolguts i benvolgudes,
Teniu ja a la vostra disposició el web d’Actualitzacions CDSCRiTC 2.0 (2014) de
la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRiTC), on
trobareu un cop més el millor que s’ha publicat l’any 2014 en el camp de les
ciències de la conducta. I atenció, que enguany el CDSCRiTC fa 10 anys!!
Malgrat el pas del temps, es manté l’essència original del projecte: facilitar l’accés
a nou coneixement i difondre la teràpia cognitivoconductual.
No podem deixar d’agrair un cop més a tots aquells autors i autores,
majoritàriament socis de la SCRiTC, que repeteixen col·laboració, així com a tots
aquells que s’estrenen aquest any. Diu molt de la nostra Societat que els seus socis
dediquin desinteressadament el seu temps a facilitar l’actualització del
coneixement a la resta de socis. L’estructura dels capítols és essencialment la de
sempre. Mantenim 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 dismòrfic
corporal.
Pensant ja en la segona dècada del CDSCRiTC, un dels reptes que ens plantegem
és augmentar la difusió d’aquesta eina. Mentrestant 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 10 anys més!
Salutacions,
Natxo Garrido
Coordinador CDSCRiTC
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Psicopatologia en nens i adolescents
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TRASTORNS D’ANSIETAT, TRASTORN OBSESSIU-COMPULSIU I
TRASTORN PER ESTRÈS POSTRAUMÀTIC EN LA INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA

Sara Lera Miguel
Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil, Hospital Clínic de Barcelona.
En el present capítol seguim revisant junts els trastorns d’ansietat, el trastorn
obsessiu-compulsiu (TOC) i el trastorn per estrès postraumàtic (TEPT) de nens i
adolescents, tot i que en el DSM-5 estiguin considerats en epígrafs diferents. Ha
estat un any ric en revisions i meta-anàlisis d’interès clínic i alguns dels treballs són
transdiagnòstics o transgeneracionals, de manera que es fa difícil la fragmentació
marcada per l’Associació Americana de Psiquiatria.

Projectes sobre tractament cognitiu-conductual
L’estudi CAMS (Child/Adolescent Anxiety Multimodal Study) és una assaig clínic
aleatoritzat multicèntric dels EUA, les publicacions del qual arrencaren l’any
2010. Comparava quatre branques de tractament (sertralina, programa Coping

Cat de teràpia cognitiu-conductual TCC, combinació dels dos i placebo) en 488
nens i adolescents de 7 a 17 anys amb trastorn d’ansietat de separació (TAS),
fòbia social (FS) o trastorn d’ansietat generalitzada (TAG). Compton et al. (2014)
han estudiat un munt de variables sòcio-demogràfiques i clíniques per tal de
conèixer el seu efecte predictor o moderador sobre la resposta al tractament,
entre les quals s’hi troben edat, sexe, nivell socioeconòmic, durada i gravetat dels
símptomes,

tipus

de

diagnòstic

principal,

comorbiditat

amb

trastorns

externalitzants, psicopatologia dels pares o expectatives del tractament. Cap
variable socio-demogràfica ha influït sobre la resposta a les 12 setmanes de
HTTP://CD.SCRITC/2014
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tractament. El tipus de diagnòstic principal ha influït mínimament: en tots tres
diagnòstics, la branca de tractament combinat és superior en efectivitat, tret de la
FS, en la qual la sertralina administrada sola és igualment efectiva. Ginsburg et al.
(2014) han presentat un subestudi del CAMS, el CAMELS, en el qual publiquen
els resultats de seguiment als 6 anys de 288 nens i adolescents de la mostra
originalment aleatoritzada. El 47% ja no presenten criteris pels diagnòstics
principals pels quals van entrar en l’estudi; els que no han vist remetre el
diagnòstic principal presenten elevada comorbiditat amb altres trastorns
internalitzants (47%) o externalitzants (27%); la condició de tractament rebuda no
ha influït en les taxes de remissió. Prediuen la remissió o millora de la
simptomatologia haver respost a les 12 setmanes de tractament, el sexe masculí,
presentar menor intensitat dels símptomes d’ansietat en la línia base, tenir un bon
funcionament familiar i patir pocs esdeveniments vitals estressants. Si només
s’analitza la mostra dels participants que han rebut TCC, la taxa de remissió
augmenta fins al 65%. La principal limitació de l’estudi és que no s’ha analitzat
l’evolució cap a altres trastorns internalitzants, així com tampoc la remissió dels
diagnòstics secundaris.
Un altre assaig clínic conduït a Noruega ha qüestionat l’apriorisme segons el qual
els adolescents amb fòbia social es beneficien de la TCC aplicada en format
grupal (Ingul, Aune, & Nordhal, 2014). Aleatoritzen 57 adolescents a tres
branques de tractament (TCC grupal, TCC individual, tractament placebo actiu) i
obtenen que en el format individual hi ha reducció significativa de totes les
mesures, majors taxes de remissió que entre els participants en la TCC en grup, a
més de patir menor percentatge d’abandonaments.
En relació al TOC pediàtric, Kircanski, Wu i Piacentini (2014) deixen de banda
l’anàlisi de les taxes de remissió o la disminució de la simptomatologia com a
mesures de l’efecte terapèutic i se centren en la reducció sessió a sessió de les
HTTP://CD.SCRITC/2014
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unitats subjectives d’ansietat (USA), mesura molt emprada en la pràctica clínica i
poc recollida en la recerca que es publica. S’observa una davallada progressiva i
regular en les USA, tant dels nens com dels pares al llarg de les 12 sessions de
tractament en exposició i prevenció de resposta: a major impacte funcional del
nen en l’inici, menor reducció de les USA, però a major aïllament i problemes
socials, més gran és la disminució del malestar en les sessions. Sánchez-Meca,
Rosa-Alcázar, Iniesta-Sepúlveda i Rosa-Alcázar (2014) han revisat i meta-analitzat
els estudis existents sobre l’eficàcia de la TCC i del tractament farmacològic en el
TOC infantil. Sobre 18 estudis seleccionats i una mostra total de 1.223
participants dels EUA, Austràlia i Regne Unit, s’observa que els símptomes
obsessius-compulsius experimenten una important reducció amb la TCC sola i la
TCC combinada amb fàrmacs, més gran que l’aconseguida amb teràpies
exclusivament farmacològiques, i que un major número d’hores rebudes de TCC
augmenta la grandària de l’efecte, sigui en sessions més concentrades o més
espaiades al llarg del temps.

Estil educatiu familiar, maltractament infantil i anàlisi de la implicació dels pares
en el tractament
Una revisió sistemàtica d’estudis analitza l’efecte dels tractaments sobre les
estructures cerebrals a través de la recollida de dades de neuroimatge en població
adulta que pateix TEPT (Thomaes et al., 2014). Els autors analitzen més
detingudament el subgrup de pacients que han estat exposats a maltractament
infantil, donat que consideren que el circuit neuroanatòmic clàssic d’instauració
de la por (hiperactivació d’estructures límbiques, principalment l’amígdala i
ínsula, disminució de la modulació exercida pel prefrontal ventromedial) no
explica adequadament les alteracions cerebrals degudes a l’estrès crònic infantil.
Plantegen un subtipus de TEPT complex, de característiques dissociatives i
disregulació emocional, que implicaria una elevada inhibició de l’activitat límbica
HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

13

a partir del còrtex prefrontal medial (increment de la modulació prefrontal). En
aquest subgrup, els autors recullen alguna evidència d’una millor activació del
còrtex orbito-frontal i una menor activació en frontal superior i còrtex cingulat
anterior després de tractaments psicològics o amb ISRS, el qual es tradueix en
una menor repressió/control de les emocions. A nivell estructural, s’observa un
increment del volum de l’hipocamp posteriorment a la teràpia amb ISRS.
L’explicació sobre com el TEPT per maltractament infantil altera l’estructura i
funcionament cerebral ens la serveixen en un dens article de revisió sobre
neuroimmunoendocrinologia na Wieck, Grassi-Oliveira, Hartmann do Prado,
Teixeira i Bauer (2014). Els autors exposen que un excés d’activació mantinguda
de

l’eix

hipotàlem-hipòfiso-supra-renal

i,

per

tant,

d’alliberament

de

glucocorticoids provoquen un augment de citoquines pro-inflamatòries, les quals
poden alterar els processos moleculars relacionats amb la transmissió sinàptica i la
plasticitat neuronal. Recullen evidència segons la qual aquestes alteracions en el
sistema immunitari depenen del tipus de trauma i dels anys d’exposició als
esdeveniments traumàtics i com promouen a llarg termini un risc incrementat pels
trastorns depressius, els problemes cardíacs, respiratoris, gastrointestinals i
autoimmunes. Gulley, Oppenheimer i Hankin (2014) han analitzat des del punt
de vista dels processos cognitius, la relació que media entre un estil educatiu
parental negatiu, basat en l’excés de crítica, de rebuig i d’autoritarisme, i els
trastorns de l’ansietat en l’edat juvenil. Demostren amb dos experiments de
laboratori com els individus, nens i adolescents, sotmesos a excessiva crítica i
desaprovació desenvolupen un major biaix atencional cap a les cares enfadades i
amenaçadores i experimenten més simptomatologia d’ansietat social. Aquests
resultats han estat observats tant en mostra de població clínica com de població
general.
Fins aquí, l’afectació de l’estil parental sobre el desenvolupament dels trastorns
d’ansietat o d’estrès crònic o agut. En endavant, l’anàlisi de la implicació dels
HTTP://CD.SCRITC/2014
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pares en els tractaments dels nens i adolescents. Hudson et al. (2014) estudien el
potencial efecte additiu d’un programa breu de tractament de l’ansietat dels pares
(5 sessions) en el context d’administració d’un programa de TCC basat en la
família a 209 nens australians amb trastorns ansiosos d’entre 6 i 13 anys; totes
dues condicions van demostrar reduccions significatives dels diagnòstics i la
intensitat dels símptomes però no queda provada la seva eficàcia incremental.
Com ja s’havia publicat en nens més grans i adolescents, la TCC basada en la
família, que inclou exposició i prevenció de resposta, s’ha demostrat molt efectiva
en la remissió del TOC en un assaig controlat aleatoritzat amb nens petits, d’entre
5 i 8 anys, comparat amb un entrenament en relaxació (estudi POTS Jr, Freeman
et al., 2014). Per revisions i meta-anàlisis anteriors sabíem que no existien resultats
concloents respecte l’efecte de la implicació dels pares en les teràpies cognitiuconductuals dels nens i adolescents amb ansietat, per la qual cosa Manassis et al.
(2014) s’han plantejat una anàlisi més detallada sobre els components terapèutics
efectius d’aquesta incorporació. Després de posar-se en contacte amb els autors
d’assajos clínics i de recollir dades de prop de 900 participants de 18 estudis
publicats des de 1990, han dividit el grau d’implicació dels pares en 3 categories:
baixa implicació (BI), alta implicació amb èmfasi en el maneig de contingències i
transferència del control del terapeuta als pares (AI+) i alta implicació sense
maneig de contingències ni transferència de control (AI-). En totes tres condicions
es va reduir el número de diagnòstics en el postractament quasi a la meitat, la
simptomatologia internalitzant i externalitzant i la intensitat dels símptomes, amb
lleu avantatge per l’AI-. No obstant, després d’un any de seguiment, BI i AI- es
mantenen igual que al postractament i és AI+ la que segueix experimentant una
forta disminució en el número de diagnòstics d’ansietat, presentant-ne només el
18% de la mostra AI+, enfront del 45% dels AI- i el 43% dels BI. Així doncs, el
maneig de contingències que fan els pares de la simptomatologia ansiosa dels
nens, associat a les tècniques d’exposició, s’erigeix com el component terapèutic
més potent en la remissió total dels trastorns.
HTTP://CD.SCRITC/2014
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Miscel·lània
Cal destacar la publicació aquest any passat d’un ampli manual editat a casa nostra
que recull la descripció, etiologia i evolució dels trastorns recollits al DSM-5 des
d’una perspectiva del desenvolupament (Ezpeleta & Toro, 2014). En ell podreu
trobar capítols específics per als diferents trastorn de l’ansietat, el TEPT i el
TOC. I per acabar, llistem altres articles interessants per a la comprensió de
l’etiologia dels trastorns d’ansietat infantil: la publicació d’una meta-anàlisi sobre
causes genètiques i ambientals de l’ansietat social sobre una mostra de 42.585
nens i adults amb una estimació de que l’heretabilitat estimada per a la fòbia
social en nens i adolescents és del 54%, molt superior a les formes d’inici adult
(Scaini, Belotti, & Ogliari, 2014); l’estudi experimental segons el qual es demostra
que es pot condicionar la fòbia a animals i les conductes d’evitació en els nens a
partir de l’aprenentatge vicari de cares que expressen fàstic (Askew, Çakir,
Põlsdam, & Reynolds, 2014), i la demostració a partir d’un estudi naturalístic a
Nova Orleans del procés de reconsolidació de memòries traumàtiques antigues
quan els nens s’exposen a similars successos estressants més lleus, com va ser el
cas dels huracans Katrina i Gustau (Weems, Russell, Banks, Graham, & Neill,
2014).
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de les Illes Balears.
Avaluació i diagnòstic
Un any més el Children’s Depression Inventory (CDI; Kovacs, 1992) és objecte
de controvèrsia vers la seva estructura factorial. Taylor et al. (2014) observen com
una estructura de sis factors obtinguda d’una mostra comunitària d’adolescents
d’11 a 14 anys de nivell socioeconòmic baix és més representativa que el model
original de cinc factors (Kovacs, 1992). Contràriament, a partir d’una metaanàlisi,
Huang i Dong (2014) conclouen que la solució original de cinc factors és la que
més s’ajusta en mostres angloparlants, mentre que en mostres de parla no anglesa,
la millor solució és la de quatre factors.

L’altre instrument d’avaluació de la depressió infantojuvenil per excel·lència és el

Reynolds Adolescent Depression Scale (RADS, Reynolds, 1987). Szabo et al.
(2014) avaluen la fiabilitat, la validesa i l’equivalència entre grups (gènere, edat i
grup ètnic) de la seva versió curta (Reynolds, 2008), obtenint resultats satisfactoris.
Front als instruments abans esmentats, Allgaier et al. (2014) elaboren una eina de
cribratge per a facilitar el procés de diagnòstic de depressió infantil en atenció
primària: Children's Depression Screener (ChilD-S). L’instrument sembla
discriminar correctament entre depressió i altres trastorns psicopatològics.
Les propietats psicomètriques del Center for Epidemiologic Studies Depression

Scale (CES-D, Radloff, 1977) romanen estables per a l’avaluació de la depressió
al llarg de l’adolescència i, a més, l’instrument es mostra útil en la predicció del
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trastorn depressiu major en una mostra d’adolescents indígenes nord-americans
(Armenta, Hartshorn, Whitbeck, Crawford, & Hoyt, 2014). La seva versió curta
de 10 ítems, el CESDR-10, presenta unes propietats psicomètriques adequades
tant en població clínica com no clínica (Haroz, Ybarra, & Eaton, 2014).

Factors de risc i de vulnerabilitat
Bufferd et al. (2014) identifiquen possibles predictors de l’inici de la depressió
infantil a edats primerenques. La presència d’un trastorn d’ansietat, un baix
control inhibitori, dificultats en les relacions socials, història de trastorns de l’estat
d’ànim, d’ansietat o d’abús de substàncies en els pares, esdeveniments vitals
recents i baix nivell educatiu dels pares, als tres anys, prediuen la presència d’un
trastorn depressiu als sis anys.
Destaquen dues metaanàlisis sobre factors de risc per a la depressió
infantojuvenil. Tang, Liu, Liu, Xue i Zhang (2014) conclouen que, després d’un
desastre natural, haver patit prèviament una altra situació traumàtica, haver estat
atrapat durant el desastre, haver experimentat por, alguna lesió o la pèrdua d’algú
estimat, haver presenciat el dolor o la mort d’algú, o tenir un pobre suport social,
afavoriran l’aparició de depressió infantil. Per la seva banda, Cairns, Yap,
Pilkington, i Jorm (2014) identifiquen com a factors de risc potencialment
modificables pel jove, sense necessitat d’intervenció professional, l’abús de
substàncies, la dieta, l’ús d’estratègies d’afrontament negatives, i el pes.
Si ens centrem en les estratègies cognitives clàssicament associades a la depressió,
veiem com la Ruminative Response Scale (RRS, Nolen-Hoeksema & Morrow,
1991), per a l’avaluació de la Ruminació i el Capficament, s’ha mostrat com a un
instrument de cribratge útil per a identificar adolescents amb elevat risc de
desenvolupar depressió (Young & Dietrich, 2014), i com l’autocrítica sembla ser
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un factor de vulnerabilitat especialment perjudicial en la depressió adolescent
(Auerbach, Ho, & Kim, 2014).
Finalment, en contra del que es podria esperar segons la literatura existent, una
elevada sensibilitat del Sistema d’Inhibició Conductual (Gray, 1982; Gray &
McNaughton, 2000) no ha estat identificada com a factor de vulnerabilitat per a la
depressió en noies adolescents (Mellick, Sharp, & Alfano, 2014).

Comorbiditat
La depressió infantil s’ha vist sovint associada als trastorns d’ansietat i al TDAH,
sense arribar a dades concloents. Cummings, Caporino i Kendall (2014) revisen
els models conceptuals existents que expliquen la comorbiditat entre ansietat i
depressió, i observen com la comorbiditat varia en funció del trastorn específic
d’ansietat. Meinzer, Pettit i Viswesvaran (2014) revisen l’associació entre TDAH i
depressió mitjançant una metaanàlisi. Els resultats indiquen una relació positiva
entre ambdós trastorns, però existeix una elevada variabilitat a través dels estudis
en funció dels mètodes d’avaluació o els criteris diagnòstics.
Les alteracions de la son també solen acompanyar la depressió. Lovato i Gradisar
(2014) observen com els adolescents amb depressió pateixen més insomni, son
més lleugera i més alteracions subjectives de la son. En la mateixa línia, Sivertsen,
Harvey, Lundervold i Hysing (2014) examinen l’associació entre depressió i
diversos paràmetres de son en 10.220 adolescents d’entre 16 i 18 anys, i observen
que el grup amb depressió manifesta menys temps de son, una latència d’inici de
son més llarga, major probabilitat de despertar i passa menys temps al llit.
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Prevenció
Els estudis sobre prevenció de psicopatologies han augmentat exponencialment al
llarg dels darrers anys. Possiblement el 2014 ha estat un dels més prolífics pel que
fa a la prevenció de la depressió infantojuvenil. Lieberman, Le i Perry (2014)
duen a terme una revisió sistemàtica sobre intervencions preventives i de
tractament de la depressió perinatal en adolescents amb baix estatus
socioeconòmic. Identifiquen vuit estudis de prevenció, dels quals, només en
quatre d’ells la intervenció és més eficaç que la condició control. Un altre estudi
de revisió sobre programes de prevenció de la depressió adolescent s’ha centrat
en països de parla hispana (Horn, Cañizares, & Gómez, 2014). Els autors
analitzen 11 programes i conclouen que segueixen les tendències actuals en
prevenció de la depressió en adolescents tot i les diferències socials i culturals
amb els països anglosaxons.
Més enllà de la seva utilitat per a la reducció de l’estrès, Raes, Griffith, Van der
Gucht i Williams (2014) posen de manifest l’eficàcia d’un programa grupal de

Mindfulness aplicat a l’escola en la prevenció de símptomes de depressió en
adolescents. També en l’àmbit escolar, Singhal, Manjula i Vijay Sagar (2014)
apliquen un programa d’habilitats d’afrontament amb una mostra d’adolescents
en risc de depressió de l’Índia. Al final de la intervenció el grup experimental
manifesta canvis en la direcció esperada, en simptomatologia depressiva,
cognicions negatives, estrès acadèmic i resolució de problemes socials.
Briere, Rohde, Shaw i Stice (2014) investiguen els possibles moderadors dels
efectes produïts per un programa de prevenció cognitivoconductual grupal i un de
biblioteràpia. Segons els resultats, la biblioteràpia seria efectiva només en
participants amb elevada simptomatologia depressiva en línia base mentre que el
programa grupal no es veuria moderat per cap variable, mostrant-se així efectiu
per a una àmplia gamma d’adolescents.
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Finalment, immersos en el boom de les noves tecnologies, Gladstone et al. (2014)
analitzen quines variables prediuen el canvi en la simptomatologia depressiva
d’adolescents amb risc, que participen en un programa de prevenció assistit per
ordinador. El temps que passaven a la xarxa, la relació amb el clínic, la facilitat
d’ús percebuda i la rellevància percebuda del material presentat s’associaren
significativament amb majors reduccions simptomàtiques. Els pensaments
automàtics negatius mediaren significativament la relació entre el canvi terapèutic,
el temps d’ús de la xarxa i la relació amb el clínic.

Tractament
Si continuem parlant de noves tecnologies, comprovem que no deixen de guanyar
terreny en el món de la teràpia de conducta. Això ha portat a Ye et al. (2014) a
realitzar una metaanàlisi sobre l’efectivitat d’intervencions online en infants i
adolescents amb ansietat i/o depressió. Conclouen que les intervencions online,
en

comparació

amb

les

llistes

d’espera,

redueixen

efectivament

la

simptomatologia ansiosa, però no així la depressiva. Per contra, Stasiak, Hatcher,
Frampton i Merry (2014), mitjançant un estudi pilot, observen com The Journey,
un programa de teràpia cognitivoconductual assistit per ordinador per a
adolescents amb depressió, provoca una major reducció significativa de la
simptomatologia depressiva que un programa psicoeducatiu online al final de la
intervenció. En relació a les depressions resistents al tractament en població
infantojuvenil, l’administració de ISRS és considerat el tractament d’elecció, tot i
que la teràpia cognitivoconductual i la teràpia interpersonal incrementen la
resposta al tractament (DeFilippis & Wagner, 2014). De fet, la teràpia
cognitivoconducutual combinada amb ISRS s’ha mostrat més efectiva que els
ISRS sols (Zhou et al., 2014). En la depressió moderada, l’eficàcia dels fàrmacs
no és tan clara (Cox et al., 2014), ja que l’evidència que la teràpia amb
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antidepressius sigui més eficaç que la psicoteràpia, o que la teràpia combinada
sigui més eficaç que la medicació antidepressiva immediatament després de la
intervenció és limitada. Aquests mateixos autors tampoc troben evidències sobre
una major eficàcia de la teràpia combinada en comparació amb la psicoteràpia a
la postintervenció.
De forma alternativa, Blom et al. (2014) dissenyen un nou model de tractament
de la depressió en adolescents (Training for Awareness, Resiliences and Action,
TARA), basat en el coneixement actual sobre el desenvolupament i la
neurobiologia de la depressió, i ajustat al Research Domain Criteria del National

Institute of Mental Health. El programa que defineixen en aquest article teòric,
està integrat per tècniques basades en mindfulness, ioga i tècniques
psicoterapèutiques modernes, és “semi-manualitzat” i està dissenyat per aplicar-se
en format grupal durant 12 setmanes, amb una sessió setmanal d’una hora.
Article recomanat:
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Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

La recerca pel que fa al Trastorn Bipolar (TB) en la Infantesa i l’Adolescència va
dirigida especialment a la identificació precoç en forma de reconeixement de
factors de risc i marcadors biològics específics. Tot això, enmig dels dubtes
respecte la conceptualització del trastorn en aquesta franja d’edat.

Fenomenologia
Diferents són els articles de revisió del trastorn pel que fa als desacords respecte a
l’amplitud diagnòstica del trastorn (Carlson & Klein., 2014), els reptes diagnòstics
segons els criteris diagnòstics del DSM-5, així com la relació amb altres trastorns
de la infància, incloent la nova entitat diagnòstica com és el Trastorn de
Disregulació de l’Humor (Singh, Ketter, & Chang, 2014).

Curs i Evolució
Pel que fa a la detecció precoç, en un estudi retrospectiu, Correll, Hauser et al.,
(2014) plantegen la identificació dels símptomes prodròmics d’un episodi maníac.
Descriuen símptomes tant de l’àmbit de la psicopatologia general (essent la
davallada en el rendiment acadèmic el més freqüent), com símptomes depressius
subclínics (els símptomes prodròmics de més llarga durada) i maníacs subclínics
(en el 65,4% dels casos i que considera marcadors específics del desenvolupament
posterior de TB). El 88,5% de la mostra presenta un inici insidiós (amb una
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mitjana de 10,3 mesos) associat a un deteriorament gradual en el 59,6% dels
casos. La durada del pròdrom era més gran en pacients amb Trastorn Negativista
Desafiant (TND) o Trastorn de Conducta comòrbid.
Pel que fa a l’evolució, Consoli et al. (2014) en un estudi de seguiment de 8 anys
observen com el 63,6% de pacients diagnosticats de TB tipus I mantenen el
diagnòstic mentre que un 36,4% evoluciona cap a un Trastorn Esquizofrènic, tot i
que ambdós grups presenten una adaptació psicosocial pobra. Els factors que
afecten el funcionament psicosocial inclouen un menor nivell socio-econòmic,
retard cognitiu, presència d’estressors vitals negatius i història d’abús sexual;
mentre que els factors predictors de millor adaptació inclouen història familiar de
trastorn depressiu i capacitat d’insight.
L’estudi longitudinal a 4 anys de Birmaher et al. (2014) amb la mostra del Course
and Outcome of Bipolar Youth (COBY), descriu quatre trajectòries evolutives
(principalment eutímic, moderadament eutímic, malalt millorant i principalment
malalt) identificant a més predictors d’una bona evolució (inici tardà dels
símptomes, menys història familiar de TB i consum de tòxics, menys símptomes
afectius previs, menys intents autolítics i abús sexual). L’edat d’inici deixa de ser
significativa en funció del nivell socioeconòmic.

Factors de Risc
Es consideren factors de risc la disregulació emocional (Biederman et al. 2014).
Päären et al. (2014), en un estudi prospectiu, destaquen com a factors de risc:
història familiar de TB i la presència de conductes disruptives com a factors
predictors més específics tot i que destaquen el TB com a heterogeni i, per tant,
presentant trajectòries diferents. Identifiquen una trajectòria precedida per
trastorns de conducta, múltiples símptomes somàtics, i una altra precedida per
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trastorns d’ansietat (generalitzada i pànic). D’entre els factors de risc social, Du
Rocher et al. (2014) identifica l’abús físic com a factor de risc no específic per al
TB però implicant major gravetat i més recaigudes; la presència d’abús físic i
sexual correlaciona amb més intents autolítics i autolesions. Ellis et al. (2014)
indiquen com nivells elevats d’emoció expressada en l’entorn familiar
incrementen la ideació suïcida en joves diagnosticats de TB.

Prevalença
Weintraub et al. (2014) destaquen un increment del diagnòstic de TB tipus I, II i
Trastorn Depressiu Major durant l’adolescència mentre que en menors de 13
anys el diagnòstic més freqüent és Trastorn Afectiu no especificat. Posa de
manifest com la variabilitat en l’ús d’instruments d’avaluació en els diferents
estudis influeix en els percentatges de diagnòstic i recomana l’ús d’instruments
acurats (entrevista semiestructurada amb el jove i almenys algun dels pares) per tal
de no sobrediagnosticar.
Scott i Scott (2014) en un estudi de revisió en una mostra prepuberal obté uns
índexs molt baixos de trastorn (del 0,02%) reflectint que els símptomes durant la
infantesa es poden considerar com a indicadors inespecífics de psicopatologia.
En l’estudi de James et al. (2014) comparant diagnòstics a l’alta hospitalària al
Regne Unit i en una mostra als Estats Units, els resultats indiquen que el
diagnòstic TB (inclou tipus I, II, no especificat i ciclotímia) és 72,1 cops més
freqüent als EEUU, amb una punta diagnòstica als 16 anys i una menor
freqüència diagnòstica posterior mentre que al Regne Unit no hi ha cap diagnòstic
de l’espectre bipolar abans dels 7 anys amb una increment gradual però constant
a partir de l’adolescència. Aquestes diferències no s’observen en cap altre trastorn
mental ni tampoc en el TB de l’adult.
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Instruments d’Avaluació
Pel que fa als instruments de detecció, el CBC-L continua essent objecte d’estudi.
Mbekou, Gignac, McNeil, Mckay i Renaud (2014) consideren el perfil disregulat
(2 desviacions típiques o més en les escales d’Ansietat/Depressió, Comportament
Agressiu i Inatenció) com a indicador de major gravetat, major comorbiditat i
major risc de suïcidi. Uchida et al. (2014) també descriuen aquest perfil com a
més freqüent en pacients amb diagnòstic de Trastorn Bipolar tipus I en
comparació a un grup control sa i al grup amb TDAH. Destaquen l’instrument
com una eina de detecció precoç, breu i de fàcil aplicació però no un instrument
diagnòstic.
Correll, Olvet et al. (2014) presenten les qualitats psicomètriques d’un instrument
de detecció precoç com és el Bipolar Prodrome Symptom Interview and ScaleProspective (BPSS-P) com a entrevista semi-estructurada i que inclou tres índexs:
Mania, Depressió i Índex General de Símptomes mostrant propietats
psicomètriques bones-excel·lents especialment pel que fa a la validesa
discriminant.

Vulnerabilitats Cognitives i Perfils Neuropsicològics
En un estudi epidemiològic de gran format, Stringaris et al. (2014) observen com
els símptomes maníacs poden distribuir-se en dues dimensions: la infracontrolada
(inclou irritabilitat, desinhibició, distractibilitat) i l’expansiva (inclou alegria,
activitat, excitabilitat). La dimensió d’infracontrol s’associa amb major afectació
psicosocial, menor capacitat verbal, més errors de comissió i dificultats d’inhibició
(que no s’expliquen per diferències temperamentals ni trastorns comòrbids).
Suggereixen els episodis maníacs com un continuum en el que la dimensió
expansiva seria freqüent en la població adolescent i correlacionaria amb major
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capacitat verbal mentre que la dimensió d’infracontrol explicaria les afectacions
cognitives.
En un estudi de revisió, Frías, Palma i Farriols (2014) posen de manifest com els
dèficits observats en joves impliquen afectació en memòria verbal (especialment
en TB tipus I, fase aguda, amb símptomes psicòtics i TDAH com a comòrbid),
memòria visual, velocitat de processament (especialment en aquells amb
simptomatologia maníaca greu), memòria de treball i cognició social (amb més
afectació en TB tipus I i que s’associen amb afectació psicosocial). Tant l’afectació
en memòria verbal i visual com en cognició social precedeixen l’inici del trastorn.
Pel que fa a la cognició social, Schenkel, Chamberlain i Towne (2014) indiquen
major afectació en diferents tasques d’avaluació de teoria de la ment
(especialment en la condició cognitiva respecte a la condició emocional) en TB
tipus I associat, també, amb pitjor funcionament interpersonal. En aquest sentit,
Pavlickova, Turnbull i Bentall (2014) consideren l’afectació en teoria de la ment
com a vulnerabilitat cognitiva en fills de pares amb TB.
Scott, Scott et al. (2014) destaquen la important afectació funcional (equivalent en
ambdós gèneres), fins i tot en episodis inicials i especialment associada a la
presència de comorbiditats i consum de tòxics (especialment abús de cànnabis en
nois) similar als observats en pacients adults suggerint que aquestes afectacions
són presents des de les fases inicials de l’alteració afectiva.

Neuroimatge
Un dels objectius en neuroimatge és la detecció de biomarcadors que permetin la
detecció precoç del trastorn. En aquest sentit va dirigida la metanàlisi de Lee,
Anumagalla, Talluri i Pavuluri (2014) comparant pacients joves amb diagnòstic de
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TB respecte a un grup d’alt risc (fills de TB) i un grup control sa; els resultats
indiquen que el grup amb diagnòstic de TB presenta menor activació en àrees
prefrontals així com una major activació d’àrees subcorticals mentre que el grup
d’alt risc mostra major activació del circuit prefrontal dorsolateral-parietal i insula.
Els autors hipotetitzen en el grup d’alt risc la posada en funcionament de
mecanismes corticals compensatoris de les deficiències subcorticals.
Mwangi, Spiker, Zunta-Soares i Soares (2014) plantegen una metanàlisi amb la
finalitat d’identificar un grup de pacients amb TB respecte un grup control a
partir del volum de l’amígdala (reduït en el grup amb TB i que constitueix una de
les troballes més repetides). Aconsegueixen una capacitat d’identificació alta
(sensibilitat del 81,25% i una especificitat del 75%). Destaquen, a més, com altres
regions corticals i subcorticals són irrellevants a l’hora de categoritzar
acuradament el grup amb TB.
La metanàlisi de Wegbreit et al. (2014) compara resultats de neuroimatge en
mostres infanto-juvenils respecte adultes, observant una major activació de
l’amígdala, del sistema prefrontal i del precuneus (implicats en tasques de
processament emocional) i una major hipoactivació del còrtex cingulat anterior
(ACC) en resposta a tasques cognitives, en el grup de TB jove respecte el grup
amb TB adult. Tot i que s’observen regions afectades en ambdós grups, aquests
resultats suggereixen alteracions del neurodesenvolupament específiques del TB
en joves.

Prevenció i Intervenció Psicològica
Goldstein, Fersch-Podrat, Axelson et al. (2014) presenten un estudi pilot que
inclou l’aplicació de la Interpersonal and Social Rhythm Therapy en la seva versió
adaptada per a adolescents (IPSRT-A, Hlastala i Frank, 2006) que inclou
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psicoeducació, regularització de ritmes circadians i intervenció en àrees
problemàtiques interpersonals. Tot i les limitacions d’una mostra reduïda els
resultats preliminars suggereixen els beneficis d’aplicació en adolescents d’alt risc.
Goldstein, Fersch-Podrat, Rivera et al. (2014) comparen l’eficàcia de la Teràpia
Dialéctico Conductual, adaptada per a adolescents, (TDC - Miller, 2006) respecte
l’aplicació d’intervenció psicosocial en un format de 36 sessions durant 12 mesos
en el que obtenen major adherència en el grup TDC, major disminució dels
símptomes depressius i menor ideació suïcida.
West et al. (2014) comparen l’eficàcia de la Family-Focused Cognitive-Behavioral
Therapy (CFF-CBT) en relació a un grup control (amb el mateix nombre de
sessions però sense intervenció específica) obtenint millor adhesió al tractament,
reducció de simptomatologia afectiva i millora del funcionament psicosocial
global durant el seguiment.
La revisió de Fristad i MacPherson (2014) respecte al nivell d’evidència de les
diferents intervencions psicològiques, posa de manifest que la Multi-Family
Psychoeducational Psychotherapy i Family Focused Treatment (MFF-FFT: inclou
psicoeducació i entrenament en habilitats de resolució de problemes i
comunicacionals) és probablement eficaç; la intervenció cognitivo-conductual és
possiblement eficaç; mentre que la TDC i la IPSRT són experimentals.

Intervenció Farmacològica
Pel que fa a la intervenció farmacològica, cal mencionar l’article de revisió de
Díaz-Caneja, Moreno, Llorente, Espliego, Arango i Moreno (2014) en el que
recullen els perfils d’eficàcia i seguretat a llarg termini (inclouen estudis realitzats
amb liti, amb antipsicòtics de segona generació i la combinació d’ells, que
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refereixen com a freqüent en la pràctica clínica). Reconeixen la manca de dades
empíriques a llarg termini i les limitacions metodològiques (dels 17 estudis
revisats, 4 utilitzen dissenys doble cec i 3 disposen d’un grup control amb
placebo). Només l’aripiprazol disposa d’estudis amb suport empíric que avalen la
seva eficàcia a llarg termini. Destaquen, a més, com la majoria de guies clíniques
de tractament deriven d’estudis en població adulta. Recomanen tenir en compte
l’impacte psicosocial d’alguns efectes secundaris com l’augment de pes.
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TRASTORNS EXTERNALITZANTS EN LA INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA

Esther Trepat, Jordi Maurici, Judith Comajuan, Paqui Ojados i Eva Valcarcel
Fundació Institut de Psicologia.

Al llarg del 2014 la literatura científica ha recollit nombroses publicacions que
versen sobre el Trastorn Negativista Desafiant (TND) i els Trastorns de Conducta
(TC) i que es poden agrupar en treballs que fan referència a l’epidemiologia, als
especificadors del Trastorn de Conducta i als instruments d’avaluació d’aquests, a
les aportacions de les neurociència i a l’eficàcia dels tractaments.

Epidemiologia
Els avenços en epidemiologia versen sobre prevalença del TND, les variables
rellevants en els trastorns externalitzants que ajuden a valorar la seva capacitat
predictiva i a establir trajectòries evolutives amb major precisió, factors de risc i
variable mediadores.
López-Villalobos et al. (2014) troben una prevalença del TND a la comunitat de
5.6%. Althoff, Kuny-Slock, Verhulst, Hudziak i Van der Ende (2014) creuen en
l’entitat nosològica pròpia del TND i no el consideren un mer precursor o una
“forma menor” del TC. Estudien les diferents trajectòries dels grups de
símptomes de TND associant irritabilitat amb trastorns d’ansietat/estat d’ànim,
símptomes de conducta desafiant amb TDAH i ser venjatiu amb fredor
emocional. Els símptomes externalitzants a la infància predirien a la vida adulta
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depressió unipolar (Loth, Drabick, Leibenluft, & Hullvershorn, 2014; Lavigne,
Gouze, Bryant, & Hopkins, 2014). Rolon-Arroyo, Arnold i Harvey (2014)
estableixen que els símptomes de TC, en especial trencar coses, robar i implicarse en baralles, als 3 anys d’edat prediuen símptomes de TC als 6 anys, amb més
intensitat en els nois. Alguns estudis investiguen l’estabilitat del diagnòstic del
TND al llarg del temps i la seva interferència. Bunte, Schoemaker, Hessen, Van
der Heijden, i Matthys (2014), troben que el TND, el TC i el TDAH en
preescolars tenen risc de persistir a l’edat escolar. Burke, Rowe i Boylan (2014)
demostren que l’impediment associat al TND persisteix en els adults joves, de
manera que qüestionen la limitació a l’edat infantil d’aquest trastorn. Aquests
autors troben que el TND interfereix de manera significativa en el funcionament
de l’individu, especialment en les seves relacions socials o interpersonals. En
canvi, la simptomatologia de TC predeia presentar més problemes al lloc de
treball, pitjors relacions maternes, inferiors assoliments acadèmics i presència de
lesions. Rodgers et al. (2014) troben que el fet de patir TND, TDAH i TC
conjuntament mostra una associació significativa amb el consum de substàncies a
l’edat adulta, sent el grup diagnosticat de TC el que mostra la major associació.
L’estudi de Ghosh, Malhotra i Basu (2014) troba una associació significativa, i
més forta en els homes que en les dones, entre tenir TND a la infància i la
dependència alcohòlica a l’edat adulta, inclús quan es controla l’efecte de la
comorbiditat amb TC i TDAH.
Hi ha un nou estudi que revisa 23 estudis publicats i conclou que l’haver patit
abús sexual és un factor de risc per desenvolupar trastorns externalitzants
(Maniglio, 2014).
Diferents estudis en els darrers anys han posat de manifest la necessitat d’estudiar
els mecanismes relacionats amb la psicopatologia parental, l’estil de criança i el
TND. En aquesta línia, Trepat, Granero i Ezpeleta (2014) estudien les variables
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que medien en l’associació entre psicopatologia parental i TND en preescolars de
població general. Troben que l’estil parental de les mares, caracteritzat pel càstig
corporal media l’associació entre psicopatologia materna i TND; la psicopatologia
dels pares estava directament relacionada con TND, sense medicació de l’estil de
criança.
Un altre estudi interessant dins de l’àmbit de l’epidemiologia és el de Wiesner et
al. (2014) que examina la relació que hi ha entre correlats individuals i
psicosocials del TC i del TND en una amplia mostra comunitària (5147).

Especificadors dels Trastorns de Conducta
Durant el 2014 s’ha generalitzat l’ús del DSM-5 en la investigació i, probablement,
entre els clínics. Cal recordar que l’especificador d’emocions prosocials limitades
del TC és l'equivalent al terme trets Callous Unemotional (CU) que s’utilitza en
les investigacions. Diversos estudis avaluen el reconeixement d’emocions en els
problemes de conducta amb o sense trets CU (Bartol, & Miller, 2014; Masi et al.,
2014; Schwenck et al. 2014). Masi et al. (2014) troben una distorsió en la
reactivitat emocional en persones amb Trastorns del Comportament Pertorbador
i trets CU elevats. Un altre estudi investiga l’afectació de l’empatia en persones
amb TC i trets CU i persones amb símptomes de Trastorn de l’Espectre Autista
(TEA) per separat i quan es donen de manera concomitant (Pasalich, Dadds, &
Hawes, 2014). Conclouen que els trets CU es relacionen amb menor empatia
afectiva, com a les investigacions prèvies, però també amb menor empatia
cognitiva. Mentre que els símptomes TEA es relacionen únicament amb menor
empatia cognitiva. Els propis autors afirmen que és la primera investigació que
mostra evidència del doble impacte additiu dels símptomes TEA i els trets CU
en l’empatia. Resulta també interessant un estudi de Van Leeuwen, Rodgers,
Gibbs i Chabrol (2014) que se centra en el paper de les cognicions egoistes,
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conceptualitzades com distorsions de pensament relacionades amb el fet de tenir
un únic punt de vista i sense tenir en compte les expectatives dels altres, en
l’aparició de conductes antisocials en persones amb TC i trets CU. Com en anys
anteriors, trobem diversos estudis que segueixen fent esforços de validació de
proves d’avaluació del trets de CU (Wakschlag et al., 2014). En aquesta ocasió,
Ciucci, Baroncelli, Franchi, Golmaryami i Frick (2014) validen l’Inventari de
Trets del CU (ICU) en població italiana i en repliquen l’estructura.

Aportacions de la Neurociència
En l’actualitat, nombrosos estudis han trobat evidències de l’afectació cerebral,
tant en substància grisa com en substància blanca, en els TC. Aquestes
investigacions han mostrat interès en esbrinar si les alteracions en el
desenvolupament neuronal durant la infantesa i l’adolescència poden explicar la
presència i la simptomatologia dels trastorns de conducta. En una investigació
realitzada per Wallace et al. (2014) han observat que els adolescents amb
trastorns de conducta presenten menor gruix cortical en les regions del parietal i
del lòbul temporal superior i inferior (Hummer, Wang, Kronenberg, Dunn, &
Mathews, 2014), reducció en el volum de l’amígdala i de l’estriat (putamen i
pàl·lid) així com de l’escorça ventromedial, implicades en la regulació del reforç
positiu social i de la capacitat d’empatia. En una revisió de 12 articles realitzada
per Aoki, Inokichi, Nakao i Yamasue (2014) amb mostres de subjectes amb
conductes antisocials i neuroimatge, van concloure que en comparació amb
subjectes normals, els individus amb conducta antisocial presentaven reduccions
significatives en el volum de substància grisa en el nucli lenticular, insula esquerra,
el còrtex prefrontal esquerre i increments en el volum del girus fusiforme dret i
del lòbul parietal inferior i superior dret i girus cingulat dret. Segons aquests
autors, aquestes alteracions explicarien els dèficits en la capacitat d’atenció,
memòria de treball i les dificultats que manifesten en el processament de les
HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

45

emocions i en la interpretació de les expressions facials de les altres persones. En
les imatges de tensor de difusió (DTI), s’ha objectivat un augment de l’anisotropia
fraccional en el fascicle uncinat que connecta àrees del còrtex orbitofrontal i de
les regions límbiques, ambdues zones relacionades amb els processos d’emoció i
la presa de decisions, així com en el cos callós i la corona radiata (Zhang et al.,
2014). Diversos estudis com el de Hummer et al. (2014), Zhu et al. (2014) i
Ezpeleta i Granero (2014) conclouen que els subjectes amb trastorns de conducta
sense simptomatologia de TDAH, manifesten un rendiment semblant a subjectes
sans en tasques que mesuren el control de la inhibició (CPT i GoStop Task),
probablement perquè la disfunció en el girus frontal inferior dret resta compensat
per una major activació del còrtex dorsolateral (Zhu et al., 2014).

Tractament
Diverses investigacions continuen aportant dades d’evidència sobre l’eficàcia de
l’entrenament a pares en problemes conductuals (Cederna-Meko, Koch, &
Remondet, 2014; Dadds et al., 2014; Masi, Milone, Paciello, Lenzi, & Muratori,
2014). Dadds et al. (2014) troben que les mares de nens o adolescents amb trets
d’insensibilitat i fredor emocional no mostren diferències en l’expressió del seu
efecte cap a ells, però els nens sí mostren baixa reciprocitat verbal i afecció física
vers les seves famílies. Els autors suggereixen que l’estil educatiu dels pares amb
fills amb TND i trets CU està influenciat per la baixa reciprocitat d’efecte que
reben dels fills i pot repercutir en els problemes conductuals que presenten.
L’article de Masi et al. (2014) suggereix que la participació de les famílies en els
programes de tractament en els que s’ajuda als pares a promoure una educació
basada en la pràctica positiva millora la conducta en comparació als programes
que es centren únicament en el pacient. Així mateix, esmenten que realitzar un
treball específic dirigit a les dificultats d’internalització i la regulació emocional
mitjançant estratègies d’autocontrol i resolució de problemes, té un gran valor
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predictiu en la millora de les conductes a curt i llarg termini. Tanmateix, l’estudi
realitzat per Erford, Paul, Oncken, Kress i Erford (2014) en el que comparen
diferents modalitats de tractament, individual, en grup i basat en l’entrenament de
les famílies, no obtenen diferències significatives en l’efectivitat d’aquestes tres
modalitats i conclouen que les tres formes de tractament són igual d’efectives a
curt termini.
Altres publicacions han investigat els factors que poden predir l’eficàcia d’un
tractament. Per una banda, la publicació de Shenk, Dorn, Kolko, Raush i Insana
(2014) explicita que la violència interpersonal prediu pitjor resposta al tractament
a llarg termini. En l’article de Miller et al. (2014) s’evidencia que el tractament que
segueix un model de càstig mínim obté millors resultats que aquells que es basen
en l’alta recompensa o els que combinen estratègies de reforç positiu i càstig en
proporcions iguals.
Recentment s’han publicat dos articles que constaten el manteniment dels efectes
positius del tractament en problemes conducta a llarg termini (Kolko, Lindhiem,
Hart, & Bukstein, 2014; Eyberg, Boggs, & Jaccard, 2014). Cal destacar la revisió
sistemàtica de Hawes, Price i Dadds (2014) on s’examina la resposta al tractament
dels programes d’intervenció familiar (entrenament a pares i intervenció centrada
amb el nen) en nens i adolescents amb problemes de conducta amb Trets
d’insensibilitat i fredor emocional (Callous-Unemotional, CU) i com aquesta
intervenció pot modificar els trets CU. Finalment, els autors discuteixen sobre el
desenvolupament de noves intervencions per a aquest subgrup d’alt risc.
Concretament aquests autors estan treballant en el desenvolupament de noves
intervencions que es basen en els dèficits socio-cognitius que caracteritzen aquests
nens. El tractament s’anomena Compromís Emocional (Emotional Engagement) i
és una intervenció breu complementària a la formació a pares tradicional que
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consisteix en la millora de la calidesa entre els pares i els fills i el contacte visual
recíproc.
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En el nostre entorn més proper el TDAH del 2014 s’ha vist marcat per la
publicació del llibre divulgatiu de García de Vinuesa, Gónzalez-Pardo i PérezÁlvarez (2014) on es defensa la idea que el trastorn bipolar a la infància i
especialment el TDAH són un exemple de disease mongering, és a dir, són
trastorns inventats sobre la base de suposades alteracions cerebrals no
demostrades fomentades per als interessos de la indústria farmacèutica. La
polèmica s’ha fet visible especialment als mitjans de comunicació, però també
entre professionals, contribuint a incrementar encara més la confusió que sovint
envolta a pares i educadors sobre el tema. Per tant, la revisió d’aquest any
l’anirem fent sense, per una banda, perdre de vista aquesta postura, però també
tenint present que un any més s’han publicat més de 2.000 treballs sobre el
TDAH en les revistes científiques.

És el TDAH un trastorn genètic?
La resposta és necessàriament que sí, atès que hi ha prou dades per estimar
l’heretabilitat del problema al voltant del 80%. Ara bé, no és pot amagar un cert
desencís si tenim present les expectatives que es varen generar l’any 2003 amb la
presentació del genoma humà complet. Li, Chang, Zhang i Wang (2014) han fet
una extensa revisió de la qual se’n pot concloure que hi ha 24 “hot genes” (és a
dir, gens que almanco disposen de cinc estudis de suport) i 32 gens “d’alta
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prioritat” (és a dir, els depurats a través de múltiples estudis d’una base inicial de
més de 3000 gens candidats). Sens dubte els dos gens prioritaris són el SLC6A3 o
DAT1 (localitzat a 5p15.3, transportador de neurotransmissors, relacionat amb la
dopamina) i el DRD4 (també implicat en el flux de la dopamina i localitzat a
11p15.5). Alguns estudis epigenètics van en una direcció semblant, atès que Van
Mil et al. (2014) estudiaren si els patrons de metilació de l’ADN de gens candidats
implicats en els trastorns psiquiàtrics o en el creixement fetal estan associats amb
símptomes de TDAH a la infància, i la conclusió fou que baixos nivells de
metilació de 7 gens avaluats en el naixement s’associaren amb més símptomes
TDAH als 6 anys. Les regions més afectades foren la 11p15.5, és a dir, la del gen
DRD4, i la 17q11.2, és a dir, la del gen 5-HTT o SLC6A4 (gen implicat en el
transport de la serotonina, tradicionalment vinculat als trastorns de l’estat d’ànim),
també considerat gen “hot” i “prioritari” a la revisió abans esmentada. En
definitiva, és prou evident que la complexitat genètica del TDAH supera en molt
les previsions més pessimistes, però Li et al. (2014) consideren que els nous
procediments de seqüenciació, l’avenç de la genètica combinada amb la
neuroimatge i eines més potents d’anàlisi estadística obren reptes de futur de gran
interès.

Hi ha factors neuropsicofisiològics explicatius del TDAH? els biomarcadors
La resposta és que hi ha molts factors que han mostrat implicacions, però cap
definitiu. Invalida això l’existència del trastorn? Difícilment, llevat que acceptem
la invalidació de la majoria dels trastorns psicopatològics vigents avui en dia per la
mateixa raó. Els estudis basats en tècniques de fMRI i DTI encara no es
consideren definitius per fer un diagnòstic del TDAH i, per tant, per provar la
seva existència, però cada any aporten dades rellevants: Fernández-Jaen et al.
(2014) apunten diferències en la regió prefrontal i el lòbul temporal de pacients
amb TDAH comparats amb controls, concretament troben que els TDAH
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mostren una disminució significativa del gruix cortical en el pol temporal dret i
l’escorça orbito-frontal, en relació als subjectes controls. Wu, Gau, Lo i Tseng
(2014) donen suport a les anomalies trobades els darrers anys en la matèria
blanca dels tractes de fibres fronto-estriat. Però, una passa més endavant, Rubia,
Alegria i Brinson (2014) mostren que el TDAH es caracteritza per múltiples
anomalies de xarxes neuronals funcionals i estructurals més enllà del model
fronto-estriat clàssic, incloent les zones fronto-parieto-temporals, frontocerebel·loses i fins i tot xarxes fronto-límbiques. Però a banda de les diferències
estructurals, des del punt de vista funcional també hem tingut més dades aquest
darrer any: en els TDAH hem vist una (sorprenent) diferent activació durant una

forethought task

(decidir sobre la congruència/incongruència d’uns fets)

(Poissant, Mendrek, & Senhadji, 2014), una alteració dopaminèrgica en el sistema
de recompensa en adults (Furukawa et al., 2014) i en adolescents (Hauser et al.,
2014), i, finalment, una hipoactivació de l’escorça frontal inferior esquerra durant
la senyalització d’un error (en adults, Vasic et al., 2014). Però no tot és fMRI,
perquè les tècniques d’EEG també segueixen aportant dades interessants: com
conclouen Lenartowicz i Loo (2014) encara no es pot usar l’EEG de manera
habitual com a eina de diagnòstic del TDAH però les dades recollides aquests
últims anys auguren un futur prometedor. La metaanàlisi de Rudo-Hutt (2014) és
reveladora en aquest sentit, i de bell nou es posa de manifest el suport a la vella
teoria que en els trastorns externalitzats i el TDAH la potència de les ones theta
és elevada mentre la de les beta està disminuïda.

En resum, quin és l’estat dels biomarcadors del TDAH? L’excel·lent revisió de
Faraone, Bonvicini i Scassellati (2014) aporta llum al respecte. Segons els autors,
es pot construir una mena de piràmide hipotètica de biomarcadors del trastorn: a
dalt de tot hi hauria els gens DAT1 i DRD4 (coincidents amb la revisió abans
esmentada). Al nivell entremig hi hauria, en primer lloc, el sistema noradrenèrgic
degut als seus nivells perifèrics alterats i la seva associació amb tasques
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neuropsicològiques, simptomatologia, efectes de fàrmacs i funcions cerebrals i, en
segon lloc, poden ser-hi (amb menor pes) enzims codificats pels gens DBH i
COMT. A la part més baixa hi hauria, en aquests moments, els endofenotips, és a
dir, les manifestacions conductuals, neuropsicològiques o neurofisiològiques
aplicades al TDAH i de base genètica.

Té implicacions clíniques el TDAH?
Potser no està clar si el TDAH “és o no és”, però les implicacions clíniques
associades no paren de créixer. Aquest darrer any hi ha hagut moltes evidències al
voltant del deteriorament de la memòria de treball a les persones amb TDAH, la
qual cosa fa que aquesta funció sigui candidata a constituir-se com un dels
principals endofenotips del trastorn (Thiseen et al., 2014). Hi ha treballs amb
tasques i escales habituals en la mesura de la memòria de treball i les funcions
executives (Chiang & Gau, 2014; Rohrer-Baumgartner et al., 2014; Takacs,
Kobor, Tarnok, & Csepe, 2014) i n’hi ha hagut de bastant més complexos:
Lenartowics et al. (2014) mesuren, en una mostra de nens, els tres components de
la memòria de treball (vigilància, codificació i manteniment) en la tasca espacial
de Sternberg i a la vegada recullen l’activitat electroencefalogràfica per concloure
que els nens amb TDAH presenten un retard maduratiu en el desenvolupament
de la potència de la banda alfa posterior, mentre que els canvis relacionats amb
l’edat en la potència de theta frontal foren diferents del patró dels nens control.
La combinació de distintes mesures d’EEG permeten una predicció del
diagnòstic del TDAH amb una exactitud del 70%.

Es pot recolzar el diagnòstic clínic del TDAH? (més enllà del DSM-5)
L’aparició de la versió castellana del DSM-5 ha revifat la polèmica que ja va
suposar un any abans la versió original. Cal, però, diferenciar dos grans grups de
crítics: els que sistemàticament critiquen gairebé qualsevol intent de classificació
HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

57

psicopatològica i els que critiquen aspectes concrets del DSM-5. Aquest darrer
grup, pel que fa al TDAH, pensem que té prou motius per estar descontent,
especialment ateses les expectatives que durant els anys precedents va aixecar la
nova versió del DSM. El principal problema clínic és el fet de no haver definit un
subtipus atencional pur, quan sembla que ja hi havia prou recerca i evidència per
fer-ho. Vegeu, si no, les darreres revisions i els treballs de recerca sobre el

Sluggish Cognitive Tempo o Tempo Cognitiu Lent (Bernad, Servera, Grases,
Collado, & Burns, 2014; Burns, Servera, Bernad, Carrillo, & Geiser, 2014;
Fenollar-Cortés, Servera, Becker, & Burns, 2014; Saxbe & Barkley, 2014). Sens
dubte aquest és un debat obert en les classificacions diagnòstiques.
Però sens dubte la principal preocupació generada pel DSM-5 és la possibilitat
que s’incrementi de forma alarmant el diagnòstic del TDAH per les següent
raons: s’obre la porta definitiva al diagnòstic dels adults, els símptomes passen
d’haver d’estar presents abans dels 7 anys als 12 anys, el deteriorament que havien
de produir passa a ser “interferència” en la vida de l’infant, i el pas del trastorn al
grup dels trastorns del neurodesenvolupament, sense deixar de banda els
trastorns del comportament, també sembla afavorir la comorbiditat. En definitiva,
si segons el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dels Estats Units
l’any 2011 l’11% dels nens entre 4 i 17 anys tenien un diagnòstic oficial en TDAH
(que arribava al 20% dels joves entre 14 i 17 anys), quina serà la taxa de
prevalença del futur? Sortosament no paren les recerques per intentar
desenvolupar i millorar cada vegada més els procediments i instruments que
donen suport al diagnòstic: per exemple, Johnston, Weiss, Murray i Miller (2014)
demostren que instruir prèviament a pares i mestres sobre com s’han de puntuar
les escales TDAH (el principal instrument diagnòstic emprat) millora
significativament l’acord entre avaluadors (un aspecte clau) i, en el nostre entorn,
Amador-Campos, Gómez-Benito i Ramos-Quiroga (2014), han validat la versió
catalana de la Conners’ Adult ADHD Rating Scale, tant l’autoinforme com la
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versió per als observadors. Respecte de les tasques neuropsicològiques podem
destacar, en primer lloc, que incorporar distractors ambientals sembla que pot
incrementar la capacitat discriminatòria del CTPs (Berger & Cassuto, 2014).
Sense deixar aquesta prova, amb una mostra de nens menorquins s’ha observat
que la presencia de símptomes TDAH als 4 anys són predictors de menor
rendiment sobre el CPT als 11 anys: i tot i que els errors d’omissió semblen
poder-se explicar parcialment per la influència de les competències cognitives i
socials, el temps de reacció alentit i la seva major variabilitat en els nens amb
TDAH mantenen una associació directa amb, respectivament, els símptomes
d’inatenció i els d’hiperactivitat (Lopez-Vicente, Sunyer, Forns, Torrent, i Julvez,
2014). També volem destacar alguns nous coneixements en relació a la tasca de
Stroop: algunes inconsistències trobades en el passat podrien explicar-se en el
sentit que és la puntuació dels errors d’interferència, de manera independent del
temps de resposta, el que és més sensible als problemes d'inhibició dels nens amb
TDAH (Sorensen, Plessen, Adolfsdottir, & Lundervold, 2014). Però a més, es
possible que la versió tradicional es vegi superada per la versió “inversa” perquè
és la que sembla tenir més capacitat discriminatòria del trastorn i, a més, se li han
trobat reflexes neurals perquè l’activitat hemodinàmica a l’escorça prefrontal ha
aparegut reduïda en els nens amb TDAH (Yasumura et al., 2014).
En definitiva la millora en les escales i les tasques neuropsicològiques,
conjuntament amb els estudis abans esmentats d’EEG, cada vegada fa que el
diagnòstic “clínic” (criticat per la seva subjectivitat) es pugui recolzar amb dades
més objectives, encara que no definitives.

Amb què hem de tractar el TDAH?
Una de les lectures més recomanables del darrer any, especialment per l’àmbit
mèdic però extensible a tots els clínics, és l’actualització de les recomanacions de
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la British Association for Psychopharmacology per al tractament del TDAH,
liderada, per cert, per la doctora aragonesa Blanca Bolea-Alamanac (BoleaAlamanac et al., 2014). De la revisió destaquem les següents idees: la proporció
de persones amb TDAH tractades al Regne Unit i als països occidentals és encara
menor que la proporció de prevalença estimada. El no tractament és costós per a
la societat perquè, per exemple, el TDAH està associat a l’abús de substàncies (no
deixeu de consultar la magnífica revisió de Molina i Pelham, 2014)), al fracàs
acadèmic, a elevades taxes de conflictes maritals i a un increment de la
criminalitat. Dintre de l’àmbit farmacològic els estimulants són la primera línia de
tractament i l’atomoxetina, que és d’acció més lenta (vegeu l’excel·lent revisió de
Bushe i Savill, 2014), seria especialment adequada en casos on hi ha abús de
substàncies. Ara bé, tot i ser una revisió mèdica, els autors recullen les
recomanacions de la guia NICE del Regne Unit que considera que la primera
línia de tractament per infants amb símptomes TDAH moderats és no
farmacològica (programes d’entrenament de pares i educadors i intervencions
psicològiques). Només quan aquesta intervenció no funciona, o quan estem
davant casos greus o adults amb TDAH, la primera opció és la farmacologia, però
sempre complementada amb la intervenció psicològica. Finalment, un dels temes
que destaquen, també recollit a la guia NICE, és la necessitat d’establir serveis de
transició entre l’adolescència i la vida adulta de les persones amb TDAH: la
finalització de l’etapa escolar i la continuació de la formació o l’entrada al món
laboral és un moment d’especial perill per a aquestes persones, on a més, en
molts de casos, cessen els tractaments mèdics i psicològics.
En relació a la investigació en psicofàrmacs, molt abundant, només citarem dos
treballs més: Cubillo et al. (2014) compararen els efectes neurofuncionals del
metilfenidat, l’atomoxetina i el placebo durant la realització d’una tasca inhibitòria
de Stop. Els resultats mostraren que ambdós fàrmacs normalitzaren
significativament la hipoactivació prefrontal ventrolateral esquerra, mentre que el
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metilfenidat té un efecte específic en la normalització prefrontal ventrolateral
dreta. Per la seva banda, Clemow i Walker (2014) alerten sobre el mal ús
d’aquesta medicació. Això podria ser interpretat com un element favorable als
crítics amb l’entitat TDAH, però realment els autors no qüestionen l’eficàcia
d’aquests fàrmacs en casos de TDAH, el que qüestionen és l’ús cada vegada més
estès en casos on no són necessaris, ja sigui per usos “recreatius”, per diversió, per
pacients que simulen el trastorn per obtenir-lo o per prescripció inadequada.
Respecte dels tractaments no farmacològics també és molt recomanable llegir
dues actualitzacions. En el primer cas es revisa el treball de Fabiano et al. de l’any
2008, i ara es comparen set intervencions no farmacològiques per concloure que
els programes basats en tècniques de modificació de conducta i l’entrenament en
neurofeedback (NFB) són els més eficaços (Hodgson, Hutchinson, & Denson,
2014). En el segon cas es revisa el treball original de Smith et al. de l’any 2000
(Sibley, Kuriyan, Evans,Waxmonsky, & Smith, 2014), on es comparava l’eficàcia
de la medicació i la teràpia de conducta (i d’altres tractaments) en casos
d’adolescents amb TDAH, i es conclou que ambdós tractaments produeixen
resultats similars sobre els símptomes bàsics però la teràpia de conducta tendeix a
millorar més les mesures d’impacte del trastorn. Descarten l’eficàcia dels
programes d’entrenament en millora cognitiva i el NFB, i critiquen que les guies
de les acadèmies americanes de pediatria i de psiquiatria infantojuvenil segueixin
considerant la farmacologia com el tractament preferible en casos d’adolescents
amb TDAH. No obstant, almanco en el cas dels nens, les dades en relació a
l’entrenament cognitiu, i especialment al NFB s’han de matisar. Per exemple,
encara que sigui en un estudi pilot, van der Oord et al. (2014) presenten les dades
d’una intervenció computeritzada basada en jocs per millorar la inhibició, la
flexibilitat cognitiva i la memòria de treball amb resultats positius.
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El cas de la intervenció en NFB és més complex perquè en els darrers anys s’han
multiplicat exponencialment els treballs favorables al seu ús (especialment al
continent europeu) i podríem dir que s’han mantingut els treballs crítics que
sempre hi ha hagut (especialment al Regne Unit i als Estats Units). La revisió de
Micoulaud-Franchi et al. (2014) es va voler basar en estudis controlats i
aleatoritzats amb grups controls semi-actius o tractats amb un fals NFB i només
en va trobar cinc, amb un total de 263 pacients (146 dels quals tractats amb NFB).
Els resultats indiquen que en les escales dels pares (probablement en avaluació no
cega) la millora fou significativa en tota la simptomatologia bàsica, mentre en els
cas dels metres (probablement en avaluació cega) només ho foren en inatenció.
Òbviament la recomanació de futur és incrementar aquest tipus d’estudis però
amb avaluacions cegues. Per la seva banda, l’any 2014 la revista Biological

Psychology va dedicar un número especial a la intervenció en NFB (el núm. 95
de gener), on és molt destacable la revisió d’Arns, Heinrich i Strehl (2014).
Segons els autors, hi ha evidències que els distints protocols d’intervenció en NFB
són efectius amb infants i fins i tot específics i, malgrat les poques dades
disponibles, sembla que les seves bondats tendeixen a romandre al llarg del
temps. A partir d’aquí estableixen una llarga llista de condicions que haurà de
tenir la recerca futura però sembla que podem mirar amb optimisme el llarg i

sinuós camí que hi ha al davant.
En relació a d’altres treballs centrats en intervencions no farmacològiques
destaquem que un grup d’investigadors espanyols, en col·laboració amb el
reconegut professor Eric Taylor (Ferrin et al., 2014), mostraren com un “simple”
programa psicoeducatiu, en comparació amb un programa simulat, fou eficaç en
la millora de símptomes de TDAH, en la seva gravetat i en conductes pro-socials
(tant després de la intervenció com en alguns casos un any després), però no en la
qualitat de vida o el nivell d’estrès de les famílies. Els autors conclouen la possible
utilitat d’aquests programes com un complement necessari de la intervenció
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farmacològica, amb el valor afegit de la seva fàcil aplicació atès que no comporten
domini de tècniques específiques d’intervenció conductual. Finalment en l’extens
camp de la dieta aplicada a la millora del TDAH el darrer any hem vist com ha
mostrat algunes dades positives un derivat de la soja, la fosfatidilserina (Hirayama
et al., 2014) i un extracte de gingko biloba (una espècia única d’arbre) (Uebel-von
Sandersleben, 2014). La metaanàlisi de Puri i Martins (2014) centrada en 18
estudis que analitzen l’acció dels àcids grassos poliinsaturats conclou que, en
termes

generals,

s’aprecien

canvis

significatius,

especialment

en

la

simptomatologia inatenta, però cal ser extremadament prudents perquè les dades
són, en tots els sentits, molt limitades.
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TRASTORNS DINS L’ESPECTRE DE L’AUTISME

Elisa Rial, Noemí Balmaña i M.Teresa Ordeig
Hospital Universitari Mútua Terrassa

L’any 2014 ha continuat sent un any d’avenços importants en la investigació sobre
l’autisme. L’interès per descobrir l’origen de l’autisme i en conseqüència
descobrir una possible “cura” se centra principalment en l’estudi de la genètica i
l’epigenètica, la neurofisiologia i la microbiologia. Farem menció d’algunes de les
troballes interessants, sense deixar de dedicar atenció a la prevenció i intervenció
en els TEA doncs és el camp de treball dels psicòlegs més dedicats a la clínica.
Epigenètica
L’epigenètica segueix aportant dades interessants tot i que no hem d’oblidar que
es tracta únicament d’associacions i mai de relacions causa - efecte.
Com a exemple d’aquesta relació ens trobem diversos estudis que han investigat
la relació entre substàncies neurotòxiques emprades en l’agricultura i que poden
haver influenciat en alteracions del neurodesenvolupament.
Un estudi de la Universitat de California Davis (Shelton et al., 2014) sobre
associació entre l’exposició a substàncies químiques agrícoles neurotòxiques
(Plaguicides) i un major risc de desenvolupar problemes dins de l’espectre de
l’autisme i/o altres trastorns del desenvolupament, va trobar que una tercera part
dels 970 participants del programa CHARGE (Childhood Autism Risk from
Genetics and Environment) vivien en un radi de 1-1,75km dels llocs d’aplicació
de plaguicides en agricultura extensiva. Segons els autors, l’exposició intrauterina a
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plaguicides neurotòxics podria alterar processos de desenvolupament estructurals.
Assajos de laboratori amb animals (Abou-Donia et al., 2008; Sheets, 2001) han
confirmat l’associació entre substàncies tòxiques de l’entorn i l’aparició
d’alteracions del neurodesenvolupament.
Un altre estudi a Suècia amb una mostra gran (Lee et al., 2014), examinava la
relació entre infecció materna durant l’embaràs - mesurat per hospitalització de la
mare - i risc de desenvolupar un Trastorn de l’Espectre de l’Autisme. Per fer-ho,
varen revisar els registres mèdics de dos milions de nadons nascuts entre 1984 i
2007. Tot i tractar-se de resultats amb un factor de risc baix (1.3%), sembla ser
una altra variable de l’entorn que, amb persones amb major vulnerabilitat genètica
o que en afectar el període intrauterí, podria ser una de les explicacions a les
mutacions de novo juntament amb altres factors també estudiats, com ara aspectes
relacionats amb la resposta en el sistema autoinmune.
Difícil d’encabir dins del camp de l’epigenètica, també ens trobem un treball
recent dut a terme a la Universitat de Massachussets i relacionat amb la prevenció
prenatal (Singh et al., 2014). L’estudi investiga els efectes sobre el comportament
en persones amb autisme d’un fitoquímic derivat del broccoli. Es tracta d‘un
estudi a doble cec randomitzat de 44 subjectes amb un Trastorn de l’Espectre de
l’Autisme de grau lleu i moderat. A aquest fitoquímic se li suposen propietats
activadores dels gens protectors de les cèl·lules antioxidants. Les millores en les
variables mesurades (interacció social, conductes repetitives i comunicació
verbal) eren significatives després de 18 setmanes de tractament i en interrompre
la presa de la substància els valors retornaven als de la pre-intervenció. Segons els
autors, si estudis posteriors confirmen els efectes d’aquesta substància innòcua
s’hauria d’investigar la seva utilitat preventiva en l’estadi prenatal i en infants amb
Trastorn de l'Espectre Autista.
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Dins el camp de la genètica, la comunitat científica cada vegada presenta més
dades confirmatòries d’errors en l’expressió de determinats gens implicats en el
desenvolupament cerebral juntament amb mutacions, tant espontànies -de novocom heretades, com a factors implicats en el desenvolupament del TEA.
Dos estudis de seqüenciació genètica massiva on es comparaven les seqüències
genètiques de més de 20.000 persones han permès la identificació de gran
quantitat de gens implicats en l’autisme (Robinson et al., 2014; Iossifov et al.,
2014). Actualment, aquests i altres grups d’investigació treballen amb aquests
paràmetres paral·lelament i de forma complementària, coincidint en que gran
part dels gens afectats són molt rellevants en 2 funcions principals: la comunicació
sinàptica i el control de l’estructura i l’expressió genètica. Per donar més empenta
als seus resultats, els investigadors van analitzar la prevalença de mutacions en
homes i dones amb autisme, confirmant-se que les dones presenten el doble de la
taxa de mutacions trobada en els homes i que, per tant, es requereix un impacte
genètic major per desencadenar -o identificar- autisme en les dones (Jacquemont
et al., 2014).
L’alteració de dos processos neuronals es relaciona amb les alteracions a l’escorça
cerebral i al cerebel observades als estudis del cervell de nens amb autisme. Es
tracta del fracàs del procés de “poda sinàptica”, procés pel qual s’elimina l’excés
de connexions neuronals i que permet la creació de vies neuronals especialitzades
i la desregulació dels processos d’excitació-inhibició neuronal (Tang et al., 2014).
Aquestes alteracions poden estar implicades directament amb algunes alteracions
motrius, cognitives, conductuals i de comunicació associades a l’autisme. Un petit
estudi (Stoner et al., 2014) va trobar evidències de què aquestes alteracions es
produeixen durant les primeres etapes de desenvolupament prenatal i que, per
tant, l’autisme es gesta durant la concepció o l’embaràs i no desprès del
naixement.
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Pel que fa a l’associació entre l’autisme i alteracions mèdiques associades, una
recent metanàlisi molt interessant corrobora l’associació entre autisme i
alteracions i/o problemes a nivell gastrointestinal de manera diferencial a
l’impacte de les mateixes alteracions a la població general (Kang, Wagner, &
Ming, 2014).
Detecció i diagnòstic
A nivell de detecció i diagnòstic, continua sent una prioritat la investigació en la
desviació i/o alteració del comportament social en la primera infància amb nens
de risc de desenvolupar un Trastorn de l'Espectre de l’Autisme amb la finalitat de
detectar i intervenir quan abans un cop es detecten senyals d’alarma i/o
preocupació, encara que no es pugui confirmar el diagnòstic. En aquesta línia, es
continua fent investigació en el seguiment preferencial de la mirada d’infants a
estímuls no socials. Un estudi suggerent (Shic, Macari, & Chawarska, 2014) és el
que es va realitzar amb una mostra de 122 nens de 6 mesos d’edat, la meitat dels
quals eren considerats d’alt risc pel fet de tenir un germà diagnosticat de Trastorn
de l’Espectre Autista i l’altra meitat sense cap familiar de 1er o 2on grau amb
TEA. Mitjançant el mètode de seguiment ocular, varen estudiar les
característiques atípiques de l’atenció visual dirigida a estímuls socials i
comunicatius i l’entorn (imatges de cares femenines neutres, cares somrients i
cares recitant rimes infantils) en els dos grups. Els nadons que posteriorment -al
cap de dos anys i mig- van rebre un diagnòstic de TEA passaven menys estona
que la resta d’infants mirant i miraven molt menys els ulls i la boca de la persona
que se’ls presentava.
Tractament
A nivell d’intervenció i tractament, es segueix la mateixa línia de l’any anterior,
fent especial èmfasi en els programes d’estimulació primerenca com en altres més
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específics pel que fa a l’abordatge del grup de TEA amb llenguatge i capacitat
intel·lectual més preservat.
La rellevància cada vegada major d’iniciar l’estimulació de forma primerenca en
nens amb dificultats en el desenvolupament s’explica per l’afavoriment i la
importància d’aprofitar al màxim la plasticitat cerebral en el període més preuat:
la primera infància. En aquest sentit, el Model Denver ha sigut el primer
programa específicament dissenyat per a nens amb Trastorn de l’Espectre de
l’Autisme que ha pogut demostrar empíricament canvis biològics després d’una
intervenció primerenca i intensiva (Dawson et al., 2012). El model Denver és un
programa d’estimulació integral per a nens a partir d’un any, que presenten
senyals de preocupació de TEA, fins a nens de 4 anys. És un programa dissenyat
a partir de les teories del desenvolupament interpersonal i de l’aferrament, que té
present en tot moment les fites del desenvolupament esperable d’un nen amb un
desenvolupament típic com a objectius a desenvolupar i treballar amb el nen amb
dificultats.
El programa gira al voltant de la creació de rutines socials centrades en tot
moment en la motivació i interessos del propi nen, tenint com a finalitat estimular
i treballar les àrees del neurodesenvolupament més afectades en els nens amb
TEA com són: la imitació, la comunicació i llenguatge, la iniciació i motivació
social, el desenvolupament motor, cognitiu, hàbits d’autonomia i joc, sent el
centre de tota la intervenció la interacció amb l’adult.
El Mètode Denver es basa en les teories del desenvolupament interpersonal i de
l’anàlisi de la conducta aplicada. Es dóna especial importància a tot el que gira al
voltant de les teories de l’aferrament i motivació social per aconseguir que el nen,
de forma natural i el màxim espontàniament possible, imiti i iniciï tot tipus
d’accions, moviments i activitats que estimulen les estructures cerebrals
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relacionades amb: el seguiment de la mirada, la percepció facial, el reconeixement
de les emocions, l’atenció conjunta, la imitació i la cognició social, entre les més
importants.
A partir de la intervenció primerenca mitjançant experiències socials altament
motivants

que

involucren

"activitat"

i

l’estimulació

de

les

àrees del

desenvolupament més afectades, s’espera que, en els nens amb senyals de
preocupació, es produeixin canvis en les seves estructures cerebrals que regeixen
la conducta social. La intervenció té com a finalitat promoure el canvi preferencial
d’alguns nens pel que fa el funcionament del "món dels objectes", per un cervell
més orientat i interessat pel que fa al "món social". Es defineixen com un
programa que busca l’abordatge de les deficiències fonamentals dels infants amb
TEA pel que fa a l’orientació com iniciació social.
El programa es centra i gira en tot moment en el joc i interacció amb l’adult que
ha dissenyat prèviament uns objectius específics a treballar en les diferents àrees
del desenvolupament. Tot i que el marc de la intervenció és el joc, motivació i
rutines socials, els objectius estan sistematitzats i es fa un registre de cada sessió i
revisió contínua dels mateixos amb la finalitat de treballar de forma conscient
totes les dimensions desitjades i necessàries pel seu desenvolupament. Les bases
del programa també inclou certa intensitat (al voltant de 15-20 hores a la
setmana), l’entrenament i la implicació dels pares i familiars o persones
significatives al nen.
L’evidència d’efectivitat del programa ve recolzada per diverses investigacions que
s’han anat duent a terme i publicant des dels seus inicis de implementació l’any
1980. El programa s’ha anat modificant any rere any a la mà dels avenços i últims
estudis en el camp de la psicologia del desenvolupament. A dia d’avui, la versió
espanyola del llibre Modelo Denver de atención temprana para niños pequeños
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con autismo, està actualitzada de la seva versió a l’anglès, incorporant els últims
avenços científics obtinguts en l’aplicació del programa Denver. A veu de les seves
pròpies autores, el programa està en constant adaptació.
Un dels resultats més prometedors i, com esmentaven inicialment, únics en el
camp de la intervenció amb TEA, són els aconseguit en l’estudi dels autors el
2012 (Rogers & Dawson, 2015). L’estudi mostrava els canvis cerebrals davant
d’estímuls socials i no socials en el grup de TEA que havia rebut 2 anys de
tractament amb el programa Denver, mostrant el mateix patró de respostes
cerebrals que un grup de nens amb un desenvolupament típic de la mateixa edat.

Les investigacions en aquest programa continuen paral·lelament al creixent
coneixement i interès en implementar-lo, de manera que en uns anys podrem
determinar de forma objectiva i més sistematitzada els efectes a més llarg termini
com en diferents contextos i països.
Finalment, el grup de TEA adolescents i adults amb llenguatge i capacitat
intel·lectual preservat continua sent diana de treballs i programes d’intervenció
per a millorar la seva adaptació funcional en l’entorn immediat. Una de les àrees
que ha continuat sent font de gran preocupació és la dels possibles abusos sexuals
en la població TEA, la qual cosa ha promogut la creació de programes en
educació sexual en aquesta franja d’edat (Brown-Lavoie, Viecili, & Weiss, 2014).
El risc de patir alguna situació d’abús sexual en el cas de nens i adults amb TEA
es multiplica per tres. Presenten una gran vulnerabilitat donat els seus dèficits
socials juntament, amb les seves experiències sovint empobrides i limitades pel
que fa al coneixement, oportunitats i intercanvis sexuals. A diferència dels joves
sense TEA és molt menys probable que busquin informació en el seu entorn
social proper, que cal valorar com compensar d’altres maneres.
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Per acabar, tot i els resultats significatius i suggerents obtinguts en les intervencions
primerenques que ofereixen oportunitats de cóm intervenir en els infants amb
senyals de preocupació, cal continuar posant el focus de la intervenció a les
necessitats específiques dels nens, adolescents i adults amb TEA afectats,
treballant amb mòduls adaptables i integrats als entorns naturals amb la finalitat
de facilitar i treballar al màxim la generalització i vetllant en tot moment per la
seva adaptació funcional i benestar (el personal com el dels seus cuidadors).
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TRASTORNS D’ANSIETAT: ASPECTES TRANSDIAGNÒSTICS

Miquel Tortella-Feliu
Universitat de les Illes Balears.

La proliferació d’estudis i revisions sobre els tractaments transdiagnòstics per als
trastorns d’ansietat (TA) durant el 2014 m’han fet decidir per focalitzar tot el
capítol en aquest aspecte. Però no voldria deixar d’enumerar algunes aportacions
rellevants, sense ànim d’exhaustivitat ni comentaris addicionals: en l’àmbit de
l’epidemiologia (e.g. Baxter, Scott, Ferrari, Norman, Vos i Whiteford, 2014;
Naragon-Gainey, Gallagher i Brown, 2014; Waszczuk, Zavos, Gregory i Eley,
2014), sobre factors de risc i vulnerabilitat (Böhnke, Lutz i Delgadillo, 2014;
Betts, Williams, Najmna i Alati, 2014;

Jarcho et al., 2014; Starr, Conway,

Hammen i Brennan, 2014; Wirtz, Hofmann, Riper i Berking, 2014; WolitzkyTaylor et al., 2014a, b), el magnífic assaig de Kindt (2014) sobre l’etiologia i
tractament dels trastorns d’ansietat des d’una perspectiva neurobiològica, els que
s’adrecen a l’anàlisi dels pensaments negatius recíclics i la regulació emocional en
general com a factors importants en la gènesi i manteniment dels TA (e.g. Drost,
van der Does, van Hemert, Penninx i Spinhoven, 2014; McEvoy, Moulds i
Mahoney, 2014; Tortella-Feliu, Morillas-Romero, Balle, Bornas, Llabrés i
Pacheco-Unguetti, 2014) o el dels correlats fisiològics dels diferents factors
disposicionals implicats en l’ansietat (e.g. Bijsterbosch, Smith, Forster, John i
Bishop, 2014; Tortella-Feliu, Morillas-Romero, Balle, Llabrés, Bornas i Putman,
2014; Tupak et al., 2014).
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El tractament transdiagnòstic dels TA: Qüestions generals
En l’àmbit de la reflexió i les propostes de cap a on haurien d’anar els tractaments
per als TA hi destacaria tres aspectes interrelacionats, i que comparteixen el clam
de què les intervencions s’haurien de basar (més) en el coneixement
neurocientífic i psicopatòlogic (Craske, 2014): (a) La presentació d’estratègies
específiques per optimitzar la teràpia d’exposició basades en l’aproximació de
l’aprenentatge inhibitori (Craske, Treanor, Conway, Zbozinek i Vervliet, 2014).
(b) Anàlisis de les noves formes de combinació de fàrmacs, com a potenciadors
cognitius del tractament psicològic (Graham, Callaghan i Richardson, 2014;
Hofmann, 2014; Hofmann, Gang i Gutner (2014), amb especial interès del de
Graham et al. (2014) sobre l´ús dels adjunts farmacològics per potenciar la
reconsolidació de memòries i l’aprenentatge d’extinció, però també d’altres que
analitzen com noves formes d’intervenció farmacològica poden actuar sobre els
circuits de les respostes de por/extinció (Farb i Ratner, 2014; Morrison i Ressler,
2014). I (c) la desitjabilitat de què els tractaments s’adrecin més als mecanismes
transdiagnòstics responsables del desenvolupament i manteniment dels TA, i no
tant a les manifestacions concretes de trastorns específics, entenent que això és
una forma d’avançar cap a tractaments més personalitzats segons les disfuncions
que s’observin en aquests mecanismes (Thompson-Hollands, Sauer-Zavala i
Barlow, 2014).
Més enllà d’això, torna a aparèixer el tema recurrent de la inadequació dels
tractaments rebuts pels pacients amb TA. Weisberg, Beard, Moitra, Dyck i Keller
(2014) reporten que als EEUU només el 28% dels pacients reben tractament
adequat (psicològic o farmacològic) en primera instància, tot i que la cosa millora
quan s’analitza en els cinc anys posteriors en què el 69% arriba a ser tractat
correctament. Això sí, el percentatge dels que reben tractament psicològic adequat
(36%) és molt inferior als que són tractats amb fàrmacs (60%). Relacionat amb
això, m’ha semblat molt suggerent l’estudi de Meyer, Farrell, Kemp, Blakey i
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Deacon (2014) sobre els motius de l’infraús de la teràpia d’exposició quan caldria.
Hi destaquen dos factors personals: l’elevada sensibilitat a l’ansietat del terapeuta
(!) i l’existència de creences errònies en els clínics sobre aspectes tècnics de la
tècnica.

Revisions i metaanàlisis sobre l’eficàcia dels tractaments
Revisions sobre els protocols transdiagnòstics
N’han aparegut les dues primeres revisions sistemàtiques (Rector, Man i Leman,
2014; Reinholt i Krogh, 2014). Molt a l’engròs s’hi conclou que s’obtenen mides
d’efecte moderades sobre la simptomatologia dels TA primaris en comparació a
llista d’espera / tractament habitual i que també aconsegueixen reduir les
manifestacions dels trastorns comòrbids. De tota manera es destaca que les
mostres de pacients són sovint massa petites, que hi ha certa heterogeneïtat entre
estudis i, sobretot, que només hi ha un treball que hagi comparat la intervenció
transdiagnòstica amb els tractaments adreçats a TA específics.
Revisions sistemàtiques i metaanàlisis sobre altres tractaments psicològics
Quatre revisions – metaanàlisis més s’han ocupat de sintetizar les evidències sobre
(a) l’eficàcia de la teràpia metacognitiva (Normann, van Emmerik i Morina, 2014),
que es comenta com a superior a la TCC tradicional tot i que en estudis amb
mostres prou reduïdes; (b) sobre la TCC mitjançant internet (Mewton, Smith,
Rossouw i Andrews, 2014), que inclou cinc programes transdiagnòstics per al TA,
i en què aquests obtenen resultats equiparables al tractament cara a cara; (c) una
altra sobre l’exposició mitjançant realitat virtual (McCann et al., 2014) de la qual
en destacaria que, tot i que les dades són clarament positives quant a la seva
eficàcia, que com més grans són les mostres de pacients menors són les mides de
l’efecte en relació a condicions d’intervenció no actives; i, (d) la de Markowitz,
Lipsitz i Milrod (2014) sobre l’eficàcia de psicoteràpia interpersonal per als TA,
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de la qual se’n deriva que tot i que pugui obtenir bons resultas en estudis oberts,
es mostra inferior a la TCC i no superior a d’altres formes de tractament.
Pens que també pot resultar interessant l’editorial introductòria (Woud i Becker,
2014) a un número especial de Cognitive Therapy and Research sobre els
tècniques de modificació de biaixos cognitius, que es poden aplicar a diferents
TA i als depressius. Aprofit per destacar dins aquest número el treball de Daches
i Mor (2014) sobre l’entrenament per inhibir informació negativa aplicat a
persones amb tendència a implicar-se en pensaments negatius recíclics.
Revisions sobre tractament psicofarmacològic i procediments físics
Quant al tractament psicofarmacològic, una metaanàlisi de Hofmann, Wu,
Boettcher i Sturm (2014) reporta que, a banda de la reducció en la
simptomatologia ansiosa, aquest tipus de tractament, bàsicament mitjançant
antidepressius, és efectiu per millorar la qualitat de vida dels pacients amb TA.
Les comparacions només es fan respecte a placebo i no amb tractaments
psicològics. Fer esment també a l’assaig de Marin, Camprodon, Dougherty i
Milad (2014) sobre les potencials aplicacions de diferents procediments
d’estimulació cerebral –sobre els nodes neurals implicats en l’extinció de la por –
i del nervi vague, com a possibles eines terapèutiques, en solitari o combinades
amb TCC, per al tractament dels TA.
A un altre nivell, citar la magnífica guia clínica canadenca per al maneig dels TA,
estrès posttraumàtic i trastorn obsessivocompulsiu (Katzman et al., 2014).

Estudis oberts, estudis d’efectivitat i sobre variables relacionades amb la resposta
al tractament
Treballs centrats en els protocols transdiagnòstics clàssics
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Pel que fa al tractament grupal de Norton se n’ha indicat que el grau d’expertesa
del clínic no influeix ni en l’adherència ni en l’efectivitat (Norton, Little i
Wetteneck, 2014) i que la reducció de l’afectivitat negativa al llarg de la
intervenció media en la reducció de la simptomatologia ansiosa, mentre que els
decrements en la intolerància a la incertesa i la sensibilitat a l’ansietat, tot i donarse, no sembla que juguin cap paper de medicació (Talkovsky i Norton, 2014). En
un altre treball, però, sí que s’ha vist que la reducció de la intolerància al distrès
durant la TCC s’associa a nivells més baixos d’ansietat i depressió a final del
tractament (McHugh, Kertz, Weiss, Baskin-Sommers, Hearon i Björgvinsson,
2014).
Quant al Protocol Unificat, s’ha informat que els resultats es mantenen a llarg
termini (18 mesos) (Bullis, Fortune, Farchione i Barlow, 2014), que la intervenció
provoca reduccions en el neuroticisme/inhibició conductual i increments en
l’extraversió/activació conductual, i que s’associen amb una major millora
simptomàtica (Carl, Gallagher, Sauer-Zavala, Bentley i Barlow, 2014) i que,
aplicat en joves, durant la intervenció s’observa una reducció paral·lela de
simptomatologia ansiosa i depressiva però que en acabat el tractament les
manifestacions d’ansietat continuen minvant, però no les depressives (Queen,
Barlow i Ehrenreich-May, 2014). El mateix grup de recerca també ha informat
que el TCC centrat en TA específics indueix increments en el control percerbut i
que això actua de mediador en la reducció de la simptomatologia ansiosa
(Gallagher, Naragon-Gainey i Brown, 2014).
Pel que fa als estudis sobre el CALM, s’aporten dades de què (a) els increments
de les expectatives de resultat i d’autoeficàcia Brown et al. (2014) durant la
intervenció prediuen els decrements en la simptomatologia ansiosa i millores en
el funcionament global, i que (b) la reducció en l’ansietat, però sobretot en les
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manifestacions depressives, són en bona mesura resultat dels canvis experimentats
en el suport social percebut (Dour et al., 2014).
El tractament transdiagnòstic aplicat mitjançant internet del grup d’Andrews
(Wellbeing Program) s’ha mostrat efectiu en la seva aplicació a atenció primària
en pacients amb trastorn mixt ansiosodepressiu (mides de l’efecte entre mitjans i
grans), però mostrant una baixa adherència (inferior al 50%) (Newby, Mewton,
Williams i Andrews, 2014), reduint significativament la característica latent dels
trastorns internalitzants (Mewton, Hobbs, Sunderland, Newby i Andrews, 2014) i
els pensaments negatius repetitius (ruminació, preocupació) i les creences
metacognitives positives sobre aquest estil de pensament (Newby, Williams i
Andrews, 2014). Quant a l’adherència, l’enviament regular de correus electrònics
automatitzats als participants facilita que se segueixi tot el tractament i, a més,
s’associa amb reduccions majors de la simptomatologia ansiosodepressiva a final
de la intervenció, però aquests guanys llavors no es mantenen en el seguiment
(Titov et al., 2014).
Nous protocols transdiagnòstics
També han aparegut nous protocols transdiagnòstics (i potser ja seran massa): el
Mood Mechanic Curs, un programa breu (5 setmanes) aplicat per internet i amb
mínim contacte amb terapeuta (Johnston et al., 2014), un nou TTC grupal
transdiagnòstic per als TA i la depressió (De Ornelas-Maia, Nardi i Cardoso,
2014), aquests dos avaluats en estudis oberts, i un tractament transdiagnòstic
psicodinàmic per al TA (Leichsenring i Salzer, 2014) de moment sense dades
empíriques darrere.
Ús de tècniques de neuroimatge amb objectius de tractament
Brühl, Scherpiet, Sulzer, Stämpfli, Seifritz i Herwig (2014) descriuen com quatre
sessions de neurofeedback a temps real, mentre s’és sotmès a ressonància
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magnètica funcional durant l’exposició a estímuls amb càrrega negativa, s’associa
amb reduccions en l’activitat de l’amígdala dreta. En un segon estudi s’empra com
a predictor de resultat individual del tractament (Ball, Stein, Ramsawh, CampbellSills i Paulus, 2014): la major activació corticolímibica durant l’exposició a
estímuls emocionals preintervenció prediu una millor resposta a la TCC per a dos
TA diferents.
Continuant amb la qüestió dels predictors de resultat, almenys dos indicadors
fisiològics més apareixen com a rellevants: nivells més baixos de diòxid de carboni
a l’aire expirat (Davies i Craske, 2014) i una menor variabilitat de la taxa cardíaca
abans de la intervenció (Davies, Niles, Pittig, Arch i Craske, 2014) prediuen
pitjors resultats del tractament psicològic per als TA.

Estudis de tractament controlats i aleatoritzats en adults
Dos nous protocols, a més dels citats abans, han estat objecte d’anàlisi mitjançant
estudis controlats aleatoritzats, un TCC grupal aplicat a atenció primària i per a
pacients amb TA, depressió o trastorns relacionats amb l’estrès (Ejeby et al.,
2014) i un altre d’autoajuda guiat per internet per a TA (Berger, Boettcher i
Caspar, 2014). En el primer cas, el TCC transdiagnòstic resulta millor que el
tractament habitual però obté pitjors resultats, en algunes mesures, que una
intervenció multimodal. A l’estudi de Berger et al. (2014), el nou programa es
compara amb un tractament també aplicat mitjançant internet però adreçat a TA
específics i amb un control llista d’espera. Ambdues intervencions obtenen
resultats equivalents i superiors a la condició d’espera.
A més, dos treballs addicionals han analitzat l’eficàcia de l’entrenament en
consciència plena mitjançant internet (Boettcher, Aström, Pahlsson, Schenstrom,
Andersson i Carlbring, 2014) i de la teràpia dialèctica conductual amb persones
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amb TA i/o depressius (Neacsiu, Eberle, Kramer, Wiesmann i Linehan, 2014).
En el primer d’aquests estudis (Boettcher et al., 2014), l’entrenament en
mindfulness es mostrà superior al grup control (fòrum de discussió), amb mides
de l’efecte intragrup grans per a les reduccions dels símptomes d’ansietat,
depressió i insomni. En relació amb això apuntar que en una mostra petita de
meditadors s’ha vist que una major activitat de l’escorça cingulada anterior durant
la pràctica s’associa amb més ansietat, la qual cosa probablement reflecteix major
incapacitat per controlar els pensaments autoreferencials (Zeidan, Martucci, Kraft,
McHaffie i Coghill, 2014) i dóna també pistes sobre característiques
disposicionals que podrien relacionar-se amb la possibilitat d’obtenir més o
menys benefici de la tècnica. A l’altre estudi controlat (Neacsiu et al., 2014), la
teràpia dialèctica, tot i que el 32% dels pacients l’abandonaren, fou superior a a la
teràpia de suport pel que fa a reducció de l’ansietat i a millorar la regulació
emocional, però no en la disminució de la simptomatologia depressiva.

Estudis de tractament en infants i joves i intervencions preventives
A banda de la informació ja comentada en un altre apartat sobre el protocol
unificat en la seva versió per adolescents (Queen et al., 2014), en l’àmbit del
tractament destacaria l’estudi controlat en què s’analitza la potencial utilitat de
combinar la TCC amb el tractament de modificació de biaixos atencionals – que
fins ara ben bé només s’ha emprat en adults i com a intervenció aïllada (Shechner
et al., 2014). El resultats semblen mostrar que el tractament de modificació dels
biaixos atencionals, tant en la versió activa com en la placebo, incrementen la
resposta a la TCC per als TA. S’especula que l’entrenament atencional en general
– i no només l’actiu, el que s’adreça a retirar l’atenció dels estímuls amenaçants –
pot ser en ell mateix beneficiós.
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A l’apartat preventiu, ha aparegut una revisió àmplia dels programes de prevenció
universal aplicats a les escoles (Nehmy i Wade, 2014). Pel que fa a l’ansietat tot
just un 21,4% dels programes varen tenir un vertader efecte preventiu sobre
aquest tipus de problemàtica i, amb tot, es fa una crida a que els programes de
prevenció s’adrecin a factors transdiagnòstics, com l’elevada afectivitat negativa.
Afegint-se a la proliferació de programes transdiagnòstics que ja hem comentat
per als adults, el Super Kills for Life ha estat avaluat en un estudi obert de
prevenció selectiva (Essau, Olaya, Sasagawa, Pithia, Bray i Ollendick, 2014). La
intervenció s’associa amb reducció de les manifestacions d’ansietat a final de la
intervenció i els resultats es mantenen als sis mesos. Per acabar, mencionar la
intervenció preventiva adreçada a estudiants universitaris (Musiat, Conrod,
Treasure, Tylee, Williamsn i Schmidt, 2014) que, des d’una perspectiva
transdiagnòstica i mitjançant internet, es planteja actuar sobre característiques
disposicionals -trets de personalitat- que se saben associats a diversos problemes
psicopatològics, entre ells els d’ansietat. En els estudiants de risc, la intervenció es
mostrà superior a una condició de control actiu, amb mides de l’efecte intragrup
entre petites i moderades, tant per a l’ansietat com per a la depressió.
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TRASTORN DE PÀNIC
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Seguint la tendència dels darrers anys, són pocs els articles publicats durant l’any
2014. Hem seleccionat una desena i els hem agrupat pels següents temes:
tractament, fenomenologia i factors de risc i pànic en poblacions específiques.

Tractament
Tot i que és sabut que les conductes de seguretat poden disminuir l’eficàcia del
tractament en els pacients amb trastorn de pànic (TP) amb/sense agorafòbia degut
al seu paper com a reforçadors negatius de l’ansietat, fins ara són pocs els estudis
que ho han avaluat de forma controlada. Un equip alemany presenta un estudi
multicèntric que avalua l’efecte que les conductes de seguretat tenen en l’eficàcia
del tractament amb exposició en viu (Helbig-Lang et al., 2014). Utilitzen un
instrument específic per explorar les conductes de seguretat realitzades pel
pacient en el seu quotidià, la Texas Safety Maneuver Scale, la qual avalua 50 ítems
que es distribueixen en 6 escales: evitació agorafòbica, evitació d’estrès, evitació
somàtica, tècniques de distracció, tècniques de relaxació i conducta de fugida. Els
resultats van mostrar que puntuacions elevades en la TSMS predeien una major
freqüència de conductes de seguretat tant en el quotidià dels pacients com durant
els exercicis d’exposició en viu i, alhora, predeien una milloria inferior després
del tractament amb TCC respecte als pacients amb una baixa utilització de
conductes de seguretat. Els autors conclouen, per tant, que la TSMS es mostra
com una bona mesura de les conductes de seguretat, i confirmen la hipòtesi de la
influència negativa que poden tenir en l’eficàcia del tractament amb TCC.
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La TCC en format grupal té força evidència empírica com a tractament eficaç pel
TP. La novetat de l’estudi de Wesner et al. (2014) és que avalua l’ús d’estratègies
d’afrontament davant situacions d’estrès abans i després de rebre el tractament
grupal. Els resultats mostren que el tractament millora la clínica de TP, com era
d’esperar, però també modifica l’ús d’estratègies d’afrontament. En concret,
després del tractament els pacients utilitzen amb menor freqüència estratègies
d’evitació i de fugida, així com també menys estratègies de confrontació,
considerades totes elles com estratègies desadaptatives. Conclouen que les
tècniques conductuals i cognitives del tractament del TP poden modificar també
les estratègies d’afrontament dels pacients davant altres estressors.
Van Apeldoorn, Stant, van Hout, Mersch i den Boer (2014) publiquen un nou
estudi sobre cost-eficàcia comparant 3 modalitats de tractament que tenen
sobrada evidència empírica en el tractament del TP: 1) TCC, 2) ISRS i 3)
tractament combinat (TCC+ISRS), amb un seguiment de fins a 1 any posterior al
tractament. Els autors defensen que és el primer estudi que explora les diferències
entre diferents modalitats de tractament en un mateix disseny d’investigació, i
avaluant no només els costos directes sinó també els costos indirectes dels
tractaments. Amb una mostra inicial de 150 pacients, els resultats mostren que en
termes d’eficàcia, la modalitat de TCC i la modalitat TCC+ISRS són superiors al
tractament amb ISRS, i també en relació a l’anàlisi de cost-eficàcia. No troben
diferències substancials a nivell de cost-eficàcia entre TCC i el tractament
combinat. Els autors conclouen, a partir d’aquests resultats i d’un estudi previ dels
propis autors, que probablement la modalitat amb millor relació cost-eficàcia per
a pacients amb TP amb agorafòbia moderada-greu seria el tractament combinat, i
que per a pacients amb TP sense agorafòbia o amb agorafòbia lleu seria preferible
la TCC sola.
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És coneguda la relació positiva entre el vincle terapèutic i els resultats del
tractament, però aquest factor s’ha estudiat principalment des d’orientacions
terapèutiques que posen èmfasi en la relació terapèutica com a mecanisme de
canvi (orientació dinàmica i humanista, per exemple). Weiss, Kivity i Huppert
(2014) analitzen aquesta relació entre vincle terapèutic i eficàcia del tractament en
una petita mostra de pacients amb TP que reben la TCC estàndard. Malgrat els
resultats només confirmen parcialment les hipòtesis dels autors (el vincle
terapèutic millorarà al llarg del tractament, i aquest vincle tindrà relació amb la
milloria clínica al llarg del tractament), és interessant que des de l’enfoc
cognitivoconductual també s’analitzin altres factors del procés terapèutic com és el
vincle pacient-terapeuta com a mecanismes de canvi a tenir en compte.

Fenomenologia i factors de risc
Enguany s’ha publicat el primer estudi prospectiu longitudinal sobre la
predictibilitat de l’inici del TP, Woud, Zhang, Becker, McNally i Margraf (2014),
on analitzen una mostra de 1538 dones alemanyes entre 18-25 anys avaluades
mitjançant l’Inventari de Sensibilitat Ansiosa (ASI) i el Qüestionari de Sensacions
Corporals (BSQ). Durant l’assaig es va administrar un qüestionari que descrivia
diferents escenaris i als quals havien de donar 3 opcions d’interpretació de la
situació. Una era una interpretació relacionada amb el pànic, l’altra amb una
situació amenaçant i la tercera interpretació més neutra. Els resultats van indicar
que la interpretació relacionada amb el pànic va predir nous casos de TP. En
canvi, la interpretació relacionada amb la situació amenaçant no prediu futurs
nous episodis de pànic. Pel que fa a la sensibilitat a l’ansietat, s’observa que alts
nivells d’aquesta prediuen nous episodis de pànic i la por a les sensacions
corporals només són predictores de la resposta amenaçant. La conclusió és que el
biaix d’interpretació dels símptomes físics pot considerar-se com un factor de risc
causal.
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Hi ha pocs estudis que hagin examinat les característiques de l’inici d’atacs sobtats
de por/ansietat inexplicats (FS) i característiques dels atacs de pànic (AP) i la seva
relació amb el TP. L’estudi d’Asselman et al. (2014) pretén examinar
retrospectivament les associacions entre episodis de FS i les característiques dels
AP (disparadors, valoració cognitiva, duració, percepció del comportament i
conseqüències emocionals) amb els AP i el TP. Els resultats mostren que les
següents raons percebudes com l’inici de FS/AP estan relacionades amb AP i no
amb TP: consum d’alcohol, drogues/medicació i malaltia mental. Per contra, si
les raons percebudes de l’inici de FS/PA són els sentiments de depressió, ansietat,
haver estat sempre ansiós, la valoració del FS/AP com molt molest a llarg termini,
amb posteriors sentiment de depressió, evitació i el consum de tòxics, llavors
s’associa amb TP. Els resultats mostren que els FS inicials i les característiques
específiques dels AP estan relacionades amb l’AP i el TP, de forma que són útils
per identificar grups d’alt risc de desenvolupar el trastorn. Certes limitacions
metodològiques fan necessari estudis que repliquin els resultats obtinguts.
En la mateixa línia, l’objectiu de l’estudi de Pané-Farré et al. (2014) va ser aportar
informació més detallada sobre les característiques del primer AP dels pacients
amb TP amb o sense agorafòbia i explorar les diferències entre els AP que
condueixen a un TP i els que romanen aïllats. També van avaluar si la
fenomenologia i les característiques dels primers atacs de pànic eren comparables
o no entre individus d’una mostra clínica i una altra de comunitària. Per a
l’avaluació utilitzen la M-CIDI (Munich Composite International Diagnostic

Interview) i també una entrevista clínica estructurada sobre l’AP inicial (IPAinterview). Els resultats mostren que les persones amb TP refereixen una major
gravetat dels primers AP, major utilització de serveis mèdics (els quals no són
considerats útils per reduir la preocupació), i evitació de l’activitat física i l’estrès.
El context dels primers AP no difereix entre els TP i els AP aïllats (durant el dia i
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fora de casa), ni tampoc entre la mostra clínica i la comunitària. Els AP aïllats es
caracteritzen per un número total menor de símptomes i una menor severitat de
símptomes somàtics i cognitius, en comparació amb els atacs que condueixen a
TP. El TP amb agorafòbia es va associar amb major gravetat de símptomes i amb
l’aparició dels primers atacs en públic. Destaquen que l’augment de la
hipervigilància corporal i estratègies d’afrontament evitatives podrien considerarse com a precursores del TP i no una conseqüència del trastorn, la qual cosa està
amb la línia que la sensibilitat a l’ansietat podria facilitar el desenvolupament del
TP, ja que des del primer AP al TP transcorren 2 anys.
La investigació sobre la influència de la personalitat en l’eficàcia de la TCC en el
TP amb o sense agorafòbia no compta a dia d’avui amb uns resultats concloents.
En l’estudi de Chen et al. (2014) s’estudia la resposta a la TCC en pacients amb
TP amb trets de personalitat dels clusters B i C. Els resultats indiquen que a nivell
global el tractament resulta eficaç independentment de la personalitat dels
pacients, si bé s’observen algunes diferències en les variables que mesuren la
millora simptomatològica. Els autors consideren que el patró de funcionament
externalitzant (Cluster B) facilita l’exposició als estímuls temuts ja que es
caracteritza per una tendència a la impulsivitat i a la conducta temerària. Per altra
banda, l’obediència i la rigidesa en relació a les normes és útil de cara a què les
persones amb trets de personalitat obsessivo-compulsius (Cluster C) compleixin
estrictament amb les indicacions de la teràpia. L’atenció i mobilització de certs
trets de la personalitat és important de cara a optimitzar la resposta terapèutica a
la TCC en el TP.
En les últimes dècades diversos estudis han relacionat el trastorn d’ansietat per
separació (TAS) a la infantesa amb una major vulnerabilitat per presentar un TP
en l’edat adulta. L’objectiu de l’estudi de Pini et al. (2014) és determinar si el TAS
en l’adult és una manifestació d’un estil de vincle insegur, un tipus d’agorafòbia o
HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

103

una condició clínica específica. La mostra consisteix en pacients amb diagnòstic
de TP amb o sense agorafòbia. Els resultats indiquen que entre les persones amb
diagnòstic de TP hi ha una alta prevalença de TAS i que els pacients que
presenten ambdues condicions tenen símptomes de pànic més severs i una
menor qualitat de vida respecte els pacients amb TP exclusivament. L’anàlisi
factorial revela que el TAS és un trastorn diferent i independent a l’estil de vincle
i l’agorafòbia.
La intolerància a la incertesa (II) és una característica disposicional que s’ha
associat amb el desenvolupament i manteniment dels trastorns d’ansietat. En
l’estudi de Gorka, Lieberman, Nelson, Sarapas i Shankman (2014) s’examina la
relació entre II i resposta de sobresalt. Els resultats indiquen que la II actua com a
variable moderadora de la resposta de sobresalt en la situació de seguretat, però
no en la de perill. Això és congruent amb estudis que diuen que les persones amb
una alta II tendeixen a interpretar situacions ambigües com a negatives o
amenaçants. La presència d’aquest biaix cognitiu conduiria a un estil de resposta
defensiu crònic amb importants conseqüències a nivell cognitiu i somàtic. Un
altre estudi relacionat amb la II és el de Carleton et al. (2014) en què s’explora la
relació entre II, Sensibilitat a l’Ansietat (SA) i símptomes de pànic en pacients
amb TP. Els resultats indiquen que una de les dimensions de II (Inhibitòria), i
dues de les dimensions de SA (Cognitiva i Somàtica) es relacionen amb els
símptomes de TP. Així doncs, els símptomes del TP reflectirien la resposta
conductual individual a la incertesa sobre el motiu, la resolució i la recurrència de
les crisis d’angoixa. En resum, la II i SA suposen elements de vulnerabilitat
relacionats però independents pel TP que poden considerar-se dianes
terapèutiques per al tractament.
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Pànic en poblacions específiques
Tot i que és sabut que el TP és comú entre els pacients asmàtics i que els
símptomes se superposen, l’impacte longitudinal del TP en el control de l’asma és
poc conegut. L’estudi de Favreau, Bacon, Labrecque i Lavoie (2014) pretén
estudiar l’impacte prospectiu del TP i la sensibilitat a l’ansietat en el control de
l’asma, l’ús dels serveis de salut, i la qualitat de vida dels pacients adults amb asma
durant 4 anys de seguiment. La mostra està formada per pacients diagnosticats
d’asma entre 18-75 anys (N=801). Administren, entre altres instruments, l’ASI
com a mesura d’ansietat i dos qüestionaris sobre asma (ACQ i AQLQ). Els
resultats mostren que tenir TP i puntuacions elevades a la ASI prediu pitjors
resultats de seguiment als 4 anys en puntuacions a la ACQ però no en la AQLQ.
Puntuacions a la ASI prediuen majors símptomes nocturns, limitacions en
l’activitat, l’ús de broncodilatadors i major risc de visites als serveis d’emergència.
Per tant, el TP i la sensibilitat a l’ansietat s’associen de forma prospectiva amb un
pitjor control de l’asma i poden ser objectius importants per al tractament. És el
primer estudi que vincula de forma prospectiva el TP i la sensibilitat a l’ansietat
per al control de l’asma i aspectes de qualitat de vida relacionada amb l’asma.
Pocs estudis han examinat l’ús de la TCC per tractar l’ansietat en pacients amb
malaltia pulmonar (MPOC) i cap ha inclòs l’exposició interoceptiva. L’objectiu de
l’estudi de Barrera, Grubbs, Kunik i Teng (2014) és revisar la utilitat de
l’exposició interoceptiva en pacients amb MPOC i TP comòrbid per abordar els
símptomes fisiològics del pànic. Els símptomes d’ansietat són comuns entre els
pacients amb MPOC i s’associen amb deteriorament funcional, de la qualitat de
vida i augment de la freqüència d’hospitalització per infart agut. La comorbiditat
oscil·la entre el 8-41%. La literatura sobre els tractaments mèdics per la MPOC
suggereix que els exercicis associats a l’exposició interoceptiva no només són
segurs, sinó que també són altament compatibles amb exercicis que componen la
rehabilitació pulmonar per MPOC. Hi ha un recolzament teòric i empíric per a
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l’ús de les exposicions interoceptives amb pacients amb TP i MPOC. Tot i que
els estudis de TCC per a l’ansietat en pacients amb MPOC són prometedors,
aquests no inclouen l’exposició interoceptiva, per tant els autors suggereixen la
incorporació de l’exposició interoceptiva en les intervencions de TCC per a
pacients amb TP i MPOC.
L’objectiu de l’estudi de Marchesi et al. (2014) és estudiar la prevalença de TP
amb o sense trastorn depressiu major o menor durant l’embaràs, posant l’atenció
en els diferents patrons de factors de risc en aquests dos subgrups. 277 dones van
ser avaluades durant tot l’embaràs i es va utilitzar la PRIME-MD com a screening
del TP i la HADS per avaluar símptomes ansiosos i depressius. Les dones amb
TP mostren més episodis depressius durant l’embaràs que el grup control. Els
resultats mostren que 21 dones (7,5%) van ser diagnosticades de TP, de les quals
12 (57,1%) van presentar comorbiditat amb depressió major o menor. El
desenvolupament del TP sense depressió és predita per una història d’episodis
previs de trastorns d’ansietat mentre que el desenvolupament del TP amb
depressió és predita per una història d’episodis depressius previs i per l’absència
de suport familiar. Pel que fa a les característiques sociodemogràfiques, les dones
amb TP comparades amb controls han mostrat nivells inferiors en educació,
major nombre de fills i un menor suport familiar. La falta de suport familiar per si
mateix representa un factor de risc pel desenvolupament de TP durant l’embaràs
en una anàlisi multivariant. Les dones amb TP amb depressió associada mostren
un patró en forma de U invertida amb un increment de la incidència de
simptomatologia ansiosa en el primer i segon trimestre amb un descens dramàtic
al tercer trimestre. Donada la freqüent associació entre TP i depressió, els autors
es qüestionen si realment hi ha una comorbiditat entre TP i depressió o si la
simptomatologia ansiosa forma part d’un trastorn depressiu, i consideren que el
pànic podria ser una manifestació prodròmica o ansiosa d’un trastorn depressiu
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major o menor. Donada la petita mostra de dones amb ansietat i depressió, les
dades necessiten ser verificades utilitzant mostres més àmplies.
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HIPOCONDRIA (TRASTORN D’ANSIETAT PER LA MALALTIA)

Isabel Mª Sánchez Díaz i Laura Hermida Barros
Servei de Psiquiatria. Hospital Universitari de Bellvitge.

Principals canvis al DSM-5
Passat més d’un any que el DSM-5 va fer desaparèixer el terme hipocondria i
substituït pel Trastorn d’Ansietat per la Malaltia (TAM) i pel Trastorn de
Símptomes Somàtics (TSS), tal decisió ha sigut tant criticada (Starcevic, 2015)
com acceptada amb certa cautela (Tyrer & Tyrer, 2014). Enguany la hipocondria
torna a posar-se sobre la taula amb les propostes per la ICD-11. El grup de treball
de la World Health Organization (WHO) per la descripció i classificació de la
hipocondria per la ICD-11, descriu els seus símptomes en el context de dues
condicions: una condició primària de la hipocondria o com a símptomes
secundaris dins d’altres trastorns mentals (van den Heuvel, Veale, & Stein, 2014).
La descripció de la hipocondria a la ICD-11 és bastant similar als criteris
diagnòstics que es tenien al DSM-IV. Es descriu com una preocupació persistent
per, o por, davant la possibilitat, de patir una malaltia greu o la convicció de tenirla. També s’inclou a la descripció la interpretació de símptomes somàtics, així
com la persistència malgrat l’existència d’una valoració mèdica adequada (Taula
1). La ICD-11 suggereix que la hipocondria podria ser classificada tant dins del
Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC) i trastorns relacionats com en els Trastorns
d’Ansietat. La proposta de classificació dins de l’apartat de TOC és degut a
l’èmfasi en la descripció de la preocupació i l’obsessió, així com conductes
repetitives que en alguns casos s’assemblen a un TOC. La conceptualització de la
hipocondria com Trastorn d’Ansietat agafa sentit quan es caracteritza
principalment per la por, la hipervigilància i la conducta d’evitació i a diferència
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dels trastorns somatomorfs la presència de símptomes somàtics no és una
característica essencial.
Els estudis taxonomètrics han confirmat empíricament que l’ansietat per la
malaltia és un constructe dimensional més que categorial. La preocupació pels
símptomes físics i la por a patir una malaltia greu està en un contínuum que va des
d’una moderada preocupació sobre alguna sensació física o observació, fins a una
severa preocupació, por o convicció, en la qual els pensaments i accions estan
centrats en la sobreestimació del risc de tenir o desenvolupar una malaltia que
amenaça la vida.
Per tot això, el grup de treball proposa que la hipocondria estigui inclosa en el
grup de TOC i trastorns relacionats i, com a sinònim del Trastorn d’Ansietat per
la Malaltia, estigui referenciat transversalment en el grup dels Trastorns
d’Ansietat. Tot això millora el reconeixement del trastorn i fomenta l’ús de
tractaments adequats dins de l’àmbit de la salut. També proposen un
especificador sobre insight (com al TOC i Trastorn Dismòrfic Corporal) donada
la rellevància d’aquest aspecte en la planificació del tractament i basat en els trets
clínics comuns amb aquests trastorns.
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Taula 1
Criteris Diagnòstics Hipocondria ICD-10, DSM-IV-TR, DSM-5, i proposta per la ICD-11
ICD-10

DSM-IV-TR

A. Creença persistent
en la presència de al
menys una malaltia
física greu, malgrat
repetides exploracions
a les quals no es troben
una explicació física
adequada o:
Persistent preocupació
per una presumpta deformitat o desfiguració.
B. Rebuig persistent
a acceptar l’opinió de
diferents metges de que
no hi ha malaltia física
o anormalitat sota els
símptomes.

DSM-5

ICD-11 (proposta)

A. Preocupació i por a tenir,
A. Preocupació per tenir
A. Preocupació persistent
o la convicció de patir una
o adquirir una malaltia greu. o por sobre la possibilitat
una malaltia greu des d’una
B. Els símptomes somàtics de patir una o més malalmala interpretació personal
no estan presents o són d’in- ties greus que amenacen
dels símptomes somàtics.
tensitat lleu. Si es dona altra la vida.
B. La preocupació persisteix
condició mèdica o un risc
B. La preocupació està
malgrat les valoracions i exelevat de desenvolupar una
associada amb una hiper
plicacions mèdiques apropia
una condició mèdica,la pre- vigilància i una interpredes.
ocupació és clarament exce- tació catastròfica dels
C. La creença (A) no és de
ssiva o desproporcionada.
signes i símptomes cortipus delirant (a diferència del
C. Elevat nivell d’ansietat
porals, inclòs sensacions
del trastorn delirant de tipus
per la salut i facilitat per anormals o molt comunes.
somàtic) i no es limita a preoalarmar-se pel seu estat de
C. La preocupació o la
cupacions sobre l’aspecte físic
salut.
por, no respon a una pre
(a diferència del trastorn disD. Conductes relacionades
ocupació raonable en un
mòrfic corporal).
amb la salut que resulten ex- específic context del paD. La preocupació causa malcessives o evitació desadapcient i persisteix malgrat
estar clínicament significatiu
tativa.
una avaluació mèdica
o deteriorament social, laboral, E. La preocupació per la ma- apropiada.
o d’altres àrees importants de
laltia ha estat present almenys D. Una o més de les sede l’individu.
6 mesos, tot i que la malaltia güents conductes es doE. La duració del trastorn és
específica temuda pot canviar nen en relació amb la
com a mínim de 6 mesos.
al llarg del temps.
preocupació o la por:
F. La preocupació no s’explica F. La preocupació per la ma- evitació, comprovació,
millor per la presència d’un tras tia no s’explica millor per
recerca d’informació i/o
torn d’ansietat generalitzada, un un altre trastorn mental, com sol.licitud de cura.
trastorn obsessiu-compulsiu, un trastorn de símptomes somà- E. La preocupació o la
trastorn de pànic, trastorn depre- tics, trastorn de pànic, traspor causa malestar clínissiu major, ansietat per separa- torn d’ansietat generalitzada cament significatiu o deció o altre trastorno somatomor trastorn dismòrfic corporal,
teriorament important
fo.
trastorn obsessiu-compulsiu, en el seu funcionament.
o trastorn delirant de tipus
somàtic.
Pobre insight

Tipus: Cerca/Evitació de cura

No insight

Teràpia cognitivoconductual
La teràpia cognitivoconductual (TCC) segueix sent la intervenció més
recomanada per a l'ansietat per la malaltia, tant a nivell individual com grupal. No
obstant això, en la pràctica clínica existeixen determinades limitacions com són els
insuficients professionals acreditats i les llargues llistes d'espera en els serveis de
salut mental (Weck, Gropalis, Hiller, & Bleichhardt, 2015). Per aquest motiu,
alguns grups de recerca han examinat el cost eficàcia d'intervencions adaptades
basades en el model cognitiu-conductual.
HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

112

En aquesta línia de recerca es troba l'estudi de Tyrer et al. (2014) que es va basar
en la hipòtesi que el tractament de l’ansietat per la malaltia podia ser utilitzat en
contextos d’atenció mèdica secundària utilitzant terapeutes menys experts
entrenats per aquest propòsit. Els autors van dissenyar un tractament
cognitivoconductual modificat per a l’ansietat per la malaltia (CBT-HA) i van
escollir pacients amb elevada ansietat per la malaltia procedents de serveis de
patologies mèdiques, que van ser assignats aleatòriament a un grup de CBT-HA
(6 sessions) o a un grup d’atenció psicològica estàndard. En el grup de CBT-HA,
els terapeutes no especialitzats eren entrenats per professionals de TCC i avaluats
periòdicament. Els resultats van mostrar que els pacients assignats al grup CBTHA van millorar ràpidament després del tractament i van mostrar major reducció
de l’ansietat per la malaltia en els seguiments en comparació

a l’atenció

psicològica estàndard.
Un altre estudi realitzat per Hedman et al. (2014) va mostrar com una intervenció
cognitivoconductual basada en exposició utilitzant Internet podia millorar el costeficàcia del tractament de l’ansietat per la malaltia en comparació amb una teràpia
conductual de l’estrès utilitzant també Internet. El model d’intervenció en aquest
estudi emfatitza el paper del reforç negatiu de les conductes de seguretat i evitació
com a factors de manteniment de l’ansietat per la malaltia. Van emprar l’exposició
sistemàtica a situacions relacionades amb ansietat per la malaltia en combinació
amb prevenció de resposta (per exemple, desencadenar sensacions corporals
temudes a través de l’exercici físic abstenint-se de comprovar que el pols és
normal) i entrenament en Mindfulness per augmentar la possibilitat que els
pacients realitzessin amb freqüència els exercicis d’exposició, sense utilitzar la
distracció com a mitjà de fer front a les sensacions corporals temudes. El
tractament era de 12 setmanes i el temps mitjà setmanal invertit per cada
terapeuta va ser 11 minuts. Segons els autors, els terapeutes d’aquesta intervenció
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cognitivoconductual podrien tractar fins a 80 pacients de manera simultània, per
la qual cosa aquesta forma de tractament té potencial per augmentar l’accessibilitat
al tractament psicològic per a l’ansietat per la malaltia i ser més rendible en
comparació a un tractament presencial.
Cibercondria
En els últims anys la cerca d’informació mèdica a través d’Internet s’ha
incrementat i per alguns individus la cerca repetida d’informació mèdica a
Internet els porta a experimentar un augment d’ansietat per la malaltia, la qual
cosa s’ha denominat cibercondria.
En un estudi amb una mostra d’estudiants universitaris (Singh & Brown, 2014),
l’ansietat per la malaltia va correlacionar positivament amb el grau, motivacions i
conseqüències de cerques en Internet relacionades amb la salut. Els estudiants
amb elevada ansietat per la malaltia mostraven major freqüència de cerques sobre
salut (tant per malaltia com per a benestar), major proporció d’informació
relacionada amb salut, major temps transcorregut en línia per a finalitats de salut.
A més, percebien més avantatges en l’ús d’Internet per buscar informació sobre la
salut, major malestar i major tranquil·litat després de la cerca i tenien una major
probabilitat de visitar a un metge després de la cerca. En un altre estudi també es
va trobar que els individus que experimentaven major ansietat per la salut després
de les cerques a Internet també presentaven un major ús problemàtic d’Internet
per a altres finalitats (Fergus & Dolan, 2014). Norr, Albanese, Oglesby, Allan i
Schmidt (2014) suggereixen dos factors de risc potencials pel desenvolupament de
la cibercondria: la sensibilitat a l’ansietat i la intolerància a la incertesa. Atès que
els individus amb elevada sensibilitat a l’ansietat interpreten les sensacions
corporals relacionades amb ansietat com a perilloses, és possible que busquin
informació a Internet sobre aquestes sensacions amb intenció de mitigar les
preocupacions sobre l’origen de les mateixes. A més, com és freqüent que
existeixi certa incertesa en relació a l’origen de les sensacions corporals, és
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possible que els individus amb elevada intolerància a la incertesa busquin a
Internet informació mèdica per intentar reduir la incertesa i l’ansietat relacionada
amb aquesta incertesa.
Recentment s’ha desenvolupat un instrument per mesurar la cibercondria,
l’Escala de Severitat de Cibercondria (Cyberchondria Severity Scale, CSS) de
McElroy i Shevlin (2014). Està composta per 33 ítems i permet el mesurament de
cinc dimensions: compulsió, angoixa, excessivitat, reasseguració i desconfiança del
professional mèdic. Encara que actualment no existeix una validació espanyola
d’aquesta escala, a l’estudi de Fergus (2014) amb mostra americana, la CSS va
presentar unes adequades propietats psicomètriques.
Per concloure, malgrat la proposta de la ICD-11 per la descripció i classificació de
la hipocondria no està acabada, podem dir que després d’aquests avatars
classificatoris la hipocondria té una marcada resiliència i afortunadament es
continua avançant en el tractament. En realitat encara podríem aprendre alguna
cosa més del que volem expressar amb aquest concepte, noves formes de
manifestar-se (com és el cas de la cibercondria) en lloc d’eliminar-lo com a poc
útil o políticament incorrecte (Starcevic, 2015).

Referències
 Fergus, T. A. (2014). The Cyberchondria Severity Scale (CSS): an
examination of structure and relations with health anxiety in a community
sample.

Journal

of

Anxiety

Disorders,

28(6),

504–10.

doi:10.1016/j.janxdis.2014.05.006
 Fergus, T. A., & Dolan, S. L. (2014). Problematic internet use and internet
searches

for

medical

HTTP://CD.SCRITC/2014

information:
CC BY-SA

the

role

of

health

anxiety.
115

Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 17(12), 761–5.
doi:10.1089/cyber.2014.0169
 Hedman, E., Axelsson, E., Görling, A., Ritzman, C., Ronnheden, M., El
Alaoui, S., … Ljótsson, B. (2014). Internet-delivered exposure-based
cognitive-behavioural therapy and behavioural stress management for
severe health anxiety: randomised controlled trial. The British Journal of
Psychiatry :

The

Journal

of

Mental

Science,

205(4),

307–14.

doi:10.1192/bjp.bp.113.140913
 McElroy, E., & Shevlin, M. (2014). The development and initial validation
of the cyberchondria severity scale (CSS). Journal of Anxiety Disorders,
28(2), 259–65. doi:10.1016/j.janxdis.2013.12.007
 Norr, A. M., Albanese, B. J., Oglesby, M. E., Allan, N. P., & Schmidt, N.
B. (2014). Anxiety sensitivity and intolerance of uncertainty as potential risk
factors for cyberchondria. Journal of Affective Disorders, 174C, 64–69.
doi:10.1016/j.jad.2014.11.023
 Singh, K., & Brown, R. J. (2014). Health-related internet habits and health
anxiety in university students. Anxiety, Stress, and Coping, 27(5), 542–54.
doi:10.1080/10615806.2014.888061
 Starcevic, V. (2015). Will hypochondriasis be “alive and well” in the ICD11? The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 49(1), 88.
doi:10.1177/0004867414559136
 Tyrer, P., & Tyrer, H. (2014). The departure of hypochondriasis is no loss.
The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 48(8), 772–773.
doi:10.1177/0004867414540755
 Van den Heuvel, O. A., Veale, D., & Stein, D. J. (2014). Hypochondriasis:
considerations for ICD-11. Revista Brasileira de Psiquiatria (São Paulo,
Brazil :

1999),

36

Suppl

1,

21–7.

Retrieved

from

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25388609
HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

116

 Weck, F., Gropalis, M., Hiller, W., & Bleichchhardt, G. (2015).
Effectiviness of cognitive-behavioral group therapyfor patients with
hypochondriasis (health anxiety). Journal of Anxiety Disorders, 30, 1-7.
doi: 10.1016

HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

117

TRASTORN PER ESTRÈS POSTTRAUMÀTIC

Laura Hermida, Cristina Rodríguez, María Lleras i Nadine Riesco
Hospital Universitari de Bellvitge.

El Trastorn d’Estrès Posttraumàtic (TEPT) és complex i heterogeni. DiMauro,
Carter, Folk i Kashdan (2014) realitzen una revisió dels quatre esdeveniments
traumàtics més estudiats i que més han contribuït al desenvolupament de models
conceptuals del TEPT (guerres, desastres naturals, accidents amb risc de mort
potencial i atacs sexuals) i arriben a la conclusió que possiblement el TEPT no es
un constructe únic, i que la seva presentació varia en funció del tipus de trauma.
En aquesta línia trobem la revisió de Rasmussen, Keatley i Joscelyne (2014) que a
més a més observen que la definició simptomàtica del TEPT s’ha realitzat en
funció de les característiques trobades en estudis d’Europa i Nord Amèrica, pel
què recomanen prioritzar els Conceptes Culturals de Malestar Emocional
(Cultural Concepts of Distress) en programes d’avaluació i tractament.
Una visió diferent es presenta en els estudis de creixement posttraumàtic,
concepte encunyat per Tedeschi i Calhoun el 1995, que es defineix com el canvi
positiu que viu una persona en afrontar circumstàncies vitals difícils. ShakespeareFinch i Lurie-Beck (2014) realitzen una metanàlisi en el que conclouen que el
TEPT pot coexistir amb creixement posttraumàtic. Per tant, la focalització de
l’atenció només en els símptomes de TEPT pot perjudicar la recuperació i
emmascarar el potencial creixement posttraumàtic.
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Factors de risc i comorbiditat
La detecció de les persones que tenen major risc de desenvolupar TEPT pot ser
de gran utilitat en la prevenció, tractament i comprensió d’aquest trastorn. La
metanàlisi de Soler-Ferrería, Sánchez-Meca, López-Navarro i Navarro-Mateu
(2014) sobre personalitat i TEPT arriba a la conclusió que com més elevat sigui el
tret de neuroticisme previ a l’exposició traumàtica més risc hi haurà de
desenvolupar TEPT. Altres estudis se centren en l’activitat física i els hàbits
alimentaris com a factors bàsics de desenvolupament o atenuació del TEPT, tot i
que es desconeix la relació exacta (Hall, Hoerster, & Yancy, 2015; Levine, Levine,
& Levine, 2014).
Si es té en compte l’edat, Alisic et al. (2014), consideren que un 15,9% dels nens
exposats a un esdeveniment traumàtic desenvolupa TEPT. Les probabilitats
augmenten si el sexe de la víctima és femení, arribant a un 32,9%, i si el trauma és
interpersonal. Resultats similars es troben en la població adulta (Crum-Cianflone
& Jacobson, 2014; Hobbs, 2014).
Les investigacions sobre les possibles seqüeles psicològiques i alteracions
biològiques cerebrals en la infància, en nens que són testimonis de violència
domèstica, estan proliferant. A més, aquestes alteracions estan relacionades amb
les dificultats d’adaptació a l’entorn social (Tsavoussis, Stawicki, Stoicea, &
Papadimos, 2014).

Factors Neurobiològics
Els estudis amb bessons han demostrat que l’heretabilitat per desenvolupar el
TEPT després d’un trauma és un 30-40%. Les investigacions actuals tenen com a
objectiu comprendre les vies genètiques que expliquen com determinats gens
actuen sobre els circuits por/estrès (Almli, Fani, Smith, & Ressler, 2014).
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Els pacients supervivents del tractament en una unitat de cures intensives (UCI)
tenen un major risc a llarg termini de presentar records traumàtics i TEPT.
L’evidència preclínica ha demostrat clarament que la consolidació i recuperació
dels records traumàtics es regulen per una interacció entre el sistema
noradrenèrgic, glucocorticoide i endocanabinoide, i s’ha demostrat que
l’administració de cortisol als pacients críticament malalts o ferits produeix una
reducció significativa dels símptomes TEPT. La profilaxi de l’administració de
glucocorticoides en el tractament del TEPT després d’una malaltia crítica haurà
de ser provada en estudis més amplis, controlats i aleatoritzats (Hauer et al.,
2014).
Voisey, Young, Lawford i Morris (2014) descriuen un model teòric dels
símptomes d’hiperactivació en el TEPT que integra tot tipus de dades de la
neurociència. Aquets autors conclouen que

l’amígdala produeix símptomes

d’hiperactivació que modula la funció de l’hipocamp, diverses regions del tronc
cerebral, l’escorça visual cingulada anterior rostral i l’escorça orbitofrontal medial.
És interessant l’anàlisi de la possible implicació del gen encarregat de la
codificació de l’enzim neurotransmissor monoamina oxidasa (MAOA) en la
resiliència, que podria tenir un efecte modulador en les seqüeles del
maltractament (Tsavoussis et al., 2014).

Comorbiditat
Els pacients amb TEPT tenen una prevalença significativament major de
presentar malaltia cardíaca (Kibler, Tursich, Ma, Malcolm, & Greenbarg, 2014),
risc de suïcidi (Juang & Yang, 2014), síndromes somàtics funcionals com
fibromiàlgia, dolor crònic generalitzat, síndrome de fatiga crònica, trastorn
temporomandibular i síndrome de l’intestí irritable (Afari et al., 2014). Es
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requereixen investigacions posteriors per trobar models explicatius i mecanismes
fisiopatològics sobre els factors de vulnerabilitat comuns entre TEPT i les
condicions somàtiques anomenades anteriorment.
La comorbiditat entre TEPT i trastorns per abús de substàncies és alta, però la
base neurobiològica de relació d’aquets dos trastorns no està clara (Enman,
Zhang, & Unterwald, 2014). D’altra banda, la cognició social es veu afectada en el
TEPT en forma de dèficits en la mentalització i reconeixement d’emocions
(Plana, Lavoie, Battaglia, & Achim, 2014).

Tractament
Encara que hi ha molts tractaments psicoterapèutics eficaços pel TEPT, la
Teràpia Cognitiu Conductual (TCC) és la que presenta major evidència empírica,
considerant-se el tractament d’elecció pel TEPT. L’atenció clínica i investigadora
s'ha centrat específicament en un component de la TCC, l'Exposició Perllongada
(EP), que ha mostrat ser la més important de les tècniques emprades (Difede,
Olden, & Cukor, 2014). L’EP es basa en la teoria del processament emocional de
Foa i Kozak, que proposa l’existència en TEPT d’estructures de por
desadaptatives, és a dir, xarxes d’informació sobre estímuls, respostes i significats
associats a la por. Aquesta teoria proposa que el tractament hauria d’activar
primer l’estructura de por, mitjançant l’exposició perllongada a la informació
continguda en aquesta estructura, perquè es pugui produir un nou aprenentatge i
d’aquesta forma incorporar nova informació incompatible amb l’estructura de por
patològica (Difede et al., 2014).
En els últims anys s’està impulsant l’Exposició mitjançant Realitat Virtual (ERV),
que permet l’exposició gradual a entorns cada vegada més temuts, a més de tenir
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avantatges com una supervisió acurada i individualització del tractament
(Motraghi, Seim, Meyer, & Morissette, 2014).
Una teràpia que ha aconseguit bons resultats en el tractament del TEPT, malgrat
les crítiques que des dels inicis ha rebut, és la Desensibilització i Reprocessament
a través de Moviments Oculars (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing, EMDR). Encara que els mecanismes exactes de canvi segueixen
sent desconeguts en la EMDR, s’ha suggerit que els moviments oculars podrien
facilitar la interacció interhemisfèrica, produint un millor processament dels
records en activar tots dos hemisferis. Una altra hipòtesi seria que els moviments
oculars bilaterals repetits activen el tronc de l’encèfal en la fase de son REM, en la
qual es produeix la integració de les experiències i el seu significat emocional,
afavorint la integració de la memòria i la reducció dels símptomes del TEPT
(McGuire, Lee, & Drummond, 2014).
Altres teràpies que mostren una bona evidència pel tractament de símptomes del
TEPT són la teràpia de processament cognitiu i l’entrevista motivacional. Per a
abús de substàncies comòrbid, ha mostrat bons resultats un tractament denominat
Cerca de Seguretat, que combina habilitats de regulació emocional i abstinència
de substàncies (Kirkpatrick & Heller, 2014).
El paper de la medicació en el tractament de TEPT és controvertit. La recerca
realitzada fins avui sobre el tractament del TEPT amb psicofàrmacs considera
que aquests poden ser útils en la disminució de l’hiperarousal i pot millorar l’estat
d'ànim. Però són menys eficaços per als símptomes de reexperimentació,
insensibilitat emocional i evitació (Hoskins et al., 2015). D'altra banda, els
trastorns de la son són especialment rellevants i difícils de manegar, ja que les
persones que manifesten dificultats més greus de la son mostren pitjors resultats
en el tractament psicoterapèutic (Vandrey, Babson, Herrmann, & Bonn-Miller,
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2014). Per això les estratègies de tractament de maneig de l’insomni podrien
millorar l’ajuda proporcionada per la psicoteràpia. No obstant això, no disposem
de dades en l’actualitat amb assajos clínics que avalin aquest enfocament. Els
estudis que han combinat psicoteràpia amb medicaments són escassos i els
resultats obtinguts equívocs; per tant, és una via que mereix major recerca (Difede
et al., 2014). Finalment, Thomaes et al. (2014) van trobar que la farmacoteràpia
pot reduir anormalitats estructurals cerebrals en el TEPT, mentre que la
psicoteràpia pot disminuir l’activitat de l’amígdala i augmentar l’activació del
prefrontal, cingulat anterior dorsal i hipocamp.

Recomanació
El mitjans de comunicació arriben a un gran nombre de persones de poblacions
diverses i distants. Per aquest motiu, la relació dels mitjans de comunicació i el
TEPT té una rellevància clínica important. La revisió de Pfefferbaum et al. (2014)
troba una relació significativa entre la visualització dels desastres de terrorisme a la
televisió, TEPT, i altres símptomes d’estrès i ansietat. Es necessiten investigacions
futures per conèixer l’impacte dels nous mitjans de comunicació, en especial els
més recents, com les xarxes socials.
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Mètodes d’Intervenció
Tractaments Psicològics
Teràpia Cognitiu-conductual
Diferents estudis han demostrat l’eficàcia de la teràpia cognitiu-conductual (TCC)
fent servir les noves tecnologies per poder arribar a una població més gran. La
videoconferència (Skype) (Goetter, Herbert, Forman, Yuen, & Thomas, 2014) i
el correu electrònic (Herbst et al., 2014) durant 14-18 sessions 2 cops/setmana
provoca reduccions significatives de la simptomatologia obsessiva i millores en la
qualitat de vida dels pacients amb una grandària de l’efecte entre moderada i gran.
D’altra banda, s’ha provat l’aplicació de la TCC per telèfon amb resultats clínics
equivalents a la TCC presencial en nens i adolescents (Turner et al., 2014).
Recentment, s’ha publicat el primer protocol de tractament de TOC per internet
(Kyrios et al., 2014) i estan a l’espera de publicar els resultats.

Potenciadors de la teràpia de conducta:
La D-cycloserina és un agonista parcial del receptor NMDA pel glutamat, el qual
està implicat en processos d’aprenentatge i memòria. S’ha demostrat que només
si es dóna prèvia a l’exposició (entre 1 i 2 hores abans), i no després, té un efecte
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entre petit i moderat, tot i que els efectes es perden a llarg termini en comparació
amb el placebo (Mataix-Cols et al., 2014; Rodrigues et al., 2014).
S’han descrit diferents estratègies per optimitzar l’aprenentatge durant una sessió
d’extinció (Craske, Treanor, Conway, Zbozinek, & Vervliet, 2014): 1) Violació de

les expectatives: tenir clar quin aprenentatge es vol refutar en l’exposició (ex., no
es pot violar l’expectativa del pacient que diu que tindrà ansietat); 2) Extincions

profundes: extingir diferents estímuls condicionats per separat i després extingirlos de manera conjunta (ex., anar al metro havent pres un cafè); 3) Reforç de

l’extinció ocasional: presentar de tant en tant algun estímul incondicionat en
l’assaig d’exposició per a què el pacient observi que tot i deixant-se l’aixeta de casa
gotejant no es produeix una inundació; 4) Retirada de les conductes de seguretat;
5) Variabilitat per promoure la generalització; 6) Claus de recuperació: durant la
prevenció de recaigudes per ajudar al pacient a recordar el que ha estat capaç de
fer; 7) Múltiples contextos: fer exposicions interoceptives i en viu en múltiples
contextos, sols, en llocs no familiars, en diferents moments del dia, o variant els
dies de la setmana, evitant que sigui fixe i que el pacient s’acostumi i; 8) Re-

consolidació: després d’un programa d’extinció hi ha un període “finestra” on es
poden modificar o inclús esborrar antics records sobre un fet/situació. Per aquest
motiu si durant aquest període es torna a presentar l’estímul abans temut, el
subjecte podria transformar el record. A la pràctica clínica és difícil saber quin
tipus de recuperació s’hauria de fer, amb quina freqüència i amb quina intensitat
per obrir la finestra de la re-consolidació.
Teràpia d’Esquemes
La teràpia d’esquemes defineix 18 tipus d’esquemes primerencs no adaptatius
(EMS, de l’anglès early maladaptive schemas). Els EMS són un conjunt de

“creences disfuncionals en relació a un mateix i a les relacions, que es
desenvolupa durant la infància i que s’elabora durant la vida de l’individu”. S’ha
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publicat el primer estudi que descriu els EMS associats al TOC: 1) esquema de

ser defectuós (relacionat amb la idea que un és inferior, dolent, invàlid,
hipersensible a la crítica i al rebuig), i 2) l’esquema d’aïllament social i fracàs
(Kim, Lee, & Lee, 2014). D’altra banda, l’esquema de fracàs i d’inhibició

emocional s’han vist associats a subjectes que responen malament a la TCC. Per
aquest motiu, els autors suggereixen que amb aquests pacients podria ser d’utilitat
ensenyar tècniques de regulació emocional per augmentar l’eficàcia d’altres
intervencions més específiques (Thiel et al., 2014).
Teràpia d’Acceptació i Compromís (TAC)
Una revisió sistemàtica troba 5 articles que apliquen la TAC al TOC. Els resultats
mostren una disminució significativa no només dels símptomes obsessius sinó
també de l’ansietat i la depressió tant en el post-tractament com en el seguiment
amb una grandària de l’efecte moderada (Bluett, Homan, Morrison, Levin, &
Twohig, 2014). Comparant la TAC i TCC troben que la TCC és millor per
aquells pacients amb moderada sensibilitat a l’ansietat en l’estat basal i sense
trastorns comòrbids. Mentre que la TAC és més adient en pacients amb trastorns
de l’estat d’ànim comòrbid.
Noves teràpies: S’ha publicat el protocol del primer assaig clínic aleatoritzat del
MBCT (mindfulness-based cognitive therapy) adaptat pel TOC (8 sessions de 2
hores) i seguiment a 6 i 12 mesos (Külz et al., 2014). Estan pendents de presentar
els resultats.
S’ha vist que els pacients que reben intervencions basades en símptomes (com la
TCC)

i

de

manera

puntual

intervencions

basades

en

aspectes

relacionals/humanistes expliquen que la sessió els ha resultat de menys ajuda;
mentre que fer servir tècniques concretes de TCC en intervencions focalitzades
en la relació interpersonal també interfereix en el procés terapèutic. L’explicació
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que donen els autors és que els dos tipus d’intervencions depenen, relativament,
de “circuits” cerebrals que estan anti-correlacionats, és a dir, que quan un s’activa,
s’ha de “frenar” l’altre. La xarxa neuronal per defecte (explicada a la pàgina 6)
s’activaria durant intervencions relacionals/meditatives, mentre que intervencions
focalitzades en la tasca (TCC) activarien més el circuit de control cognitiu (explicat
a la pàgina 6) (Weingarten & Strauman, 2014).

Tractament Farmacològic
Una meta-anàlisi proposa la potenciació amb antipsicòtics després de 12 setmanes
amb ISRS i TCC sense resposta, i recomanen retirar-los si després de 4 setmanes
no hi ha hagut cap milloria (Veale et al., 2014). Demostren que només
l’aripiprazol i la risperidona a dosis baixes tenen un efecte significatiu en la
disminució dels símptomes obsessius, mentre que la quetiapina i l’olanzapina no
s’associen amb cap efecte.

Teràpies Físiques
Neurofeedback
El neurofeedback és una intervenció que consisteix en monitoritzar l’activitat
funcional d’una àrea cerebral rellevant per a la patologia (ex., escorça orbitofrontal, OFC) i proporcionar al subjecte un feedback sobre cóm canvia el
funcionament d’aquella àrea al llarg del temps. Dues sessions de neurofeedback
en subjectes sans i TOCs amb més connectivitat a l’OFC en el moment basal,
mostren una milloria de l’ansietat en el post-tractament (Scheinost et al., 2014).
EEG-Biofeedback
En un assaig clínic aleatoritzat el grup control realitzava tractament amb
sertralina+8 sessions de TCC i el grup d’estudi el mateix tractament més 5
sessions de bio-feedback setmanals de 24 minuts. La consigna pel pacient era
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tractar d’incrementar certes ones cerebrals: alpha,
SMR (sensorimotor rhythm, augmenten d’amplitud
quan les àrees de moviment estan inactives) i ones
theta

(Figura

1).

El

grup

d’estudi

millorava

significativament en comparació amb el grup control
Figura 1. Ones Cerebrals.

els símptomes obsessius a partir de la sisena setmana i

les funcions cognitives en general, sobretot l’atenció i la memòria diferida (Deng
et al., 2014).
Estimulació Cerebral Profunda (en anglès Deep Brain Stimulation, DBS)
La DBS és un tipus d’intervenció quirúrgica utilitzada en el TOC refractari a
altres tractaments.

Figura 2. Dianes cerebrals per l’estimulació cerebral profunda.

Ha estat àmpliament provat en patologies mèdiques com el Parkinson, però és
d’ús relativament recent en els trastorns mentals i encara no hi ha un consens clar
de quines són les millors àrees cerebrals per implantar els elèctrodes. Una revisió
sistemàtica ha publicat les següents recomanacions terapèutiques per a l’ús de la
DBS: Nivell I d’evidència, basat en un únic assaig clínic aleatoritzat, pel nucli
subtalàmic bilateral; Nivell II d’evidència pel nucli accumbens bilateral; i no ha
trobat suficient evidència per a l’ús de la DBS unilateral (Hamani et al., 2014). A
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la Figura 2 (Kohl et al., 2014) es mostren les diferents àrees que s’han provat com
a possibles “dianes” terapèutiques: ALIC (anterior limb of internal capusle), NAc
(nucleus accumbens), BST (bed stria terminalis), STN (subthalamic nucleus), ITP
(inferior thalamic penducle). Segons una meta-anàlisi amb 5 estudis doble-cec
aleatoritzats, els pacients intervinguts amb DBS mostren una remissió parcial dels
símptomes, tot i que un terç d’aquests també poden patir efectes adversos, la
majoria dels quals són transitoris (Kisely, Hall, Siskind, & Frater, 2014). La
qualitat de vida dels pacients millora un 90% fins a 3 anys després de l’operació
(Ooms et al., 2014). A més a més, s’ha demostrat que la TCC (24 sessions
iniciades 6 setmanes post-operació, per a obtenir una estabilitat de la
simptomatologia) serveix com a potenciador de la DBS (elèctrodes al NAc),
produint un decrement del 22% en les puntuacions de la Y-BOCS (Mantione &
Nieman, 2014).
Capsulotomia
La capsulotomia és una tècnica ablativa i existeixen diferents tipus:

Capsulotomia termal per radiofreqüència: tècnica invasiva (obrint crani) que ha
demostrat eficàcia en el TOC refractari. El 38% dels pacients queden lliures de
símptomes als 12 mesos, un 39% redueix significativament la clínica obsessiva i un
22% no arriben a experimentar cap milloria (Zhan et al., 2014).

Gamma Capsulotomia “Gamma Knife”: és una tècnica completament no invasiva.
En un estudi doble-cec aleatoritzat troben que lesionant la part ventral de la
càpsula interna un 37.5% dels pacients mostraven una resposta al tractament (35%
de reducció a la Y-BOCS) fins a 12 mesos pot-intervenció (Lopes et al., 2014).

Capsulotomia termal per ultrasons guiada per Ressonància Magnètica: a
diferència de les altes dues tècniques, aquesta pot ser monitoritzada durant
l’operació, reduint la possibilitat de fer lesions irreversibles. No ha reportat, fins
ara, cap cas amb efectes secundaris neuropsicològics, mentre que les altres dues
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sí. Els pacients milloren en un 33% la simptomatologia obsessiva, ansiosa i
depressiva fins a 6 mesos post-intervenció (Jung et al., 2014).
El mecanisme d’acció d’aquests tractaments s’està estudiant. Però s’ha suggerit
que l’efecte de la DBS podria ser degut a un augment de l’alliberament de
dopamina en el caudat dret i putament bilateral (Figee et al., 2014). Ambdós
tractaments tenen una milloria clínica similar i uns canvis metabòlics al circuit
“cortico-estriato-tàlam-cortical” (CSTC), amb un rol destacat de l’escorça anterior
cingulada (Suetens, Nuttin, Gabriëls, & Van Laere, 2014).

NEUROBIOLOGIA DEL TOC
Existeixen diferents circuits cerebrals funcionals associats al TOC (Nakao, Okada,
& Kanba, 2014). El clàssic circuit obsessiu va ser descrit per Saxena l’any 2003
conegut com el circuit CSTC (cortico-estriato-tàlam-cortical) incloent-hi l’escorça
orbitofrontal (OFC) que monitoritza la conducta en situacions socials; l’escorça
anterior cingulada (ACC) que regula i monitoritza diferents funcions com ara
l’anticipació del reforç, la presa de decisions i les emocions; els nuclis estriats
destacant el caudat que actua com a porta d’entrada a l’escorça límbica i frontal i
el tàlem que fa de filtre de la informació. L’excessiva connectivitat funcional
(funcionament de diferents àrees en sincronia temporal) entre el caudat i l’ACC
(subgeno) s’ha associat amb la formació d’hàbits poc funcionals en els TOC i
alhora dificulta el control d’accions dirigides a un objectiu (Gillan et al., 2014).
Aquest circuit CSTC es solapa en part amb el circuit límbic (emocional/afectiu)
que inclouria l’escorça ventromedial (VMPC), l’ínsula i l’amígdala, estructura
històricament vinculada amb els trastorns d’ansietat, tot i que recentment es
comença a tenir molt en compte en la patofisiologia del TOC (Posner et al.,
2014; Simon, Adler, Kaufmann, & Kathmann, 2014; Via et al., 2014). Aquest
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circuit límbic CSTC mostra un patró de connectivitat funcional diferent depenent
de si els pacients estan amb tractament farmacològic (hiperconnectivitat) o no
(hipoconnectivitat) (Göttlich, Krämer, Kordon, Hohagen, & Zurowski, 2014;
Posner et al., 2014). Posteriorment s’han descrit altres àrees cerebrals implicades
que inclouen l’escorça dorsolateral (DLPC) i àrees més parietals formant
l’anomenat circuit de control cognitiu, amb especial rellevància per a la cognició
atencional i espaial (Figura 3; Nakao et al., 2014).
D’altra banda, s’ha estudiat cóm funciona el cervell dels
pacients obsessius en repòs. El circuit neuronal actiu en
repòs es denomina “xarxa d’activació per defecte” (en
anglès Default Mode Network (DMN)) i està implicada
en funcions cognitives auto-referencials, de memòria
episòdica, en imaginar el futur i durant el denominat
Figure 3. Circuit de
Control Cognitiu.

“mind wandering” (ment errant). Les àrees implicades
són: l’escorça cingulada posterior (PCC), el precuneus,

l’escorça prefrontal medial (MPFC), la part ventral de l’ACC i l’escorça parietal
lateral. Els pacients obsessius i els seus familiars no afectats presenten una
connectivitat funcional reduïda del PCC en la DMN, el que suggeriria un possible
endofenotip per a la malaltia (Peng et al., 2014). També s’ha vist que existeix una
connectivitat funcional reduïda del MPFC (part dorsal) i una major connexió
entre aquesta àrea, l’ínsula i el lòbul parietal (Beucke et al., 2014).
Neuroimatge i psicoteràpia
Una revisió de 18 articles fent servir TCC (entre 4 i 40 sessions depenent de
l’estudi), ha trobat en el post-tractament una disminució de l’activació del caudat
dret, l’OFC, l’ACC i certs regions del tàlam (Weingarten & Strauman, 2014).

Predictors estructurals de resposta al tractament psicològic
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Els pacients que no responen a TCC (12 sessions) tenen menors volums de
substància grisa (SG) a l’escorça prefrontal ventromedial i orbitofrontal dretes, i a
l’ACC esquerra (Hashimoto et al., 2014). Contràriament, en un article on
mesuren el gruix de l’escorça (“cortical thickness”) troben que els pacients que sí
responen a TCC són aquells que tenen una reducció en la part rostral de l’ACC
esquerra (Fullana et al., 2014). Encara hi ha moltes incògnites sobre quines
regions cerebrals poden ser marcadors biològics de resposta a TCC, però sembla
que l’escorça ACC (associada amb la consolidació i retenció de l’extinció) podria
estar jugant un paper important.
Model integral del TOC: genètica i ambient
El model neuroepigenètic tracta d’integrar els coneixements sobre les alteracions
neuronals, genètiques i de l’ambient que afecten a la manifestació del trastorn. Els
estudis de bessons indiquen que el TOC presenta una heretabilitat del 40%, i el
60% és degut a factors ambientals. Possiblement els esdeveniments ambientals

Figure 4. Model Neuroepigenetic del TOC

actuen com a desencadenants i modifiquen l’expressió de certs gens relacionats
amb el sistema dopaminèrgic, del glutamat i serotoninèrgic, així com gens
essencials pel neuro-desenvolupament (Kariuki-nyuthe, Gomez-mancilla, & Stein,
2014; Mattheisen et al., 2014), mitjançant mecanismes epigenètics. Tot això
provoca canvis en l’activitat del circuit CSTC donant lloc a la manifestació del
trastorn (Figura 4) (Pauls, Abramovitch, Rauch, & Geller, 2014)
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Altres aspectes biològics/epigenètics que podrien estar influint en la patologia són:
el cicle hormonal i el moment del naixement. El risc de desenvolupar TOC
incrementa després de la menàrquia (13%), durant l’embaràs (5%), el postpart
(4.7%) i la menopausa (3.7%), i incrementa el risc d’empitjorament durant el
període premenstrual (37.6%), l’embaràs (33%), el postpart (46.6%) i la
menopausa (32.7%) (Guglielmi et al., 2014). El mes en el que es neix podria
explicar aspectes ambientals (agents infecciosos, nutrició, toxines externes,
influència de la meteorologia, complicacions pre/perinatals) associats al
desenvolupament de la malaltia. S’ha observat que hi ha un efecte només en els
homes entre néixer durant els mesos d’agost a novembre i la presència de TOC
(Cheng et al., 2014).

Manifestacions Clíniques més enllà de les obsessions i compulsions
La literatura suggereix que, a part dels símptomes evidents del TOC (obsessions i
rituals), també existeixen dificultats interpersonals, com la vergonya o la ràbia no
expressada, que podrien ser un focus d’atenció a la teràpia. S’ha vist que una
major vulnerabilitat a la vergonya està relacionada amb la severitat dels símptomes
TOC (dany/comprovació i ordre/simetria), i que canvis en aquest constructe
poden disminuir la gravetat dels símptomes TOC (Wetterneck, Singh, & Hart,
2014). Aquesta idea està directament relacionada amb els resultats d’un estudi
recent amb bessons, on s’observava que la presència de símptomes de fòbia social
predeia significativament el risc de patir símptomes obsessius, i no al revés
(López-Solà et al., 2015). D’altra banda, els subjectes amb símptomes sexuals/
religiosos presenten un nivell significativament més alt de ràbia no expressada i
major percepció de transgressions interpersonals en comparació amb els controls
(Fatfouta & Merkl, 2014). Des del punt de vista clínic, una possibilitat per a
aquests subjectes seria, a part del tractament habitual: 1) aprendre a reconèixer les
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seves “fantasies” i sentiments de venjança sobre les transgressions interpersonals
sense que sigui un estigma, i 2) desenvolupar estratègies per enfrontar-se de
manera efectiva davant d’aquestes situacions socials que els provoquen ira
(Fatfouta & Merkl, 2014).
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TRASTORN DISMÒRFIC CORPORAL

Lorena Fernández de la Cruz
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Una de les novetats del DSM-5, publicat ara fa ja dos anys (com passa el temps!),
va ser la inclusió d’un capítol dedicat al trastorn obsessivocompulsiu (TOC) i
altres trastorns relacionats (American Psychiatric Association, 2013). Dins
d’aquests “trastorns relacionats” es troben el nou trastorn d’acumulació, la
tricotil·lomania, i el trastorn d’excoriació (skin-picking). A més, aquest capítol
també inclou l’anomenat trastorn dismòrfic corporal. Degut a les seves similituds
amb el TOC, tant pel que fa a les seves característiques clíniques com als patrons
d’heretabilitat (Monzani, Rijsdijk, Harris, & Mataix-Cols, 2014 –accés gratuït),
aquest trastorn es va traslladar del grup dels trastorns somatomorfs al grup dels
trastorns obsessius. Esperem que aquesta nova aproximació nosològica serveixi
per donar més notorietat a un trastorn que, fins ara, ha passat més aviat
desapercebut, tant en els àmbits de recerca com en l’entorn clínic, on sabem que
no es diagnostica tant com es deuria, tot i que presenta una prevalença (al voltant
del 2% en la població general) similar o superior a la d’altres trastorns mentals
més “populars” com el TOC, l’anorèxia nerviosa, o l’esquizofrènia. El fet de que
el trastorn no es diagnostiqui implica també, com és d’esperar, que no es tracti, la
qual cosa repercuteix no només en el benestar i el funcionament dels pacients,
sinó en el de la societat en general (llegiu la breu revisió de la Kathy Phillips,
màxim referent en la investigació en trastorn dismòrfic, titulada Body dysmorphic

disorder: common, severe and in need of treatment research; Phillips, 2014 –
accés gratuït). A continuació us presentem un resum de les publicacions més
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rellevants (a criteri de l’autora) sobre el trastorn dismòrfic corporal aparegudes
durant el 2014.

El cervell “dismòrfic”
La principal característica del trastorn dismòrfic corporal és que aquells que el
pateixen presenten una preocupació excessiva per defectes o imperfeccions en el
seu aspecte físic que per d’altres són imperceptibles o poc importants (American
Psychiatric Association, 2013). Però què és el que els fa tenir aquesta percepció
distorsionada de la seva imatge? Diversos estudis han assenyalat diferents aspectes
neuropsicològics que podrien jugar un paper rellevant en aquesta percepció
disfuncional, com per exemple biaixos interpretatius i atencionals que podrien
contribuir no només al manteniment del trastorn, sinó també al seu
desenvolupament. L’estudi d’aquests biaixos és un tema d’interès recurrent en el
camp del trastorn dismòrfic, i aquest any no ha estat una excepció. Kaplan,
Enticott, Hohwy, Castle, i Rossell (2014 –accés gratuït) estudien una mostra de 17
pacients amb trastorn dismòrfic utilitzant com a mesura la susceptibilitat a la
il·lusió de la mà de goma, que sorgiria com a conseqüència dels processos
d’integració multisensorial quan una mà de goma i una mà de veritat del
participant oculta són estimulades en sincronia. Els autors conclouen que els
individus amb trastorn dismòrfic podrien presentar anormalitats en el
processament de la informació visual i en la integració multisensorial. Per la seva
banda, Kerwin, Hovav, Hellemann, i Feusner (2014) estudien el processament
local i global, i la facilitat per canviar de criteri (set-shifting) en pacients amb
trastorn dismòrfic. Els resultats suggereixen notables dificultats en aquestes
variables que, a més, estarien relacionades amb la pobra consciència de malaltia
que sovint presenten aquests pacients. Buhlman, Rupf, Gleiss, Zschenderlein, i
Kathmann (2014) avaluen la discriminació facial i d’objectes en 35 individus amb
trastorn dismòrfic, comparant-los amb pacients amb condicions dermatològiques i
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amb controls sans. Els resultats indiquen que pacients amb trastorn dismòrfic
tenen més tendència a percebre imatges facials idèntiques com més canviants al
llarg del temps, en comparació amb els grups control, la qual cosa confirma els
resultats d’estudis previs assenyalant aspectes particulars en la percepció de cares
en aquest grup de pacients. Rossell, Labuschagne, Dunai, Kyrios, i Castle (2014)
es centren en l’estudi de les creences delirants en el trastorn dismòrfic i concluen,
després d’aplicar diferents bateries d’avaluació cognitives, que la formació de les
mateixes podria ser explicada per dificultats en el processament semàntic de la
informació.

Avaluació
La Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale modified for Body Dysmorphic

Disorder (BDD-YBOCS) és el “gold standard” per avaluar la gravetat dels
símptomes dismòrfics, de la mateixa manera que la Y-BOCS ho és pel TOC. La
BDD-YBOCS s’ha vingut utilitzant àmpliament en nombrosos estudis, però fins
ara no s’havien avaluat les seves propietats psicomètriques. L’estudi de Phillips,
Hart, i Menard (2014) s’encarrega per fi d’aquesta tasca. Els autors conclouen que
la BDD-YBOCS presenta bones propietats psicomètriques, amb una excel·lent
fiabilitat inter-avaluadors i test-retest, una forta consistència interna, i bona validesa
convergent i divergent. Potser el més interessant d’aquest estudi és que els autors
també miren la sensibilitat al canvi de la mesura, tot i que ho fan en una
submostra de pacients de grandària relativament modesta (N=63) que han estat
tractats amb inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRSs). Els autors
troben que disminucions pre-post tractament a la BDD-YBOCS del 30% i del
35% presenten nivells de sensibilitat i especificitat similars quan són comparats
amb puntuacions a l’escala CGI-I (Clinical Global Impairment – Improvement)
d’almenys 2 (“molta milloria”). Tot i això, recomanen utilitzar el 30% per designar

HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

147

milloria clínicament significativa (és a dir, resposta al tractament) per tal de
mantenir la continuïtat amb estudis previs que fan servir aquest punt de tall.
Pel que fa a mesures auto-administrades, Veale, Eshkevari, Kanakam, Ellison,
Costa, i Werner (2014) publiquen la validació d’un nou instrument, l’Apperance

Anxiety Inventory (AAI), utilitzant tant una mostra clínica (N=139) com un grup
de la població general (N=108). L’AAI avalua els processos cognitius i conductes
relacionades amb els símptomes del trastorn dismòrfic i està ideat per ser utilitzat
durant el tractament i avaluar el progrés dels pacients sessió a sessió. En aquesta
validació, l’AAI va mostrar una bona fiabilitat test-retest i una bona validesa
convergent. La solució de l’anàlisi factorial en la mostra clínica va concloure
l’existència de dos factors, un caracteritzat per l’evitació i un altre caracteritzat per
la monitorització de l’amenaça (aquest darrer factor inclou ítems com, per
exemple, comprovar excessivament com un es veu en un mirall). En canvi, només
un factor va ser identificat en la mostra no clínica. Aquests resultats suggereixen
que l’AAI pot ser útil tant en contextos clínics com d’investigació per monitoritzar
els canvis en processos cognitius i conductes que podrien mediar els resultats de
tractament en pacients amb trastorn dismòrfic.

Tractament psicològic
Si mai heu tractat pacients amb trastorn dismòrfic corporal, sabreu que aquest és
un grup de pacients difícil. Les comorbiditats que acompanyen el trastorn (p. ex.,
depressió), així com l’elevada suïcidalitat i la pobra consciència de malaltia, fan
que aquest grup presenti taxes de resposta al tractament força més baixes que
altres trastorns “veïns” com el TOC o fins i tot la fòbia social. És per això molt
important invertir recursos en desenvolupar un tractament eficaç. Tot i això, la
recerca en tractament ha estat força escassa. Fins ara, només hi ha hagut un grapat
d’estudis controlats aleatoritzats (ECA) analitzant l’eficàcia del tractament
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psicològic pel trastorn dismòrfic (Rabiei, Mulkens, Kalantari, Molavi, & Bahrami,
2012; Rosen, Reiter, & Orosan, 1995; Veale et al., 1996). En aquest sentit, podem
dir que el 2014 ha estat un any prou prolífic.
En David Veale i el seu equip al Maudsley Hospital, Londres, han publicat un
ECA (Veale, Anson, Miles, Pieta, Da Costa, & Ellison, 2014 –accés gratuït)
comparant tractament cognitivoconductual (TCC) vs. maneig de l’ansietat (un
comparador bastant més potent que les llistes d’espera utilitzades en estudis
previs), durant un període de 12 setmanes en una mostra de 46 pacients. La TCC
es va mostrar significativament superior al maneig de l’ansietat no només en la
mesura principal, la BDD-YBOCS (d = 0.99), sinó també en les mesures
secundàries. A més, el grup de TCC va continuar tractament durant quatre
setmanes més (fins la setmana 16) i les puntuacions van continuar millorant. És
interessant destacar que no hi va haver diferència en la resposta al tractament
entre aquells amb trastorn dismòrfic amb o sense creences delirants, o amb o
sense depressió.
A l’altra banda de l’Atlàntic, la Sabine Wilhelm i el seu grup també han conduït
un ECA (Wilhelm et al., 2014). L’estudi és igualment meritori però potser de
qualitat metodològica menor que l’anterior. En aquest cas, 36 adults amb trastorn
dismòrfic van ser aleatoritzats a 22 sessions de TCC durant 24 setmanes (N=17) o
a una llista d’espera de 12 setmanes (N=19). Després de 12 setmanes no es van
observar diferències entre ambdós grups (mida de l’efecte inter-grups = 0.6). Les
autores van trobar èticament problemàtic allargar la llista d’espera més enllà de les
12 setmanes en aquest grup de pacients tan greus, de manera que després de la
setmana 12 els pacients en llista d’espera també van començar TCC. Després de
24 setmanes de tractament, els dos grups combinats (el grup que va rebre TCC
immediatament més el grup control que va rebre el tractament més tard) sí que
van presentar millores substancials respecte a les seves puntuacions inicials (mida
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de l’efecte intra-grup = 2.1). Les autores plantegen que poder, en un trastorn tan
complicat, el tractament s’hauria d’estendre més allà de les 12 setmanes de
durada per a un efecte òptim.
També durant el 2014, el grup suec del Christian Rück ha publicat el primer
estudi de tractament utilitzant TCC aplicada per Internet (amb suport del
terapeuta) pel trastorn dismòrfic corporal (Enander, Ivanov, Andersson, MataixCols, Ljótsson, & Rück, 2014 –accés gratuït). Aquest és un estudi obert amb una
mostra relativament petita (N=23), però els resultats han estat molt bons, amb un
82% dels participants classificats com a responedors al tractament. La publicació
de l’ECA d’aquest tractament s’espera per aquest 2015. Us avanço que, tot i ser
més modestos que els del pilot, els resultats són també prou satisfactoris i obren la
porta a l’oportunitat de tractar (via Internet) aquells pacients –especialment els de
gravetat lleu/moderada– que no poden accedir a una intervenció adequada, bé
per la manca de clíniques especialitzades disponibles a la seva àrea o per
l’escassetat de terapeutes entrenats en el tractament d’aquest trastorn. Si en voleu
saber més d’aquest estudi haureu d’esperar al cdscritc de l’any vinent!

I el tractament cosmètic?
Un tema sempre interessant quan parlem de trastorn dismòrfic és si la cirurgia
estètica és/seria d’ajuda per les preocupacions dismòrfiques. En breu, la resposta
és no. Els experts recomanen descoratjar als pacients amb trastorn dismòrfic que
volen rebre cap tipus de tractament cosmètic, ja sigui dermatològic, quirúrgic,
dental, etc. Les dades disponibles suggereixen que el tractament cosmètic no és
efectiu gairebé mai en aquest tipus de pacients, que pot empitjorar els símptomes
i que pot desencadenar accions legals o fins i tot violentes cap als clínics que
proveeixen aquests tractaments (Phillips, 2014 –accés gratuït; Ziglinas, Menger, &
Georgalas, 2014). Tot i això, en l’estudi de Felix et al. (2014) es suggereix el
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contrari, però llegiu fins al final. Els autors avaluen una mostra de 116 dones
abans de ser sotmeses a una rinoplàstia, de les quals 32 són diagnosticades de
trastorn dismòrfic corporal. Els autors mesuren la seva satisfacció amb l’operació
un any després de la intervenció i troben que el 90% de les pacients estan
satisfetes de l’operació al cap d’un any, per la qual cosa suggereixen que pacients
que presenten un trastorn dismòrfic corporal lleu o moderat podrien beneficiar-se
d’una rinoplàstia. Davant d’aquesta conclusió tan optimista, Crenand i Phillips
(2014) s’afanyen en contestar als autors criticant alguns aspectes metodològics de
l’estudi com per exemple els problemes amb la manera en la que les pacients van
ser avaluades, que suggeriria que poder les pacients incloses no complien criteris
diagnòstics de bon començament. Un exemple més de que hem de ser crítics
amb el que llegim. En definitiva, la resposta més prudent i segurament més
escaient a la pregunta del tractament cosmètic continuaria sent no.
Sembla doncs que, de moment i basant-nos en els estudis existents, la millor
alternativa per tractar el trastorn dismòrfic corporal seria la TCC o els fàrmacs
(fins al moment hi ha un parell d’ECAs recolzant també l’eficàcia de la
clomipramina [Hollander et al., 1999] i la fluoxetina [Phillips, Albertini, &
Rasmussen, 2002]). Tot i això, queda molt per fer en aquest camp. En el futur,
seria interessant comparar l’eficàcia de la TCC i els fàrmacs, així com la seva
combinació, i també avaluar aquests tractaments en altres grups com en nens i
adolescents, on l’evidència respecte a l’eficàcia de qualsevol tractament és
sorprenentment escassa. Tot i això, el 2014 ha estat un bon any pel trastorn
dismòrfic corporal; esperem que el 2015 sigui igual de bo o millor!
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Primeres aportacions a la nova classificació DSM-5
Trastorn Depressiu Persistent. Quin significat té, i a quin nivell, la diferenciació
crònic – no crònic?
Concloíem la revisió de l’any anterior amb l’article publicat per Uher, Payne,
Pavlova i Perlis, que es reedita idèntic l’any 2014, que revisa les implicacions que
els canvis en criteris diagnòstics entre DSM-IV i DSM-5 podrien comportar per a
la pràctica clínica i la recerca. Un dels més rellevants és que els criteris pel nou
Trastorn Depressiu Persistent (TDP) no requereixen l’exclusió dels criteris de
Trastorn Depressiu Major (TDM) pel diagnòstic; la resta, poc difereixen dels del
Trastorn Distímic al DSM-IV: ha d’haver-hi humor depressiu però aquest no
s’explica per la pèrdua d’interès o de plaer, no es considera el retard psicomotor
ni l’agitació o neguit, ni els sentiments d’inutilitat ni de culpa, ni la ideació suïcida
entre els criteris diagnòstics. El principal problema que deriva d’aquesta nova
classificació és que malgrat que s’agrupen en una mateixa categoria diagnòstica els
anteriors Trastorn Distímic i Trastorn Depressiu Major Crònic, amb les
diferències simptomàtiques en els criteris actuals DSM-5 podria ser que pacients
amb TDM de duració superior a dos anys no hi quedin inclosos. Aquestes
contradiccions en la correspondència entre TDM crònic i TDP poden afectar
més a la recerca clínica, en reduir la comparabilitat entre els diagnòstics dels
clínics, i a la recerca biològica si entenem que Trastorn Distímic i TDM crònic
poden tenir diferent etiologia; però pel que fa al tractament, sembla que
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l’agrupació d’ambdós entitats clíniques en una mateixa categoria té significat
perquè les estratègies i resposta terapèutica són similars.
Rhebergen i Graham (2014) suggereixen que el nou concepte més que agrupar
diferents entitats diagnòstiques defineix un tipus de depressió que s’experimenta
sense “Depressió Major” i que es distingeix sobretot per una reducció dels
símptomes requerits i per la cronicitat. Per elles, la nova categoria TDP té com a
principal aportació la clara distinció entre les condicions de Depressió Crònica i
No-Crònica. Però en el seu article recuperen i actualitzen dades d’un tema ja molt
treballat fa anys: revisar les evidències sobre la validesa i utilitat del diagnòstic de
Trastorn Distímic des de diferents perspectives. Els resultats revisats, fins al juny
de 2013, no troben suficients evidències consistents i homogènies a cada grup
diagnòstic que diferenciïn significativament entre Trastorn Depressiu Major,
Trastorn Distímic i altres condicions depressives cròniques: ni a nivell genètic, ni
en les dades biològiques de patofisiologia que s’han estudiat, ni han trobat estudis
de neuroimatge que comparin directament pacients amb Trastorn Distímic i
pacients amb TDM; tampoc han trobat els estudis de perfils de temperament i
personalitat que diferenciïn significativament els pacients; en relació al tractament,
els estudis que comenten no donen suport a un tipus de modalitat sobre una altra;
i els estudis prospectius per identificar factors associats a diferents trajectòries de
curs clínic (edat, inici prematur, menor extraversió) tampoc representen
adequadament ni de manera rellevant els pacients amb curs crònic. Només
troben dades, i pendents de més evidència, que el trastorn Distímic s’associa a
més càrrega familiar de Trastorn de la Personalitat que el Trastorn Depressiu
Major. Aquest retorn al debat de la validesa del concepte, des de la meva
consideració, ja és una mica cansat; però la revisió té el seu interès perquè és un
bon exemple de l’heterogeneïtat que caracteritza els Trastorns Afectius.
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Reisinger Walker i Druss (2014), seguint la nosologia DSM-5, examinen els
predictors de persistència del TDM en un estudi a 10 anys, a partir de les dades
de l’enquesta nacional de desenvolupament de població d’edat mitjana als USA
(MIDUS) els anys 1995-1996 i al 2004-2006.
El 1995 el 15% del total de la mostra estudiada es classificava com a TDM i,
d’aquests, el 37% també complien criteris de Depressió Major a l’estudi de 2004;
no vol dir que tots siguin casos de cronicitat entesa com a perdurabilitat dels
símptomes durant els 10 anys, donat que l’avaluació no ha estat continuada al llarg
dels anys, sinó en dos moments transversals i, per tant, la mostra pot incloure
també casos de recaigudes o recurrències en trastorn depressiu. Estudien
diferents predictors demogràfics, clínics, de salut i de suport social. En aquest
37% de subjectes que complien criteris de DM el 2004-2006 i ja s’havien
classificat com a tals el 1995-96, els models de regressió logística determinen que
les variables a la línia base que s’associaran de manera significativa a la depressió a
10 anys de seguiment són: gènere (ser dona), estatus marital (mai haver estat
casat), condicions mèdiques cròniques (a partir de com a mínim dues
afectacions), activitat limitada i contacte amb la família (inferior a 1 vegada a la
setmana). Una limitació important de l’estudi és l’absència de dades clíniques
associades a la persistència del diagnòstic, fet que s’ha d’atribuir a les
característiques de la mostra: són subjectes de població general i no de l’àmbit
clínic. Amb tot, alguns resultats ens semblen rellevants:
1.- A la línia base, el 1994-95, només el 58% de les persones identificades
com a TDM rebien tractament específic per a aquesta afectació i, d’aquests,
només en el 17% dels casos el tractament es fonamentava en guies clíniques
basades en l’evidència.
2.- L’afectació de dos o més processos mèdics crònics i la limitació per a
l’activitat són predictors que es relacionen entre sí i amb un efecte sumatori, donat
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que la coincidència incrementa estressors de vida quotidiana a nivell de més
dificultats econòmiques, laborals i domèstiques.
3.- Ja és coneguda la relació entre suport social i Trastorn Depressiu; però
és de les poques vegades que s’estudia aquesta variable des d’una perspectiva de
freqüència i diferenciant el contacte amb familiars del contacte amb amics.
Només es troba relació o associació per a la primera condició. Ens sembla
interessant recollir la reflexió que aporten els autors d’aquesta influència, citant a
Cohen et al. (2000): “el suport de la família contribueix a la recuperació de la
depressió perquè proporciona un sentit de pertinença i d’intimitat, redueix el
sentiment de soledat i facilita l’accés a altres recursos assistencials i l’adherència i
manteniment del tractament”.
Boschloo et al. (2014) estudia si els factors de risc que afecten el pronòstic del
curs naturalístic del TDM impacten de manera diferents les formes cròniques i
no cròniques. Les dades deriven del Netherlands Study of Depression and
Anxiety (NESDA) amb pacients controls sans i pacients amb trastorn depressiu
i/o trastorn d’ansietat, procedents de la comunitat, d’atenció primària i de serveis
ambulatoris especialistes en Salut Mental. Se seleccionen pacients que
compleixen criteris diagnòstics en els 6 mesos previs a l’inici de l’estudi, i amb
simptomatologia com a mínim lleu la setmana prèvia (en base a puntuacions > a
14 al qüestionari Inventory of Depressive Symptoms, IDS), i les avaluacions de
seguiment s’efectuen als 2 i als 4 anys. La manera d’avaluar la cronicitat és curiosa
(Life Chart method). Els pacients que han mostrat simptomatologia depressiva
durant com a mínim 24 mesos, són definits com a crònicament deprimits a l’inici
de l’estudi. Troben que 1 de cada 4 pacients amb TDM no crònic desenvolupa
un curs crònic en 4 anys de seguiment, i que la meitat dels pacients amb TDM
crònic persisteixen durant els 4 anys de seguiment. Els resultats destaquen que
aquests pacients a la línia base ja presenten símptomes depressius més severs, més
sovint presenten diagnòstic comòrbid de trastorn d’ansietat i més sovint reben
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tractament farmacològic antidepressiu, són més grans d’edat i presenten
puntuacions més altes en traumes a la infància i en neuroticisme, i puntuacions
més baixes en extroversió i en escrupolositat. És interessant considerar que els
factors de risc de mal pronòstic, tant per a la depressió crònica com per a la nocrònica són l’edat d’inici més jove, la major severitat de l’episodi depressiu, haver
sofert “traumes” a la infància i la comorbiditat amb trastorn d’ansietat i
dependència a l’alcohol. I, finalment, una altra associació predictiva de pitjor
pronòstic s’ha trobat per la presència de fets vitals estressants recents només per
aquells pacients amb un elevat neuroticisme a l’avaluació inicial de línia base; pels
autors aquesta associació s’explica com una dada de suport al model de
vulnerabilitat a l’estrès, en el qual els factor de vulnerabilitat (neuroticisme)
modera els efectes d’estressors externs. En definitiva, els autors suggereixen la
conveniència d’incorporar en els tractaments estratègies d’afrontament de l’estrès i
de modificació dels baixos patrons de sociabilitat (baixa extraversió); es mostren
favorables a l’agrupació diferenciada de TDM Crònic i No-Crònic i insisteixen
que el tractament, assumint el curs progressiu de la malaltia, s’ha de centrar en
les diferències individuals, en la fase o estadi clínic del seu trastorn i ha de fer
atenció a aquests factors de pronòstic identificats.
Devanand (2014) revisa les característiques clíniques del TDP, ja sigui Trastorn
Distímic o Depressió Major Crònica, en un grup específic de població: “elderly
population”, establint el criteri d’edat “gran” en 50-60 anys. Segons la seva revisió,
en comparació amb adults joves (menys de 50 anys), en adults grans sembla que
el trastorn es presenta de manera més pura, és a dir, amb menor comorbiditat
associada, sense història prèvia de TDM i amb baixes taxes d’història familiar de
trastorn de l’humor, la distribució per gèneres és similar, l’associació amb
Trastorn de la Personalitat és força menor i en tot cas es dóna amb els subtipus
Obsessiu-Compulsiu i Trastorn per Evitació; en pacients que han iniciat el primer
episodi després dels 50-60 anys es troba més evidència d’alteracions
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cerebrovasculars i atròfia cerebral que en pacients grans amb inici previ als 50
anys, i els símptomes també s’associen més sovint a etiologia cerebrovascular o
neurodegenerativa. A més, en aquests pacients grans amb Trastorn Distímic
d’inici posterior als 50 anys, es presenten de manera significativament diferent
estressors psicosocials importants, com pèrdua de suport social i dol per pèrdua
de persones properes estimades. L’autor considera que els pacients d’aquest grup
d’edat, grans, que inicien els símptomes amb posterioritat als 50 anys, no queden
ben recollits en els actuals criteris diagnòstics; per això proposa una
conceptualització diferent a la del DSM-V pel TDP per tal que contempli totes les
presentacions clíniques, i que comprendria 4 categories de pacients: 1.-)
Depressió Major Crònica d’inici prematur; 2.-) Depressió Major Crònica i
Distímia, amb símptomes que fluctuen entre ambdues categories durant el curs
de la malaltia; 3.-) Trastorn Distímic “pur”, sovint present per tota la vida; que
inclouria una minoria de pacients grans amb trastorn distímic en els quals és
probable major comorbiditat amb ansietat i trastorn per ús d’alcohol i altres
substàncies, i els Trastorns de Personalitat típicament associats són el Límit,
l’Histriònic i l’Antisocial; 4.-) Trastorn Distímic “pur” amb inici a partir dels 50
anys; inclou la majoria de pacients amb distímia d’edat gran; són pacients que no
presenten un augment en trastorns psiquiàtrics comòrbids, ni en història familiar
de trastorn de l’humor, però sí tenen taxes superiors en malalties mèdiques
comòrbides; és més probable que tinguin evidència de Demència Vascular amb
deteriorament executiu, i algun tipus de dèficit cognitiu que podria ser precursor
de demència; els estressors psicosocials (aïllament, dol per pèrdues
significatives…) són comuns en aquest grup de pacients distímics més grans (però
igual com en totes les subcategories o subgrups depressius en persones grans). La
major associació amb deteriorament cognitiu o altres discapacitats físiques
comporta per a aquest grup de pacients un pitjor funcionament i pitjor pronòstic.
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Posats ja en el tema tractament psicològic per la Depressió Crònica, cal fer
referència a 2 treballs d’equips clínics que intenten aportar evidència sobre la
utilitat de la CBASP. Aquesta modalitat de tractament psicològic es va formular
específicament per atendre els requeriments clínics de la cronicitat del trastorn
depressiu, i els autors subratllen que no es pot entendre la teràpia sense associarla a les idiosincràsies psicopatològiques de la depressió crònica. A diferència de la
teràpia cognitiva de Beck, la CBASP es focalitza en les relacions interpersonals;
conceptualitza els pensaments i les cognicions com a importants només perquè
les entenen com un element més de “la cadena” dels esdeveniments
interpersonals que s’associen a una conducta que comporta unes conseqüències
interpersonals, i aquestes són l’objectiu principal de la teràpia. Es treballa amb el
pacient per establir la relació entre conseqüències i comportaments massa
passius/dominants o excessivament hostils/d’amistat; a continuació s’ensenyen
conductes i actituds socials més eficaces que amb el temps comportaran
conseqüències positives i reforçants en l’àmbit social (Swan & Hull, 2007).
Aquest canvi en la conducta interpersonal s’associa a una reducció de la clínica
depressiva en pacients crònicament deprimits (Constantino et al., 2012).
-

Wiersma et al. (2014) comparen l’aplicació de la CBASP combinada amb

tractament antidepressiu amb un grup únic de tractament habitual que consisteix
en altres diferents tractaments psicològics també combinats a tractament
farmacològic (53% TCC, 25 % IPT, 10 % Psicoteràpia Psicoanalítica Breu, i 7%
psicoteràpia de suport estructurada) en pacients que compleixen criteris de TDM
crònic, o TDM sense recuperació interepisòdica o de Trastorn Distímic. Es tracta
d’un RCT que aporta dades de seguiment fins a 1 any, i tot i que els resultats a
l’avaluació a les 52 setmanes, i no en les anteriors a 8, 16 i 32 setmanes, són més
favorables al grup CBASP, les diferències no són significatives.
-

Swan & Hull (2007) presenten un assaig obert i analitzen les dades de 115

pacients que s’adscriuen a 6 mesos de tractament psicològic amb 20 sessions de
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CBASP. L’objectiu és avaluar la utilitat i acceptabilitat d’aquest tractament per
justificar la seva implementació en la pràctica clínica rutinària del sistema
Nacional de Salut al Regne Unit. Evidentment, en no haver-hi grup control, les
dades són exclusivament descriptives.
Finalment, Kriston, von Wolff, Westphal, Hölzel i Härter (2014) revisen, fins a
2013, dades de metanàlisis de RCT sobre eficàcia i acceptabilitat de tractaments
específics pel TDP, farmacològics, psicològics i combinacions entre ells o amb
placebo. Estudien l’eficàcia segons la resposta i segons l’acceptabilitat del
tractament (% d’abandonaments). Pel que fa a la “xarxa” de metanàlisi de
tractaments psicològics, identifiquen 15 estudis que avaluen 5 modalitats de
tractament i 5 intervencions combinades. Els resultats són molt poc conclusius: la
IPT combinada amb fàrmacs és més eficaç que en monoteràpia en el TDM
crònic però no en el Trastorn Distímic, i en monoteràpia té una eficàcia inferior
als fàrmacs; i no s’han trobat diferències significatives en eficàcia de la CBASP en
comparació al tractament farmacològic ja sigui en combinació o com a
monoteràpia. No queda clar per què no s’inclouen altres models de tractament
psicològic, a no ser que es degui a que només seleccionen RCT que s’hagin
administrat a com a mínim 100 pacients i dels que hi hagi evidència de dos
assajos.
Article recomanat
A falta de suport empíric convincent, basat en l’evidència i la significació
estadística de les dades comparatives, pels tractaments psicològics en la depressió
crònica (cosa que no passa en la depressió no-crònica), sembla que de moment
l’eficàcia i utilitat dels tractaments psicològics es fonamenta més en si valida o no
elements, variables, postulats, conceptuals de cada model o paradigma teòric.
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Amb tot, per a cap dels treballs relacionats no hi ha cap dubte que aquests
pacients segueixen constituint un repte pels clínics, per la seva complexitat no
només de tractar, sinó també d’entendre les especificitats de les característiques
del seu trastorn, tant en la manifestació simptomàtica com en les dificultats que
se’n deriven, de treballar l’adherència terapèutica i de comprendre el curs
evolutiu.
Des d’aquesta consideració, l’article recomanat és el de Picardi i Gaetano (2014)
que publiquen una extensa revisió sobre el tractament psicològic pels diferents
trastorns de l’humor. Recomano especialment la lectura de l’apartat corresponent
al tractament psicològic per a la depressió crònica, sobretot per com combina la
descripció de les característiques clíniques dels pacients amb plantejaments i
estratègies psicològiques que poden ser útils derivades tot i sostenir-se en diferents
models teòrics.
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L’any 2014 es va inaugurar amb una revisió que pretenia donar resposta a les
següents preguntes: quins són els tractaments psicològics adjuvants que han
demostrat eficàcia en el trastorn bipolar?, existeixen característiques dels pacients
o del curs de la malaltia que influeixin en la resposta terapèutica?, quin és el
millor moment per a introduir la intervenció? (Reinares, Sánchez-Moreno, &
Fountoulakis, 2014). A més de repassar les publicacions en el marc dels
abordatges més estudiats (teràpia cognitivocondutual, psicoeducació, intervenció
familiar, teràpia interpersonal i dels ritmes socials), s’inclouen tractaments que
recentment han començat a ser avaluats en població bipolar, tal com la
rehabilitació funcional i la teràpia cognitiva basada en el mindfulness. I, alhora
que s’intenta identificar possibles mediadors i moderadors de la resposta
terapèutica, es remarquen les limitacions metodològiques dels articles existents i
es plantegen reptes futurs.
Posteriorment s’ha publicat una carta (Oh & Kim, 2014) i el primer estudi pilot
(Novo et al., 2014) que explora la utilitat de la desensibilització i reprocessament
mitjançant moviments oculars (Eye Movement Desensitization and Reprocessing,
EMDR) en aquesta població. Els subjectes presentaven símptomes subsindròmics
del trastorn bipolar i havien patit esdeveniments traumàtics que generaven un
impacte clínic significatiu. Tot i que la mostra era molt petita (10 pacients per
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grup), a les 12 setmanes es van observar diferències significatives en la
simptomatologia afectiva i en la derivada del trauma, favorables al grup que havia
rebut 14-18 sessions d’EMDR en comparació al grup que va rebre tractament
habitual. No obstant això, les diferències desapareixien al final del seguiment (24
setmanes), excepte en alguna subescala de trauma en la qual els pacients del grup
experimental presentaven menor malestar. És necessari ampliar la mostra i el
seguiment per tal de determinar amb major precisió i rigor el paper d’aquesta
intervenció en pacients amb comorbiditat amb estrès posttraumàtic, condició que
pot empitjorar el curs de la malaltia. Un estudi publicat a la revista Molecular
Psychiatry (Gilman et al., 2014), amb 33375 pacients, assenyalava que tant l’abús
físic i sexual en la infància, com els esdeveniments vitals en la vida adulta poden
influir en l’aparició i recurrència de la mania. Per una altra banda, i al marge del
trastorn bipolar, una meta-anàlisi recent assenyala l’eficàcia de la teràpia
cognitivoconductual centrada en el trauma i de l’EMDR en el tractament dels
trastorns per estrès posttraumàtic en adults que havien patit abús a la infància
(Ehring et al., 2014).
L’article de Popovic, Yildiz, Murphy i Colom (2014) remarca la necessitat
d’incorporar aspectes dirigits a promoure la rehabilitació cognitiva, funcional i la
salut física, així com d’investigar el paper que juga la psicoteràpia en pacients que
sovint són excloses dels assajos clínics (majors de 65 anys, pacients amb
comorbiditat, dones embarassades). En relació a la rehabilitació funcional, una
subanàlisi d’un estudi sobre els efectes d’aquesta intervenció en comparació a la
psicoeducació i al tractament habitual, va confirmar que en analitzar
específicament la submostra de pacients amb trastorn bipolar tipus II es
mantenien els efectes de la intervenció sobre el funcionament psicosocial general,
a més d’objectivar-se una millora en la simptomatologia subclínica de tipus
depressiu (Sole et al., 2014). A l’igual que en l’estudi original, la interacció
tractament i grup no va ser significativa per a les variables neurocognitives. És
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interessant també mencionar que un estudi recent assenyalava el paper que
exercia la reserva cognitiva sobre el rendiment cognitiu i el funcionament
psicosocial de pacients amb trastorn bipolar (Forcada et al., 2014); es preveu que
futurs estudis aprofundeixin en aquest aspecte i el tinguin present en avaluar la
resposta terapèutica.
Fristad i MacPherson (2014) han publicat una revisió que permet aprofundir en
els estudis de psicotèrapia en població infantil i adolescent en l’espectre bipolar.
En aquesta franja d’edat, West et al. (2014) van assignar una mostra de pacients
bipolars (mitjana d’edat: 9±1.6) a 12 sessions individuals de teràpia familiar
d’orientació cognitivoconductual o bé a un grup control amb la mateixa duració
però en format no estructurat. La intervenció familiar cognitivoconductual es va
mostrar eficaç tant sobre la simptomatologia com en la millora del funcionament
psicosocial. Altres estudis s’han basat en la relació entre actituds familiars com
una alta emoció expressada i aspectes de gravetat de la malaltia com la ideació
suïcida en adolescents diagnosticats de trastorn bipolar (Ellis et al., 2014), però el
disseny transversal no permet determinar la direcció de causalitat en la
interpretació dels resultats. Encara que amb una mostra petita, un estudi recent
indica que la teràpia conductual dialèctica podria ser un abordatge eficaç
especialment per tractar la simptomatologia depressiva i la ideació suïcida en
població adolescent amb trastorn bipolar (Goldstein et al., 2014). En el marc de la
teràpia familiar, però en aquest cas dirigida a població adolescent amb alt risc per
psicosis, Miklowitz et al. (2014a) han assenyalat l’eficàcia de 18 sessions de teràpia
familiar que, en un seguiment de 6 mesos, va suposar una millora de la
simptomatologia positiva en comparar-la amb el grup control que va rebre 3
sessions educatives.
En contraposició als resultats previs, i donada la dificultat que sovint comporta la
publicació d’estudis negatius, l’article de Miklowitz et al. (2014b) a l’American
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Journal of Psychiatry mereix una reflexió. Consta d’una mostra de 145
adolescents amb trastorn bipolar que poc després d’haver presentat un episodi
van ser assignats aleatòriament a 21 sessions de teràpia familiar o 3 sessions de
psicoeducació, i seguits durant 2 anys. No es van observar diferències entre els
grups en el temps fins a la recuperació, en la taxa de recurrències, ni en la
proporció de setmanes estant bé, encara que el grup que va rebre teràpia familiar
va presentar símptomes maníacs de menor gravetat. Segons suggereixen els
autors, a més d’algunes diferències entre aquesta mostra i la d’altres estudis del
mateix grup, podria ser que l’impacte de la intervenció en adolescents sigui
diferent del d’adults o bé que calgui portar a terme la intervenció quan l’episodi
estigui completament estabilitzat. Un parell d’estudis conduïts per un grup de
Brasil van analitzar l’impacte d’una intervenció psicoeducativa en comparació al
tractament habitual sobre la regulació dels ritmes biològics (Faria et al., 2014) i la
qualitat de vida (Cardoso et al., 2014), sense trobar diferències significatives entre
les intervencions. Tampoc es van obtenir diferències en comparar l’efecte de la
teràpia interpersonal i de ritmes socials versus teràpia de suport en un grup de
pacients bipolars entre 25-36 anys que en el reclutament presentaven diferents
estats anímics i sense que la comorbilitat fos criteri d’exclusió (Inder et al., 2014).
Al cap de 78 setmanes els dos grups van millorar la simptomatologia depressiva,
la simptomatologia maníaca i el funcionament psicosocial. L’absència de
diferències presentades anteriorment contrasten amb estudis previs que indicaven
l’eficàcia de les intervencions comentades. Els autors sovint atribueixen les
discrepàncies a diferencies metodològiques (estat clínic de la població estudiada,
intensitat de la intervenció, característiques del grup control,…). És interessant
mencionar una meta-anàlisi de Furukawa et al. (2014) sobre la influència del tipus
de grup control utilitzat en els estudis d’eficàcia en psicoteràpia, concretament en
depressió aguda.
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Identificar subgrups de pacients amb diferent evolució i determinar factors
predictors de la resposta terapèutica aportaria una informació molt vàlida pel
disseny d’intervencions més personalitzades. Una subanàlisi va avaluar si les
característiques del curs de la malaltia influïen en la resposta de pacients amb
depressió bipolar a la psicoteràpia intensiva (més de 30 sessions de teràpia
cognitivoconductual, teràpia familiar, o teràpia interpersonal i de ritmes socials)
versus 3 sessions educatives (Peters et al., 2014). Els autors van concloure que el
nombre d’episodis previs i la duració de la malaltia condicionaven la recuperació
de l’episodi depressiu i el temps de recuperació. Així, els pacients amb menys de
10 episodis previs era més probable que es recuperessin que els de més de 20
episodis, independentment de la condició de tractament. La duració de la malaltia
també suposava més temps fins a la recuperació. Els pacients que havien tingut
entre 10 i 20 episodis depressius previs responien millor a la teràpia intensiva,
però la resposta era igual en les dues intervencions per a aquells amb menys de 10
episodis. També s’ha analitzat la possible influència de l’edat sobre la resposta a la
psicoeducació grupal (Kessing et al., 2014) però cal realitzar estudis longitudinals
sobre el tema.
Finalment, en relació a la incorporació de noves tecnologies, destaca la revisió de
Leitan, Michalak, Berk, Berk i Murray (2014) sobre estratègies per millorar
l’autocontrol de la malaltia per part dels pacients bipolars. Entre altres temes, es fa
un repàs dels programes online dissenyats pel maneig del trastorn, ressaltant els
avantatges però també les limitacions d’aquestes intervencions. La revisió de
Janney, Bauer i Kilbourne (2014) també gira al voltant del mateix tema però
abastant un període més específic (2011-2014). Altres estudis presenten resultats
preliminars sobre la utilitat de la monitorització mitjançant dispositius “wearables”
(Javelot et al., 2014) i sobre la factibilitat i elevada adherència a les intervencions
online (Todd, Jones, Hart, & Lobban, 2014). Falten dades referents al seu
impacte sobre el curs de la malaltia, encara que existeixen diversos projectes en
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marxa (Faurholt-Jepsen et al., 2014). Aquesta àrea d’investigació està en un estadi
preliminar i són molts els interrogants que genera. Glenn i Monteith (2014) fan
una exhaustiva reflexió sobre la utilitat clínica dels sensors, telèfons intel·ligents i
internet, considerant alhora les implicacions socials i ètiques que comporten.
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Eficàcia provada o entusiasme esbiaixat?
La teràpia cognitivoconductual (TCC) és actualment un tractament d’elecció per a
la psicosi gràcies a l’eficàcia demostrada als estudis de metanàlisi. Fa ja 15 anys del
primer estudi important que va demostrar que tractar els símptomes psicòtics
amb TCC era possible i a més amb resultats acceptables. Tot i això, en diferents
ocasions s’ha posat en dubte aquests tipus de resultats adduint que els estudis
podrien estar influïts per biaixos metodològics. Per determinar la possible
influència d’aquests biaixos potencials Jauhar et al. (2014) han realitzat una revisió
sistemàtica i una metanàlisi que inclou una anàlisi detallada dels diferents biaixos.
Els autors han examinat els efectes sobre els resultats de variables com
l’aleatorització, l’emmascarament dels resultats, com s’ha resolt el problema de les
dades incompletes i l’ús de la intervenció per al grup de control. Per últim, han
mirat de controlar l’anomenat biaix de publicació. Els resultats són bastant
evidents i reforcen les conclusions de les metanàlisis precedents mostrant eficàcia
amb la reducció dels símptomes positius i negatius. Certament, les condicions
d’emmascarament sembla que afecten moderadament els resultats, però la
influència que mostra no és significativa i no invalida els resultats. Així, després de
controlar l’efecte moderador de les condicions d’emmascarament els resultats
continuen sent positius, encara que molt petits. D’altra banda, el tipus
d’intervenció del grup control no influencia els resultats. Tampoc no s’ha pogut
establir l’efecte d’un biaix de publicació. És cert que els resultats obtinguts
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suggereixen canvis petits però segueixen sent significatius. Resulta sorprenent que
a la conclusió de l’estudi els autors encara qüestionin l’ús de la TCC a la psicosi
perquè els resultats produeixen resultats “petits”. Hem de recordar, ho hem
explicat prèviament en revisions anteriors, que aquests autors porten molt de
temps suggerint que la TCC no és eficaç a la psicosi i que els resultats dels estudis
són positius només perquè estan esbiaixats. El seu propi estudi ens demostra que
els biaixos no modifiquen els resultats de forma significativa. Tot i així, hauríem
de tenir en compte les seves dades i fugir de postures excessivament entusiastes:
és cert que els resultats són petits, però no deixen de ser significatius.
Un punt important a l’hora d’avaluar l’eficàcia de la TCC fa referència al tipus de
mesura que fem servir i a la individualització del tractament. Per exemple, la
metanàlisi realitzada per van der Gaag, Valmaggia i Smit (2014) tracta per separat
els símptomes delirants i les al·lucinacions. Troba que hi ha benefici fins i tot
després de controlar l’efecte del biaix d’emmascarament. Així, sembla que els
beneficis de la TCC dependran també de com mesurem el canvi (de forma global
o per símptomes concrets) i del perfil que presenti cada pacient. Per tant, si
haguéssim de considerar les dades publicades en aquests dos estudis (i durant els
últims quinze anys incloent-hi tant les més entusiastes com les més pessimistes),
podríem concloure que la TCC per a la psicosi demostra repetidament als estudis
la seva eficàcia, tot i que els canvis que produeix són moderats en uns casos i
modestos o petits en d’altres.

Quan l’ “antipsicòtic” és la TCC
El tractament farmacològic és usualment la primera opció terapèutica per al
tractament de l’esquizofrènia. Tot i això, i malgrat que no hi ha discussió sobre
l’adequació d’aquesta opció terapèutica, sovint alguns pacients rebutgen o deixen
la medicació. Això ha portat a alguns autors a proposar la TCC com una
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alternativa al tractament farmacològic i no només com un complement. Hem vist
publicat al Lancet, que és una revista científica d’abast molt més ampli que el
propi de la nostra disciplina, un treball molt important de dos grups britànics
encapçalats per Anthony Morrison i Douglas Turkington (Morrison et al., 2014).
Aquest treball s’ha realitzat entre el 2010 i el 2013 i ha provat l’eficàcia i seguretat
de la TCC en pacients esquizofrènics que no seguien cap tractament
farmacològic. No sabem com han aconseguit l’aprovació del Comitè Ètic, però el
protocol tenia com a objectiu pacients amb diagnòstics de l’espectre de
l’esquizofrènia que havien escollit no prendre tractament farmacològic, entre 16 i
65 anys. La variable dependent era la puntuació a l’escala de les síndromes
positiva i negativa de l’esquizofrènia (PANSS). Els avaluadors eren cecs a la
condició experimental.
Setanta quatre participants van ser assignats aleatòriament a la TCC (n = 37) o al
tractament a l’ús (TAU) (n= 37). Els resultats suggereixen una reducció
significativa de les puntuacions a la PANSS al grup de TCC respecte al grup
TAU, mostrant una mida de l’efecte classificable com a mitjana. La dada
important és que els esdeveniments adversos en ambdós grups són escassos i
mínims particularment per al grup de TCC. Així es van trobar vuit esdeveniments
adversos, dos en pacients del TCC (un amb idees suïcides i l’altre amb intent de
suïcidi, tots dos després de la TCC) i sis en el de TAU (dos morts accidentals no
relacionades amb la salut mental, una sobredosi i tres ingressos involuntaris). Els
autors assenyalen que la TCC redueix significativament els símptomes psicòtics i
per tant la TCC és una alternativa segura i acceptable per a les persones amb
trastorns de l’espectre de l’esquizofrènia que no preguin un tractament
antipsicòtic. És obvi que es necessiten assaigs clínics més grans que tinguin unes
conclusions tant generalitzables com sigui possible. Ens consta que actualment els
autors de l’article estan duent a terme un estudi que reuneix aquestes
característiques. Restarem atents!
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Predicció de resultats, adherència i abandonaments
Indiscutiblement per optimitzar els nostres recursos humans als centres
assistencials, que sovint són escassos, trobar variables que permetin fer una
predicció de l’adequació dels pacients a la TCC s’esdevé un objectiu dels més
importants. L’estudi de Lincoln et al. (2014) investiga precisament els factors
associats a l’abandonament a partir d’un estudi previ dels mateixos autors on
comparaven la TCC i el tractament a l’ús en una mostra de 80 pacients amb
trastorns psicòtics. Després d’un seguiment d’un any troben que els pacients amb
un menor nivell d’insight i un nivell de funcionament social baix presenten taxes
d’abandonament de la TCC superiors, amb un poder de predicció del 87%.
Tanmateix, per als pacients complidors no es troba altra barrera per a la seva
milloria. Per tant, ni la severitat dels símptomes, ni el funcionament social, ni els
dèficits cognitius o els biaixos cognitius entorpeixen la milloria amb la TCC.
D’altra banda, en un estudi similar Marcus et al. (2014) troben que la modificació
d’un qüestionari de percepció de la malaltia Illness Perceptions Questionnaire
(M-IPQ), resulta útil per fer la predicció dels pacients que segueixen el
tractament, presenten menys abandonaments i presenten millors resultats.

Article destacat: Tractament del Suïcidi en la psicosi
La conducta suïcida en la psicosi és un problema clínic i social molt important.
Desgraciadament els clínics disposem de poca informació sobre l’aplicabilitat de
la TCC per reduir el risc de suïcidi en aquesta població. Per això el treball de
Tarrier et al. (2014) és un treball molt rellevant. Es van proposar avaluar un
protocol d’intervenció en un estudi controlat. L’estudi es basa en l’interessant
manual que el grup de Tarrier han desenvolupat sobre el model explicatiu de la
conducta suïcida de Johnson i col·laboradors. La intervenció té una durada de 24
sessions individuals, dues per setmana durant 12 setmanes. Consta de tres fases i
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pretén la modificació dels biaixos cognitius, valoració de la derrota i el fracàs,
l’aïllament social, la inestabilitat emocional i la resolució de problemes
interpersonals. A més, es tracten específicament els esquemes cognitius propis del
suïcidi. Per últim, es focalitza en els processos de pensament que promouen la
resiliència al suïcidi.
Els participants havien estat diagnosticats d’esquizofrènia i presentaven o havien
presentat en el passat ideació o conductes suïcides. Aleatòriament es va fer
l’assignació experimental on 25 participants van seguir el tractament proposat i 24
van fer tractament a l’ús. Es van prendre mesures de desesperança, depressió,
símptomes psicòtics, funcionalisme i autoestima. Es va fer seguiment als 6 mesos.
Els resultats apunten a una diferència significativa en favor del grup de TCC que
presentava una probabilitat inferior d’ideació suïcida i també millores a la resta de
les variables. Malgrat les limitacions de l’estudi, es pot concloure que la TCC és
una opció viable que té el potencial de reduir la probabilitat del risc de suïcidi en
pacients psicòtics.
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L’ any 2014 ha sigut molt pròsper en recerca pel que fa referència a tot el que
envolta els primers episodis psicòtics. És per això que hem centrat la revisió en els
aspectes terapèutics. Enguany, trobem força articles de revisió que se centren tant
en la intervenció en pacients amb primer episodi psicòtic (PEP) com en estats
mentals d’alt risc (EMAR).
Comencem per una revisió de Müller, Laier i Bechdolf (2014) que ens sembla
interessant perquè realitza un repàs tant de l’evidencia de la psicoteràpia com
també dels principis de la TCC per a pacients EMAR i PEP, donant dades
pràctiques sobre l’estat actual del tema. La revisió conclou que els antipsicòtics,
els àcids grassos omega 3 i la psicoteràpia són efectius en pacients EMAR però
considera la psicoteràpia, en concret la TCC, la intervenció que presenta una
millor relació risc/benefici i, per tant, prioritària. Per altra banda, suggereix que
encara que en alguns articles no es consideri específicament l’ús de la TCC en
PEP, aquesta acostuma a estar inclosa de manera implícita en els programes
d’intervenció primerenca com afrontament i maneig de crisis, entrenament en
solució de problemes i habilitats socials. També conclouen que en PEP la TCC
és efectiva pels símptomes positius mentre que les intervencions familiars són
particularment efectives per prevenir recaigudes.
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És interessant una revisió de Nordentoft, Rasmussen, Melau, Hjorthøj i Thorup
(2014) que considera l’eficàcia de diversos programes d’atenció en PEPs. Sabem
que els primers 5 anys de tractament son crítics ja que durant aquest període es
pot alterar el curs de la malaltia, i és aquí on se centren els programes
d’intervenció precoç assertiva comunitària, que es basen generalment en el
programa original de Stein i Test. En aquests programes participen diferents
professionals i es treballa no sols la psicopatologia sinó també problemes de la
vida diària, econòmics, interpersonals, vocacionals, i no només en consulta sinó
també a casa del pacient. La psicoeducació és clau i també s’ofereix atenció i
s’involucra la família. La revisió inclou programes assertius comunitaris similars,
que són l'OPUS danès, el Lambeth Early Onset Trial (LEO), el Norwegian site of
Optimal Treatment (OTP) i el Croydon Outreach and Assertive Support Team
Trial (COAST). Conclou que la intervenció que més suport empíric ha tingut és
el programa danès OPUS, que és un programa assertiu comunitari que inclou
TCC familiar i entrenament en habilitats socials. Es troba milloria en símptomes
positius i negatius, en abús de substàncies i en satisfacció, però els efectes no es
mantenen quan els pacients passen a realitzar tractament estàndard. Per tant,
podria ser que la intervenció primerenca especialitzada sigui efectiva mentre el
tractament s’està realitzant o, per altra banda, que sigui necessari un major temps
d’intervenció. Conclouen que es necessària més recerca per establir conclusions
més sòlides.
Un estudi anglès de Drake et al. (2014) estudia com pot afectar a la TCC el fet
d’aplicar rehabilitació cognitiva prèvia després del primer episodi psicòtic.
L’estudi a doble cec es va fer amb un total de 61 pacients (grup que rep contacte
amb treballadors socials més TCC i un altre grup que segueix rehabilitació
cognitiva més TCC). La TCC va ser un programa de 42 setmanes i la rehabilitació
o el contacte social de 12 setmanes. Els resultats no van mostrar diferències entre
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ambdós grups en la Psychotic Symptoms Rating Scale (PSYRATS). En canvi, el
grup que va fer la rehabilitació cognitiva prèvia, va aconseguir reduir el número de
sessions de TCC per obtenir el mateix grau de milloria; per tant, sembla que la
rehabilitació cognitiva potencia l’eficàcia de la TCC.
L’estudi espanyol de Barbeito et al. (2014) inclou l’avaluació d’una intervenció
integrada (psicoeducació individual complementària a la farmacoteràpia realitzada
per professionals que han estat entrenats amb un programa online) versus
tractament comú, per a pacients amb PEP. Els pacients participants a l’estudi
pertanyen a cinc centres psiquiàtrics diferents de l’estat espanyol (Hospital
Universitari d’Àlaba, Hospital Clinic de Barcelona, Hospital Universitari de
Bellvitge, Fundació Clínica de València i Universitat de València). Els autors
defineixen aquest projecte com una innovació, per la utilització d’una plataforma
online d’entrenament, que possibilita la supervisió de forma remota i facilita
l’accés a tots els professionals reduint els costos econòmics i temporals.
Un article de revisió de Okuzawa et al. (2014) sobre l’ús de la psicoteràpia en
pacients EMAR recull 6 estudis, amb un total de 800 participants. Tots els estudis
incorporen elements de la TCC. Els dos estudis que van utilitzar TCC van
mantenir efectes positius significatius a llarg termini i en els que s’evidencia que la
TCC pot ser beneficiosa per retardar o prevenir la psicosi. Conclouen que seria
necessària més recerca per confirmar els resultats i també per analitzar si poden
ser efectius altres components terapèutics.
L’article holandès d’Ising et al. (2014) també posa l’accent en els beneficis de la
TCC com a eina preventiva amb pacients amb EMAR en termes de costefectivitat. Els participants en aquest estudi controlat i aleatoritzat, un total de 196
pacients amb EMAR, van rebre tractament rutinari (101) o TCC (grup
experimental de 95 pacients). Els autors registren els costos de la intervenció
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(mèdics i altres), així com els costos derivats de la pèrdua de productivitat. Les
conclusions d’aquest grup d’investigació assenyalen que afegir TCC preventiva per
a pacients amb EMAR resulta en una reducció significativa de la incidència
d’episodis psicòtics i obtenen, per a la TCC, una probabilitat de 63,7% de
constituir un tractament menys costós que el RC (rutine care) per a prevenir la
psicosi.
Hem seleccionat l’estudi de Kommescher et al. (2014) que analitza la influència
de l’estil d’afrontament de pacients EMAR a la resposta al tractament. Disposen
d’una mostra de 91 pacients que van completar el Qüestionari d’afrontament a
l’estrès (SCQ) i que es van dividir en dos grups de tractament diferent (intervenció
psicològica integrada, que inclou TCC, i counselling) durant 12 mesos. Una de les
conclusions de l’article és que els pacients EMAR confiaven més en estratègies
d’afrontament negatives que positives (en les mesures pre-tractament realitzades
amb la SCQ) . Entre les estratègies positives, es registra una preferència pel
control de l’estrès. Aquests resultats coincideixen amb estudis previs amb
població EMAR, que conclouen que aquests pacients utilitzen més estratègies
centrades en l’emoció que en el problema, en comparació amb població normal.
Així, el predomini d’estratègies negatives s’associa amb un maneig menys efectiu
dels símptomes en individus amb quadres psicòtics establerts. Kommescher et al.
(2014) estableixen una relació amb la variable resposta al tractament psicològic.
Troben que l’afrontament pre-teràpia estava relacionat significativament amb la
millora simptomàtica (psicopatologia general i símptomes depressius) després del
tractament explicant entre el 16 i el 25% de la variància. Els autors defensen la
idea de que l’escassa disponibilitat d’estratègies d’afrontament podria ser una
característica de persones amb risc de desenvolupar una psicosi, inclús abans de
l’aparició de la malaltia, indicant una vulnerabilitat prèvia en aquest grup.

HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

185

Referències:
 Barbeito, S., Vega, P., Ruiz de Azua, S., Balanza-Martinez, V., Colom, F.,
Lorente, E., Luengo, A., Cerrillo, E., Crespo, J.M., & González, A. (2014).
Integrated treatment of first episode psychosis with online training (elearning): study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 15: 416.
 Drake, R.J., Day, C.J., Picucci, R., Warburton, J., Larkin, W., Husain, N.,
Reeder, C., & Wykes, T. (2014). A naturalistic, randomized, controlled
trial combining cognitive remediation with cognitive-behavioural therapy
after first-episode non-affective psychosis. Psychological Medicine, 44,
1889-1899.
 Ising, H.K., Smit, F. W. Veling, W., Rietdijk, J., Dragt, S., Klaassen,
R.M.C., Savelsberg, N.S.P., Boonstra N, Nieman, D.H., Linszen, D.H. ,
Wunderink, L., & van der Gaag, M. (2014). Cost-effectiveness of
preventing first-episode psychosis in ultra-high-risk subjects: multi-centre
randomized controlled trial. Psychological Medicine, 45(7), 1435-1446.
 Kommescher, M., Wagner, M., Pützfeld, V., Berning, J., Janssen, B.,
Decker, P., Bottlender, R., Möller, H.J., Gaebel, W.,

Maier, W.,

Klosterkötter, J., & Bechdolf, A. (2014). Coping as a predictor of treatment
outcome in people at clinical high risk of psychosis. Early Intervention in
Pychiatry. [epub ahead of print]
 Müller, H., Laier, S., & Bechdolf, A. (2014). Evidence-based
psychotherapy for the prevention and treatment of first-episode psychosis.
European Archives Psychiatry Clinical Neuroscience, 264, Suppl 1,17-25.
 Nordentoft, M., Rasmussen, J.O., Melau, M., Hjorthøj, C.R., & Thorup,
A.A. (2014). How successful are first episode programs? A review of the
evidence for specialized assertive early intervention. Current Opinion
Psychiatry, 27(3), 167-172.

HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

186

 Okuzawa, N., Kline, E., Fuertes, J., Negi, S., Reeves, G., Himelhoch, S., &
Schiffman, J. (2014). Psychoteraphy for adolescents and young adults at
high risk for psychosis: a systematic review. Early Intervention in Psychiatry,
8, 307-322.

HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

187

INTERVENCIÓ FAMILIAR EN ESQUIZOFRÈNIA

Cristina Domènech i Abella i Esther Pousa i Tomàs
Salut Mental Parc Taulí. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell Institut
Universitari Parc Taulí – UAB. Universitat Autònoma de Barcelona, Campus
d’Excel·lència Internacional 08193 Bellaterra, Spain.

L’any 2014 ha estat especialment rellevant pel que fa a les publicacions d’estudis
relacionats amb la intervenció familiar en esquizofrènia. Com en anys anteriors,
apareixen articles de replicació de resultats previs en diferents països i àmbits
culturals. D’altra banda, altres autors s’ocupen de testar l’eficàcia dels programes
en moments particulars de l’evolució de la malaltia o en altres trastorns mentals
diferents de l’esquizofrènia. Disposem també d’articles de revisió així com
d’anàlisi de la situació pràctica global atenent en concret a les dificultats
d’implementació dels programes d’intervenció. A continuació descriurem
breument els estudis més rellevants a què ens referim.
Un estudi iranià (Kheirabadi et al., 2014), avalua les diferències d’eficàcia respecte
un programa psicoeducatiu familiar basat en un format pre-establert (llibre) i el
dissenyat a partir d’una avaluació prèvia de les necessitats familiars i, per tant,
individualitzat. En realitat, es tractaria d’un estudi més de replicació sobre la
troballa dels estudis anglesos i americans dels anys 80 on això ja havia estat
demostrat amb contundència. Es distribueixen pacients i famílies (n=60) en 2
programes diferents (grup experimental: psicoeducació basada en avaluació de
necessitats; i grup control: programa psicoeducatiu estàndard). Els 2 inclouen 10
sessions educatives durant 6 mesos. S’avaluen els símptomes mitjançant l’escala
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PANSS prèviament a la intervenció, i cada 3 mesos fins als 18 mesos. Variacions
de com a mínim 25% en la puntuació PANSS es consideren resposta o recaiguda.
Com a resultat, la puntuació en l’escala PANSS total es va reduir significativament
en ambdós grups, amb major reducció en el grup experimental. Les subescales
positives i negatives es van reduir en el grup de tractament però no en el control
de forma significativa. La ràtio de resposta fou major en el grup de tractament, i la
taxa de recaigudes menor. En anàlisi de regressió logística, l’abordatge
psicoeducatiu basat en l’avaluació de les necessitats s’associava a major resposta al
tractament. Això permet els autors concloure, de forma equivalent als estudis
previs, que l’educació basada en l’avaluació de les necessitats seria més eficaç que
la psicoeducació rígida en format “llibre de text”, pel tractament de
l’esquizofrènia. Recomanen als centres assistencials desenvolupar sistemes
d’avaluació de necessitats familiars per tal d’individualitzar els programes
educatius.
Un altre estudi, en aquest cas taiwanès (Hsiao & Tsai, 2014) s’ocupa també de
replicar resultats aquí referents a la càrrega del cuidador de pacients amb
esquizofrènia. Així, avaluen el grau de sobrecàrrega dels familiars i estudien la
seva associació a característiques sociodemogràfiques, demandes familiars, i
característiques intrínseques de la família, com el sentit de coherència i la
fortalesa. Es tracta d’un estudi descriptiu transversal, amb una mostra de 137
cuidadors reclutats en 2 centres psiquiàtrics comunitaris de Taiwan. S’enregistren
dades sociodemogràfiques i les versions xineses de diferents escales d’estressors
familiars i de característiques intrínseques de la família. Reporten que les dones
cuidadores, els familiars dependents, l’augment de demandes familiars i la
reducció del sentit de coherència, augmenten significativament la sobrecàrrega del
cuidador. D’altra banda, l’existència de germans com a cuidadors s’associa amb
menors nivells de sobrecàrrega que els pares cuidadors. Els cuidadors amb menor
nivell de demanda familiar, elevada fortalesa familiar i major nivell educatiu,
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presenten millor nivell de funcionament familiar. El sentit de coherència es
correlaciona significativament amb la fortalesa familiar. Conclouen, doncs, que la
coherència i la fortalesa familiars són rellevants respecte l’adaptació familiar i
individual a la malaltia. Els autors apunten que cal emfatitzar les intervencions
terapèutiques que potenciïn aquestes dues característiques perquè es tradueix en
millora en la sobrecàrrega del cuidador i en el funcionament familiar.
El 2014 ha aparegut també el primer estudi (finalment imprès al 2015) al Vietnam
sobre cost-eficàcia de les intervencions familiars en esquizofrènia (Anh, Linh, Ha,
Phanthunane, & Huong, 2015). Els autors pretenen avançar en aquesta línia per
tal d’establir programes estatals d’intervenció. Així, estimen els costos i l’evolució
clínica dels pacients al llarg de la vida en diferents intervencions: abordatge
psicofarmacològic (amb antipsicòtics típics i atípics) sol o en combinació amb
intervenció

familiar. Informen

com

a

resultats

que

les

intervencions

farmacològiques (tant amb antipsicòtics típics com atípics) combinades amb
intervenció familiar són més eficaces i menys costoses que el no tractar (“donothing scenario”). Les intervencions que usen antipsicòtics atípics sols, serien
menys recomanables pel seu major cost.
Un altre estudi randomitzat avalua l’eficàcia d’un programa d’intervenció-suport
família a família (“FFS program”) per a familiars de pacients amb esquizofrènia,
que prèviament el mateix grup ha dissenyat en una primera fase (Bademli &
Duman, 2014). S’avaluen les estratègies de maneig i la salut dels cuidadors,
mitjançant dos qüestionaris: General Health Questionnaire (GHQ) i Ways of
Coping with Stress Scale (WCSS). Així, en la primera fase de l’estudi es
desenvolupa el programa FFS. En una segona fase es recluten els participants i
s’entrenen. Finalment, en la tercera fase, els cuidadors entrenats formen d’altres
cuidadors. La mostra consisteix en 46 familiars. Els autors reporten que existeixen
diferències estadísticament significatives en les puntuacions de l’escala GHQ del
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grup FFS en comparació amb les del grup en tractament estàndard.
Addicionalment, diverses subescales de WCSS (autoconfiança, optimisme i cerca
de suport social) dels cuidadors en el programa FFS eren majors que en els
controls, mentre que la puntuació en desesperança era menor. Per tant,
conclouen que el programa FFS tindria un impacte positiu en les estratègies de
maneig i en l’estat de salut general dels cuidadors dels pacients amb esquizofrènia.
Altres articles avaluen l’eficàcia dels programes en situacions específiques del curs
de la malaltia. Com en anys anteriors, apareixen estudis en individus amb psicosi
incipient. El grup de Miklowitz (Miklowitz et al., 2014) estudia si el treball familiar
pot reduir la severitat dels símptomes psicòtics atenuats així com millorar el
funcionament global dels individus classificats com “d’alt risc de psicosi”.
Inclouen adolescents i adults joves (edat mitja 17.4 ± 4.1 anys) amb símptomes
psicòtics positius atenuats, psicosi breu i intermitent, o aquells amb risc genètic i
deteriorament funcional. S’assignen randomitzadament a 18 sessions de teràpia
familiar durant 6 mesos o a 3 sessions de psicoeducació familiar. El programa del
grup experimental inclou educació sobre signes precoços de la psicosi, maneig de
l’estrès, entrenament comunicacional, i resolució de problemes. El grup control
es focalitza en la prevenció dels símptomes. Com a resultats, el grup experimental
mostra major reducció en els símptomes psicòtics atenuats als 6 mesos que el
grup control. Els símptomes negatius milloren independentment dels tractaments
familiars. Els canvis en funcionament social depenen de l’edat: els subjectes de
més de 19 anys mostren major milloria si són inclosos al grup experimental
mentre que els més joves (16-19 anys) milloren més en aquesta variable en el grup
control.
Un altre estudi rellevant aparegut durant el 2014 és el que revisa les intervencions
realitzades en pacients afectes d’esquizofrènia resistent. En aquesta sentit, Sinclair
i Adams, seleccionen al registre Cochrane Schizophrenia Group tots els assajos
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randomitzats sobre abordatge d’esquizofrènia resistent i extreuen el nombre de
persones

randomitzades

en

cada

estudi

(Sinclair

&

Adams,

2014).

S’identifiquen 542 articles basats en 268 assajos. La intervenció més estudiada és
l’ús de clozapina amb 82 estudis (n total = 6299) comparant amb altres
medicacions antipsicòtiques. Altres combinacions àmpliament estudiades han
estat: teràpia cognitiu-conductual (CBT), teràpia electroconvulsiva (ECT), o
estimulació magnètica transcranial (TMS) suplementant el tractament estàndard i
tractament amb risperidona suplementant clozapina. No obstant, d’altres
abordatges han estat molt poc avaluats. Així, existeixen només 4 estudis
investigant combinacions d’antipsicòtics diferents de la clozapina. Només 2
models psicoterapèutics (CBT i Rehabilitació familiar) disposen de més de 2
estudis al respecte. Els autors, doncs, conclouen que calen molts estudis per
redreçar aquesta situació sostinguda de manca d’evidència respecte al tractament
de l’esquizofrènia resistent.
En una altra línía, un grup canadenc (Lecomte, Corbière, Simard, & Leclerc,
2014) es planteja les raons que explicarien la manca d’implementació real de
molts dels programes d’intervenció familiar. Els autors analitzen els criteris per a
considerar una intervenció com a "basada en l’evidència" i llisten els diferents
programes basats en l’evidència existents en l’actualitat. Malgrat que són
nombrosos, els estudis demostren que molt pocs d’aquests s’implementen en un
àmbit concret. S’han desenvolupat diverses hipòtesis per a entendre aquest
fenomen i també per a intentar superar els obstacles a la implementació. Entre les
propostes per a millorar això, apunten la combinació d’intervencions, i en aquesta
línia presenten diverses combinacions amb important suport empíric: teràpia
cognitiu-conductual (CBT) amb entrenament en habilitats; CBT i psicoeducació
familiar; ocupació laboral protegida i entrenament en habilitats; ocupació laboral
protegida i remediació cognitiva; i per últim, ocupació laboral protegida i CBT.
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En aquest sentit, un altre grup que estudia també la implementació de les
intervencions és el de Haddock (Haddock et al. 2014). Parteixen de les
recomanacions de la guia NICE (The National Institute for Clinical Excellence) i
el seu objectiu és esbrinar quin percentatge de persones amb esquizofrènia i els
seus familiars reben tractament cognitiu-conductual i/o intervencions familiars. Es
selecciona una mostra de 187 usuaris a North West England, i reporten que
només a 13 d’ells (6.9%) se’ls ofereix teràpia cognitiu-conductual individual i tant
sols 10 (5.3%) la reben. D’altra banda, a 3 usuaris (1.6%) se’ls ofereix intervenció
familiar i 2 d’ells la reben, en aquest període de 12 mesos auditat. Conclouen, per
tant, que la implementació de la teràpia cognitiu-conductual i de les intervencions
familiars és molt pobra en aquella àrea.
En un altre àmbit d’interès, alguns autors es plantegen l’adaptació al context
cultural i a les pràctiques espirituals de les intervencions familiars per a
esquizofrènia, doncs és un aspecte poc estudiat encara i rellevant per a minories
ètniques. El grup de Weisman de Mamani publica un estudi d’eficàcia d’un
programa d’intervenció familiar adaptat culturalment (CIT-S) dirigit a pacients
amb esquizofrènia i els seus familiars (Weisman de Mamani, Weintraub, Gurak,
& Maura, 2014). Les famílies es distribueixen randomitzadament en un grup que
rep 15 sessions de CIT-S o en un grup on s’apliquen 3 sessions psicoeducatives
estàndard (PSY-ED). Els autors avaluen la severitat dels símptomes psicòtics a
l’inici i post-intervenció, mesurat amb l’escala Brief Psychiatric Rating Scale
(BPRS). Secundàriament, es plantegen si l’eficàcia del tractament pot ser
moderada per l’etnicitat i si la combinació de pacient i terapeuta de la mateixa
ètnia es relaciona amb eficàcia i amb satisfacció amb el tractament. S’inclouen 69
famílies: 40 hispànics-llatins, 14 blancs, 11 negres i 4 identificats com "altres". En
línia amb l’esperat, els pacients assignats al programa CIT-S presenten menor
gravetat clínica al final del tractament que els controls. En canvi, l’aparellament
ètnic de pacient i terapeuta no reporta diferències en eficàcia ni en satisfacció
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respecte el no aparellament. Els resultats, doncs, suggereixen que l’esquizofrènia
pot respondre a les intervencions psicosocials adaptades culturalment. No
s’apunten diferències d’eficàcia del programa entre races o ètnies.
En aquesta àrea, s’ha publicat un estudi africà (Asmal, Mall, Emsley, Chiliza, &
Swartz, 2014) que es planteja aquesta mateixa necessitat (adaptar els continguts
dels programes d’intervenció familiar al context cultural), qüestió que ha estat
escassament abordada en aquell continent. L’estudi es du a terme en una zona
urbana socialment deprimida de Sudàfrica. Conclouen que les intervencions són
acceptables per a la seva societat però que haurien de ser adaptades tenint en
compte factors com la pobresa, violència, sobrecàrrega específica del cuidador,
estigma i l’accés limitat als serveis de salut.
Dins dels estudis d’àmbit estatal trobem un article rellevant publicat pel grup de
Mayoral (Mayoral et al., 2014). El seu objectiu és avaluar l’eficàcia i les
possibilitats d’implementació de les intervencions familiars en format individual,
en condicions clíniques reals. 88 famílies són randomitzades en dos grups: el grup
experimental rep tractament psicoeducatiu durant 12 mesos i el control roman
amb tractament estàndard. La variable d’evolució principal és la necessitat
d’hospitalització, i com a secundàries mesuren estat clínic (BPRS) i funcionament
social (DAS-II). Reporten que els pacients del grup experimental redueixen el
seu risc d’hospitalització en un 40%. Pel que fa a la simptomatologia, aquesta
millora significativament als 12 mesos però no als 18 mesos. El funcionament
social es manté millor en el grup experimental als 12 i als 18 mesos. Conclouen,
doncs, que la intervenció redueix el risc d’hospitalització en pacients amb
esquizofrènia alhora que millora la seva evolució clínica i el seu funcionament
social.
Articles destacats de l’any 2014:
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Enguany en destaquem dos:
El primer és una revisió Cochrane (Okpokoro, Adams, & Sampson, 2014) que
cal tenir en compte per la seva rellevància metodològica i exhaustivitat. Posa el
focus en una modalitat de la intervenció familiar en esquizofrènia que és el format
breu adaptat, amb objecte d’avaluar-ne l’eficàcia. Seguint la metodologia
Cochrane es seleccionen tots els assajos randomitzats rellevants que comparen
intervencions breus de caire psicosocial amb tractaments estàndard, per a famílies
de pacients amb esquizofrènia o trastorn esquizoafectiu. S’inclouen finalment 4
estudis (163 subjectes). No queda clar si les intervencions breus redueixen la
utilització dels serveis de salut per part dels pacients. Sí que mostren resultats
favorables respecte la comprensió per part dels cuidadors del familiar malalt. No
es reporten altres dades que podrien ser interessants com: dies d’estada
hospitalària, esdeveniments adversos, compliment del tractament, qualitat de vida
o satisfacció amb el tractament, ni tampoc dades econòmiques. Per tant, els autors
conclouen que són precisos estudis més amplis respecte l’eficàcia del format breu
d’aquestes intervencions.
El segon estudi destacat és el d’un grup italià sobre l’aplicació del model Falloon
d’intervenció familiar (originalment dissenyat per a esquizofrènia) adaptat per a
pacients afectes de trastorn bipolar tipus 1 (Fiorillo et al, 2014). L’eficàcia de la
intervenció s’avalua en termes de millora del funcionament social dels pacients i
de reducció de la sobrecàrrega familiar. Es tracta d’un estudi multicèntric en
condicions clíniques en pacients ambulatoris reclutats en 11 centres de salut
mental italians, seleccionats de forma randomitzada. Els pacients i la família
(n=137) es distribueixen en dos grups: intervenció familiar (n=70) amb tractament
usual i tractament usual sol (n=67). Com a resultats, es reporten millores
significatives en funcionament social dels pacients i en sobrecàrrega familiar en el
grup d’estudi en comparació amb els controls. A més, la intervenció familiar té
impacte sobre altres variables d’evolució com l’estat clínic dels pacients i la
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sobrecàrrega personal. Com a limitació de l’estudi els autors assenyalen la manca
de grup control actiu.
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Tractament
Comencem aquest apartat fent referència a la revisió que plantegen GalsworthyFrancis i Allan (2014) per sintetitzar i avaluar l’evidència recent de la teràpia
cognitivoconductual (TCC) com a tractament de l’Anorèxia Nerviosa (AN).
Identifiquen 16 articles rellevants que avaluen la TCC, sola o com a part d’un
assaig més ampli. L’evidència revisada demostra que la TCC és efectiva en
l’adherència al tractament i, per tant, minimitza l’abandonament. Respecte
algunes millores en aspectes clau, com l’Índex de Massa Corporal (IMC), els
símptomes de Trastorn de la Conducta Alimentària (TCA) i psicopatologia
general, la TCC no va ser consistentment superior a altres tractaments (consells
sobre dieta, maneig de recolzament no específic, teràpia interpersonal, teràpia
conductual familiar). Els autors reconeixen l’existència de nombroses limitacions
metodològiques (molta variabilitat en el format i el contingut de la TCC) que
dificulten molt les comparacions.
Poulsen et al. (2014) comparen la Teràpia Psicoanalítica (TP) i la TCC en el
tractament de la Bulímia Nerviosa (BN) en un estudi aleatoritzat. La sessions de
tractament han estat setmanals, durant dos anys en el cas de la TP i durant cinc
mesos la TCC. Les avaluacions (inicial, 5 mesos i 2 anys) es van realitzar de
manera cega. Tot i la disparitat en la duració dels tractaments, la TCC va ser molt
més efectiva en l’alleugeriment de les fartaneres i les purgues i, en general, més
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ràpida en l’obtenció de millores que la TP. A l’editorial de la revista que ha
publicat l’estudi, es fan ressò d’aquest treball, per considerar-lo un exemple
claríssim de la superioritat d’un tractament psicològic ben implementat respecte
d’un altre.
Hem de fer referència a l’estudi ANTOP, publicat enguany a la prestigiosa revista

The Lancet, on Zipfel et al. (2014) presenten un estudi controlat aleatoritzat en
què comparen la teràpia dinàmica focal, la TCC millorada i el tractament habitual
en una mostra àmplia de pacients amb AN. Els resultats mostren beneficis tant
amb la TCC com amb la teràpia dinàmica focal, amb millories a nivell de
recuperació ponderal i de clínica alimentària, sense diferències significatives entre
les 2 teràpies ni al final del tractament ni als 12 mesos de seguiment.
Volem destacar l’estudi pilot de Lloyd, Fleming, Schmidt i Tchanturia (2014), que
exploren l’eficàcia d’un grup de TCC, centrat bàsicament en el perfeccionisme,
en pacients adults amb AN hospitalitzats. Després de l’assistència al grup
terapèutic s’observen canvis significatius, d’una moderada mida de l’efecte, en el
perfeccionisme general i en dues de les dimensions avaluades, independentment
dels canvis en l’IMC. Per contra, en un altre estudi, de Goldstein, Peters,
Thornton i Touyz (2014), en el que comparen el tractament habitual (TAU) amb
un altre al que afegeixen una part centrada en el perfeccionisme (TAU + P), en
pacients amb TCA en règim d’hospital de dia, s’obtenen uns resultats que
recolzen l’efectivitat del tractament global, però que suggereixen que afegir
tractament específic del perfeccionisme no millora l’eficàcia de la intervenció.
Els enfocaments basats en el mindfulness estan creixent en popularitat en les
intervencions per a TCA i la pèrdua de pes. Les primeres investigacions
suggereixen que pot ser una intervenció efectiva per a les fartaners. Utilitzant el
mètode PRISMA per revisions sistemàtiques, Katterman, Kleinman, Hood,
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Nackers i Corsica (2014) revisen 14 estudis, en els que el mindfulness és la
tècnica d’intervenció principal i on s’avaluen fartaneres, menjar emocional i/o
canvis en el pes. Els resultats suggereixen que la meditació mindfulness
efectivament disminueix les fartaneres i el menjar de tipus emocional, però
l’evidència de l’efecte en el pes no és determinant. Els mateixos autors reconeixen
que es necessita més investigació per poder determinar l’efectivitat comparativa i
els efectes a llarg termini en aquest tipus d’entrenament.
Tchanturia, Lounes i Holttum (2014) presenten un article de revisió sobre la

Cognitive Remediation Therapy (CRT) en AN. La CRT és un programa de
rehabilitació cognitiva, inicialment dissenyat per a pacients amb lesions cerebrals i
posteriorment per a pacients amb trastorns psicòtics, que l’equip de Kate
Tchanturia ha adaptat a l’AN. El programa estructurat i el material de les sessions
està disponible a la pàgina web de la pròpia Tchanturia, fins i tot amb el material
traduït al castellà. A banda de les publicacions sobre CRT en AN, l’article també
revisa els estudis sobre CRT en altres trastorns mentals, concretament en
depressió major, TOC i autisme.
A més, poc a poc comencen a aparèixer els primers estudis controlats aleatoritzats
que avaluen l’eficàcia de la CRT. Dingemans et al. (2014) compara la CRT amb
el tractament habitual (TAU) en pacients amb TCA sever o de llarga evolució
(principalment AN). Probablement és el primer estudi que avalua eficàcia de la
CRT de forma controlada i en un grup de TCA crònic o sever. Tot i que els 2
grups milloren globalment, el grup CRT obté millories lleugerament superiors als
6 mesos de seguiment respecte al grup TAU en simptomatologia alimentària,
però no en altres esferes, inclòs l’IMC.
Destaquem també un nou article sobre el programa Cognitive Remediation and

Emotion Skills Training (CREST), que complementa la intervenció de la CRT
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amb una intervenció sobre el component emocional. Fent la diferenciació entre
“cognicions fredes” (pensament lògic i racional) i “cognicions càlides” (raonament
basat en sentiments, intuïció, motivació), la CRT intervindria sobre les primeres i
la CREST sobre les segones. Així, Tchanturia, Doris i Fleming (2014) presenten
un estudi observacional pre-post, sense grup control, per avaluar la percepció
subjectiva que tenen els pacients i terapeutes sobre aquest programa. Aviat
tindrem els primers estudis controlats.
A l’edició anterior del CDSCRITC 2.0 presentàvem, encara sense dades
empíriques, l’estudi MOSAIC, un gran estudi multicèntric que tenia per objectiu
comparar 2 modalitats de tractament psicològic per a AN i TCANE tipus AN
amb evidència empírica, l’anomenat MANTRA (Model de Maudsley pel
tractament d’Adults amb AN)

i el SSCM (Specialist Supportive Clinical

Management). Enguany, Lose et al. (2014) presenten un estudi qualitatiu, amb
una mostra encara molt petita, amb les primeres dades referents a la percepció
subjectiva dels pacients d’aquests tipus d’intervenció, i Waterman-Collins et al.
(2014) les dades referents a la percepció subjectiva dels terapeutes que apliquen
les intervencions. Les dades referents a l’eficàcia clínica d’aquestes intervencions,
però, encara es fan esperar.
La darrera dècada s’ha anat desenvolupant una intervenció focalitzada en
l’autocompassió que prové de models de regulació emocional i de construcció del
self, i que s’ha anat aplicant a diferents trastorns mentals. Goss i Allan (2014)
descriuen en aquest extens article els aspectes nuclears d’aquesta teràpia i
expliquen amb detall la seva aplicació als trastorns alimentaris. Es treballen
aspectes que sovint s’han identificat com a possibles factors de risc i de
manteniment dels TCA. En concret, la teràpia va dirigida al sentiment de
vergonya, a l’autocrítica, a la hostilitat cap a un mateix, i a la compassió cap a un
mateix i cap als altres. Aquesta intervenció es planteja com a complementària a
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altres intervencions amb eficàcia provada, com la TCC, i d’aplicació a tot el
ventall de trastorns alimentaris.
L’article de Le Grange, Accurso, Lock, Agras i Bryson (2014) mostra que un
tractament basat en la família (FBT) és superior a la teràpia individual centrada en
l’adolescent (AFT) en termes d'augment de pes ràpid en l’AN. Això s’associa
amb la probabilitat d’un bon resultat al final del tractament, però no prediu la
remissió de la simptomatologia en el seguiment.
En aquesta línia, l’article de Murray i Le Grange (2014) ofereix una revisió dels
desenvolupaments recents en teràpia familiar per a adolescents amb TCA. La
major part de la investigació s’ha centrat en la teràpia familiar per a l’AN i es dóna
suport a l’eficàcia d’aquestes intervencions basades en la família.
Holtom-Viesel i Allan (2014) ofereixen una revisió sistemàtica del funcionament
familiar en TCA (a través dels diferents diagnòstics). Dels resultats obtinguts,
destaquem que no es dóna suport a un patró típic de disfunció familiar en TCA, i
que els pacients que tenen una percepció més positiva del funcionament familiar
tenen més bons resultats, independentment de la severitat del TCA.
Morgan, Lazarova, Schelhase i Saeidi (2014) avaluen 55 persones adultes amb
AN que van rebre teràpia d’imatge corporal (BAT 10) en grup durant deu
sessions de 90 minuts. La BAT 10 és una TCC que inclou psicoeducació, teràpia
motivacional, autoajuda guiada, teràpia cognitiva i mindfulness. En set de les deu
sessions es va aplicar la teràpia d’exposició al mirall. Els resultats mostren canvis
significatius en la comprovació i l’evitació del cos, l’ansietat i la preocupació per la
silueta i el pes, independentment del terapeuta.
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Aspectes Clínics
Tot i que el concepte d’Addicció al Menjar (FA) està creixent darrerament,
donada la similitud entre la dependència a substàncies i la ingesta excessiva de
menjar, no hi ha massa estudis que explorin el constructe dins de l’ampli espectre
dels TCA. Granero et al. (2014) es plantegen un estudi per validar les
puntuacions de la versió espanyola de l’Escala Yale FA (YFAS-S) i examinar la
prevalença de la FA en els subtipus de TCA, així com establir l’associació entre
les puntuacions a l’escala, la simptomatologia alimentària i la psicopatologia
general. L’escala mostra unes bones propietats psicomètriques i, com era
d’esperar, les puntuacions més altes estan associades amb els TCA de tipus
purgatiu i amb una major severitat, tant del TCA com de la psicopatologia
general. Meule, von Rezori i Blechert (2014) estudien la FA en la BN, comparant
dones amb BN actual, dones amb BN en remissió i dones sanes, que
comparteixen edat i IMC, utilitzant també l’YFAS en l’avaluació. Els resultats
mostren que totes les pacients amb diagnòstic actual de BN presenten FA, de les
dones amb BN en remissió només ho presenten un 30%, mentre que les sanes no
ho presenten. Els autors descriuen la BN com una conducta alimentària similar a
les addicions, en la que la FA millora quan remet la simptomatologia bulímica.
Algars et al. (2014) estudien la relació entre les conductes de fartanera i les
disfuncions menstruals, trobant una relació directa, fins i tot quan es controlen els
possibles efectes de les conductes compensatòries, com pot ser el vòmit.
Plantegen la possibilitat que hi hagi factors metabòlics i endocrinològics incidint
en aquesta relació, per la qual cosa recomanen l’estudi de la relació entre la
menstruació i totes les alteracions alimentàries, i no limitar l’estudi únicament a
l’AN.
Volem fer referència també a l’article de Bueno et al. (2014) en el qual s’avaluen
les diferències quant a la severitat dels TCA, els subtipus i els perfils de
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personalitat, comparant pacients amb TCA amb edat d’inici tardana (LAO; edat
inici > 25) amb pacients amb edat d’inici típic (TAO; edat inici < 25) en una
mostra clínica de 855 dones amb TCA. En aquesta mostra, les pacients LAO
presenten menor simptomatologia alimentària i trets de personalitat menys
extrems, i es remarca també que l’obesitat té un rol important en el
desenvolupament i el curs de les pacients LAO.
En la línia dels darrers anys, l’estudi de Hoang, Goldacre i James (2014) confirma
que la ràtio estandarditzada de mortalitat (SMR) en els TCA, particularment en
l’AN, és major que en d’altres trastorns psiquiàtrics com l’esquizofrènia, el
trastorn bipolar o la depressió. L’estudi diferencia la ràtio de mortalitat en dos
grups d’edat (15-24 i 25-44) i també en funció del diagnòstic (AN, BN i TCANE).
Altres
Phillipou, Rossell i Castle (2014) publiquen una revisió sistemàtica i molt
exhaustiva sobre els dèficits cerebrals estructurals i funcionals en l’AN.
Quant a l’avaluació, destaquem la validació de la versió espanyola de l’EAT
(Pelaez-Fernández, Ruiz-Lázaro, Labrador i Raich, 2014), com a eina de cribatge
del TCA en població general.
Hofer et al. (2014) estudien les complicacions que pot generar la realimentació
en pacients amb AN, així com la taxa de mortalitat després de la seva
implementació, seguint les guies de la Societat Europea de Nutrició i
Metabolisme Clínics. Les dades obtingudes demostren que la taxa i gravetat de les
complicacions durant la fase de realimentació es poden mantenir al mínim,
sempre que se segueixin, de manera rigorosa, les recomanacions de les guies
basades en l’evidència.
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Per últim, com a curiositat, Lipsman, Woodside i Lozano (2014) analitzen quins
han estat els 100 articles més citats sobre AN al llarg de la història, classificant-los
segons la temàtica. Aquí només us apuntem l’article que, segons el seu mètode de
recerca, ha estat citat fins ara més vegades, concretament 3046 vegades: l’article de
Garner, Olmsted i Polivy en què presenten a la International Journal of Eating

Disorders la validació del famós instrument Eating Disorder Inventory (EDI),
l’any 1983.
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La psicologia i, més concretament, la teràpia cognitivoconductual ha d'estar
d’enhorabona doncs és l’any en el que la major part dels articles sobre tractament
dels trastorns conversius conclouen que el tractament d’elecció dels símptomes
conversius ha de ser el tractament psicològic i si ens centrem en els primers
estudis controlats que ja fa uns anys que van apareixent el millor tractament per a
aquests pacients és el cognitivoconductual (Kaplan, 2014; LaFrance, 2014; Raj et
al., 2014 i Cottencin, 2014). Fins i tot l’última revisió de la Cochrane reconeix la
utilitat de la teràpia cognitivoconductual en el tractament de les pseudocrisis però,
com no, expressa la seva cautela en aquests resultats i la necessitat de més estudis
controlats (Martlew, Pulman, & Marson, 2014).

Trastorn psicogen del moviment (TPM)
Demartini et al. (2014) estudien el paper de l’alexitímia en els TPM i conclouen
que les altes puntuacions d’aquest pacients en qüestionaris d’alexitímia permetria
explicar el mecanisme de malinterpretació de símptomes autonòmics d’ansietat,
com els tremolors o les parestèsies, com a símptomes d’una malaltia física donant
lloc al TPM. Així, també Gulpek, Kelemence, Kaplan, Kesebir i Bora (2014)
destaquen la importància de tenir en compte el nivell d’alexitímia dels pacients
quan s’avaluen aquests pacients per incorporar en el pla de tractament estratègies
específiques per aquest factor de predisposició.
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Pel que fa al tractament dels TPM, Stone (2014) proposa un abordatge terapèutic
que s’inicia a l’avaluació neurològica en la que en primer lloc s’ha de fer èmfasis
en la genuïnitat dels símptomes i la possibilitat de remissió dels mateixos,
posteriorment s’ha de realitzar una explicació positiva del diagnòstic que no es
basi únicament en l’exclusió de causes físiques, donant informació sobre com
poden beneficiar les tècniques de distracció, doncs l’explicació d’aquests
símptomes és l’excés de control sobre el moviment, per finalment derivar al
pacient als serveis psicològics que permetin realitzar el seu tractament.
Gelauff, Stone, Edwards & Carson (2014) es centren en el pronòstic dels TPM
fent una revisió dels estudis de seguiment en els que troben que el seguiment
mitjà seria de 7,4 anys i durant aquest temps un 39% dels pacients empitjoren o
no milloren. Pel que fa als signes de bon pronòstic destaquen la curta durada dels
símptomes, el diagnòstic correcte fet en un curt termini de temps i la satisfacció
amb el tractament rebut.

Crisis no epilèptiques psicògenes (CNEP)
En el ja clàssic intent de buscar possibles símptomes que abarateixin el diagnòstic
diferencial de les CNEP, Hendrickson, Popescu, Dixit, Ghearing i Bagic (2014)
analitzen els criteris diagnòstics de les crisis d’angoixa i conclouen que són més
freqüents en els pacients en CNEP que en els epilèptics. A més, també proposen
incloure el tractament de l’ansietat per millorar el pronòstic dels pacients
conversius.
Clàssicament els intents de suïcidi en els pacients conversius s’han considerat
únicament una crida d’atenció sense gaire intencionalitat, però un estudi de
Gulec, Ynanc, Yanartathorn, Uzer i Gulec (2014) destaca l’alta freqüència
d’intents en aquesta població i troben com a factors predictors l’abús d’alcohol i la
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comorbiditat amb els trastorns dissociatius. També destaquen la presència de més
antecedents d’experiències d’abús i major intensitat de psicopatologia comòrbida
activa, sobretot d’episodis depressius, que sol ser un dels trastorns comòrbids més
freqüents en les CNEPs.
Potser una de les contribucions més innovadores pel que fa a processos implicats
en les CNEP és el de Roberts i Reuber (2014) que estudien la regulació
emocional en el procés dissociatiu d’alteració de la consciència de les CNEPs.
Aquests autors conclouen que només en una part de les crisis l’alteració de la
consciència durant la mateixa és deguda únicament a la dissociació, sent l’alteració
de l’estat de consciència un efecte colateral de l’excessiva inhibició del
processament emocional. I suggereixen un mecanisme alternatiu en el que la
pèrdua de control durant la crisis podria ser l’expressió directa de la representació
conductual d’emocions que sobrepassen la capacitat de regulació emocional, o
fins i tot les crisis podrien ser desencadenades per processos de condicionament
davant d’estímuls que impliquin una petita fluctuació emocional.
Pel que fa a la intervenció de les CNEP, Kaplan (2014) i Scevola, Korman,
Oddo, Kochen i D'Alessio (2014) destaquen que tot i que pot ser útil el
tractament farmacològic de les comorbiditats que presenten aquests pacients, el
tractament que ha demostrat eficàcia en els símptomes característics de la malaltia
és el psicològic. En la mateixa línia, Cottencin (2014) destaca la importància de
treballar amb aquests pacients des d’un abordatge multidisciplinar en el que
s’emfatitzi el paper del tractament psicològic com a tractament d’elecció.

Trastorn conversiu a la infància
Els trastorns conversius a la infància han experimentat un augment pel que fa al
número de publicacions durant l’any 2014. Diferents treballs ens parlen de la seva
HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

213

incidència i les possibilitats terapèutiques en aquesta població dels quals volem
destacar un estudi multicèntric conduit per Plioplys et al. (2014). En aquest estudi
s’analitzaven 55 pacients amb CNEP amb edats entre els 8 i els 18 anys,
comparant-los amb els seus germans (35 controls) per detectar un possible perfil
de risc biopsicosocial. Quan es comparen els dos grups s’observa que els pacients
amb CNEP presenten més malalties comòrbides, tant neurològiques (incloent
l’epilèpsia) com malalties mentals, fent un major ús de serveis mèdics i de
fàrmacs. També tenien nivells més elevats de sensibilitat a l’ansietat,
experimentaven més esdeveniments adversos i utilitzaven més estratègies
d’afrontament passives o d’evitació. Els autors conclouen que els antecedents
mèdics i els diferents tractaments, juntament amb la malinterpretació de les
sensacions físiques estarien relacionades amb un major risc de CNEP
pediàtriques.
Guerriero et al. (2014) estudien l’augment de símptomes neurològics funcionals
en nens després de l’atemptat de la marató de Boston i troben que aquests es van
triplicar en les dues setmanes següents. A més, el 91% de les consultes es van
produir en la segona setmana i s’havien iniciat en el primer dia que els nens
havien de tornar a l’escola mostrant com aquests símptomes poden ser precipitats
per estressors comuns o extraordinaris, sobretot en poblacions amb antecedents
psiquiàtrics. De Gusmao et al. (2014) també estudien els estressors que referien
els nens quan acudien a urgències i observen que la majoria eren d’intensitat baixa
i només en alguns casos eren estressors extrems.

Neuroimatge i trastorns conversius
Els estudis que han presentat un major augment respecte als anys anteriors són els
de neuroimatge, sobretot dels TPMs. D’entre ells destaca una revisió d’un dels
clàssics de la neuroimatge, Voon (2014) resumeix diferents estudis generant un
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model pels TMPs en el que s’inclou la involuntarietat dels símptomes degut a una
augment de l’autocontrol (augment de l’activitat de l’escorça prefrontal
ventromedial i l’escorça temporal superior) que podria estar relacionat amb un
augment de l’activació (augment de l’activitat de l’amígdala) i també amb
mecanismes relacionats amb el processament de memòries traumàtiques com
mostren estudis en els que s’observa major interacció de les vies de connexió
entre el sistema límbic i l’àrea motora suplementària, i la menor activitat de
l’hipocamp que es relacionaria amb una alteració del processament emocional de
l’estrès emocional (Aybek et al., 2014a). Aquest procés reforça la idea que el
processament cognitiu dels estressors emocionals podria estar associat amb el
desenvolupament de símptomes físics, però Aquino i Fox (2014) ja destaquen que
tot i que els conflictes psicològics solen estar presents en aquests pacients no és
sempre així, i per aquest motiu cal continuar estudiant els mecanismes implicats.
Per exemple, Brown, Nicholson, Aybek, Kanaan i David (2014) no troben
alteracions de memòria en aquest pacients quan els estudien des de la vesant
neuropsicològica.
D’altra banda, Nicholson et al. (2014) estudien la volumetria de diferents àrees
cerebrals i troben que els pacients amb trastorn conversiu de tipus motor
presenten una reducció en la mida del tàlem suggerint una possible malaltia
primària o el resultat de la paràlisis de l’extremitat com a causes de la troballa.
Aybek et al. (2014b), en la mateixa línia, troben que els pacients amb hemiparèsia
psicògena tenen l’escorça premotora bilateral més prima que els controls i també
conclouen que això pot ser degut a una vulnerabilitat premòrbida o l’efecte de la
immobilitat.
Per últim, van der Kruij et al. (2014) estudien la relació de la dissociació a les
CNEP a partir de l’estudi de RMf “ resting-state” trobant diferents alteracions en
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la xarxa neuronal per defecte, la sensoriomotora, executiva i frontoparietal que
explicarien alguns dels factors de predisposició.
Article recomanat:
Un any més LaFrance et al. (2014) produeix un avenç en el tractament de les
CNEP que mereix que sigui l’article recomanat, aquest cop amb un estudi
multicèntric de quatre braços, un de tractament habitual, el segon de teràpia
cognitivoconductual, el tercer de sertralina i per últim TCC+sertralina. Els
resultats són aclaparadors doncs tot i que tant el tractament de TCC i de
TCC+sertralina mostren una reducció significativa de les crisis (51 i 59%,
respectivament) el tractament de TCC mostra més beneficis en les puntuacions de
depressió, d’ansietat, de qualitat de vida i de funcionament global. Mentre que el
tractament combinat només ho fa en el funcionament global. Així, els autors
conclouen que és necessari disposar d’un tractament manualitzat per les CNEP i
formar a terapeutes per a què el duguin a terme.
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TRACTAMENTS PER AL CONSUM DE CÀNNABIS: SITUACIÓ
ACTUAL I FUTURES PERSPECTIVES

Mònica Astals, Nadia Sanz i Jacobo Chamorro
CAS-Barceloneta. INAD – Parc Salut Mar.

Introducció
El cànnabis és la substància il·legal més consumida arreu del món. S’estima que
entre un 3% i un 6% de la població mundial la consumeix habitualment (World
Drug Report, 2012). El seu ús regular s’ha associat amb símptomes de l’esfera
depressiva, la tristesa, l’ansietat, experiències paranoides, l’augment del risc de
suïcidi en comparació amb altres tòxics i la síndrome amotivacional que,
juntament amb la síndrome d’abstinència, ha estat inclosa recentment al DSM-5.
També s’ha estimat que entorn a un 10% de les persones que consumeixen
cànnabis en alguna ocasió acaben desenvolupant dependència. És en aquest
context que neix la necessitat d’estudiar les línies de tractament disponibles, tenint
també en compte que el percentatge de recaigudes és similar al d’altres
substàncies d’abús (Morley, Sithartan, Haber, Tucker, & Sitharthan, 2014;
Marshall, Gowing, Ali, & Le Foll, 2014; Weinstein et al., 2014).

Eficàcia terapèutica en el cànnabis
Abordatge farmacològic
La primera revisió sistemàtica publicada sobre farmacoteràpia per al tractament
de la dependència de cànnabis va ser publicada per la Cochrane Library
(Marshall et al., 2014). Es van incloure 14 estudis controlats aleatoritzats analitzant
una mostra total de 958 participants. Tots els estudis comparaven algun fàrmac
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actiu envers el placebo. Els autors van concloure que l’evidència obtinguda resulta
insuficient a favor de qualsevol dels fàrmacs investigats. No obstant, assenyalen
una sèrie de fàrmacs (els que contenen THC, la gabapentina i el modulador
glutamatèrgic N-acetyl-cysteine) com a probablement útils. L’evidència disponible
fins al moment fa que aquests s’hagin de considerar encara en fase experimental.
Abordatge psicoterapèutic
En el terreny de la psicoteràpia, Hoch et al. (2014) van avaluar l’efectivitat d’una
intervenció psicoterapèutica específicament dissenyada per al tractament de la
dependència del cànnabis. Aquest protocol combina elements de la teràpia
cognitiu-conductual (TCC), la teràpia d’estimulació motivacional (TEM) i solució
de problemes. Els participants, amb edats compreses entre els 16 i els 63 anys i
que complien criteris de trastorn per dependència del cànnabis per a la CIE-10,
van ser assignats aleatòriament a la condició tractament actiu (10 sessions de 90
min, 8-12 setmanes) (TA, N=149) o condició control (CC, 8 setmanes a l’espera
de tractament, N=130). En finalitzar la intervenció, els participants de la condició
TA van mostrar una reducció significativa en la freqüència de consum, la severitat
de la dependència del cànnabis, els problemes relacionats amb el consum i en el
nombre mitjà de símptomes de dependència. Als 6 mesos de seguiment, la
proporció d’abstinents va disminuir, no obstant, no es van perdre els guanys en la
resta de millores secundàries.
D’altra banda, Banes, Stephens, Blevins, Walker i Roffman (2014) van avaluar les
motivacions per al consum, utilitzant la MMM (Marijuana Motives Measure), que
mesura: el grau d’augment de les emocions positives, el maneig de les emocions
negatives, la conformitat cap als altres, l’augment de les relacions o contacte
socials i l’expansió d’experiències perceptives i cognitives. Al final de la
intervenció, la qual combinava elements de la TCC i de la TEM, es va observar
una disminució en totes les àrees motivacionals per al consum. La reducció en el
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paràmetre ”afrontament d’emocions negatives” (el menys freqüent però associat a
un perfil de consum més problemàtic) va predir millors resultats de la intervenció.
En canvi, en el cas del paràmetre “expansió d’experiències” els resultats van ser
paradoxals, doncs la seva reducció es va associar a pitjors resultats.

Noves perspectives de tractament
Per superar algunes de les barreres que poden dificultar l’accés dels consumidors
de cànnabis a rebre un tractament especialitzat, s'han creat programes que
utilitzen les noves tecnologies.
Per exemple, l’estudi de Shrier, Rhoads, Burke, Walls i Blood (2014), portat a
terme amb adults joves amb una mitjana d'edat de 19,2 anys, complementa la
intervenció de teràpia motivacional breu amb elements de la intervenció ecològica
momentània, en la qual s’utilitzen les noves tecnologies per a implementar
habilitats i conductes en temps real, en el context en què aquestes són necessàries.
En finalitzar la intervenció es va observar una disminució significativa tant en el
desig de consumir (craving) com en el consum en el context d’exposició als
estímuls personals lligats al consum. Per aquest motiu, els autors conclouen que
es tracta d’una intervenció adequada, eficaç i ben acceptada per a la disminució
del consum en joves amb consums freqüents.
Schwartz et al. (2014) van comparar l’eficàcia de la intervenció breu en dos
formats: presencial i informatitzat (aquest últim empra estratègies habituals del
format presencial com el feedback, les reflexions empàtiques i la personalització).
Un total de 360 pacients adults d’atenció primària, amb puntuacions de risc
moderat de consum de drogues, van ser aleatoritzats a les dues condicions de
tractament. En aquest cas, en els paràmetres globals (avaluats mitjançant
l'ASSIST, instrument creat per la OMS) no es van detectar diferències entre
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ambdós tractaments, però sí es van obtenir puntuacions més baixes en el risc per
al consum de cànnabis i cocaïna en els pacients que van rebre la intervenció
informatitzada. Per tant, aquesta última intervenció podria ser una bona
alternativa al format presencial en els pacients d’alt risc que són atesos des
d’atenció primària.
Per la seva part, Rooke, Gates, Norberg i Copland (2014) van comparar l’eficàcia
de la intervenció telefònica (N=160) versus la intervenció via web (N=225). En
ambdós casos el tractament incloïa elements cognitiu-conductuals i de la TEM.
Tot i que ambdós tipus de tractament van obtenir resultats clínicament
significatius, la intervenció telefònica va mostrar un major efecte, menor taxa
d’abandonament, major proporció de mòduls finalitzats del programa i una
proporció molt superior de participants (50% vers 2%) que van buscar ajuda
addicional. Tot i així, i depenent d'algunes variables personals, com l’edat jove,
podria estar més indicat l’ús d’internet.
Un dels programes web que ha tingut una major difusió als EEUU es va
desenvolupar al 2009 per la Fundació per a la Investigació de la Universitat de
l’estat de San Diego, denominat eTOKE (The Marijuana eCHEKUP To Go for
Universities and Colleges). En l’estudi preliminar presentat per Elliott, Carey i
Vanable (2014) estudiants universitaris van ser assignats a quatre condicions
experimentals en un disseny 2x2. Les variables independents van ser el tipus
d’intervenció (eTOKE o CC) i avaluació (curta o llarga). Un mes després de la
intervenció el programa no va demostrar eficàcia en la reducció del consum.
Únicament es van observar canvis en una de les mesures: la percepció en relació
al consum que els joves de l’estudi tenien respecte al consum dels altres (que
acostuma a estar distorsionada a l’alça, és a dir, a considerar l’entorn com a més
consumidor del que és en realitat). Per tant, en aquest sentit, la percepció de
consum dels altres s’ajustava més a la realitat una vegada finalitzat el tractament.
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Els autors conclouen que és necessari investigar amb més profunditat l’efecte
d’aquest canvi, ja que podria ser un mediador de la conducta de consum a llarg
termini. En la mateixa direcció van anar els resultats obtinguts en l’estudi de Palfai
et al. (2014).

Conclusions
En base als resultats obtinguts en la present revisió es pot concloure que en el
tractament de la dependència del cànnabis:
1- El consum de cànnabis és elevat en la població general. Donades les seves
conseqüències socials i clíniques, és rellevant desenvolupar tractaments eficaços.
2- Els psicofàrmacs no han obtingut una resposta superior al placebo. Els que
contenen THC, la gabapentina i el modulador glutamatèrgic N-acetylcysteine, es
troben en fase experimental però podrien resultar prometedors per al tractament
de la dependència del cànnabis.
3- Les teràpies combinades (TCC + TEM) han demostrat ser eficaces en la
reducció del consum, les àrees motivacionals per al consum, la severitat de la
dependència, els problemes relacionats amb el consum i en el nombre de
símptomes de dependència.
4- Els resultats dels estudis amb teràpies amb suport tecnològic (teràpies
informatitzades) han mostrat reduccions significatives en: a) el craving i el consum
en el context d’exposició als estímuls personals de consum i b) el risc de consumir
cànnabis i cocaïna.
5- La TCC combinada amb TEM via telefònica va obtenir major retenció i
seguiment als mòduls de tractament i major proporció de participants que
sol·licitaren ajuda addicional respecte el grup amb mateix tractament via Web.
6- Al mes d’aplicació del programa eTOKE als EEUU, únicament s’observaren
canvis en què la percepció del consum que els joves tenien respecte als altres
s’ajustava més a la realitat.
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TRACTAMENT PSICOLÒGIC DELS TRASTORNS PER CONSUM
D’ALCOHOL

Xavier Gay Pascual
CAS BLLN. Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

L’any que hem deixat enrere ha estat variat i prolífer en publicacions de qualitat
metodològica i conceptual. L’exposició es realitzarà agrupant els articles en dos
categories, aquells amb un caràcter més descriptiu i aquells més relatius al
tractament.

Articles descriptius
Comencem amb els articles centrats en l’estudi dels factors predictors de bona
resposta al tractament, com el de Vuoristo-Myllys, Lipsanen, Lahti, Kalska i Alho
(2014), on realitzen un estudi naturalístic amb pacients amb dependència
alcohòlica (DA) sotmesos a un tractament dual (cognitiu – conductual més
naltrexona), i on determinen que els factors predictius d’abandonament són l’edat
més jove, la menor gravetat de la dependència, les bones habilitats per resistir i
controlar el consum i la menor obsessió amb l’alcohol sempre i quan en el
programa de tractament s’exigeixi l’abstinència. La conclusió és que aquests
pacients necessitarien intervencions menys intensives, ja que posteriorment a
l’abandonament no van haver-hi diferències significatives en consum o craving
respecte als que van continuar en tractament. Aquells que tenien a nivell
pretractament patrons de consum més regulars o consums majors són els que van
mostrar canvis més modestos en els consums.
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Intervencions dins de l’òrbita motivacional, com la de Bauer, Strik i Moggi (2014)
que analitzen factors predictors de bona resposta al tractament en pacients amb
DA. Els resultats assenyalen que tan sols dos factors presents a l’inici del
tractament, “l’autoeficàcia percebuda respecte a l’alcohol” i, segon, la “motivació a
l’acció” (en contra d’estats ambivalents), van ser significativament bons predictors
de l’abstinència i del número de UBE (Unitats de Beguda Estàndard) al cap d’un
any de seguiment. No van resultar rellevants altres factors com el sexe, feina, UBE
abans de l’inici del tractament, gravetat de la dependència o gravetat de
símptomes psiquiàtrics. Es suggereix la importància de potenciar tots dos factors
en els tractaments.
Obrim apartat per a aquells estudis centrats en l’adolescència, amb un article fet a
casa nostra per Baltasar et at. (2014) on estudien les creences dels adolescents
respecte les drogues, on l’experimentació és el principal motiu d’iniciació, mentre
que la facilitació de les relacions socials i sexuals és la funció cercada. En la línia
d’estudiar els motius per iniciar-se en les substàncies, en concret en l’alcohol i el
cànnabis, Becker i Curry (2014) estudien dos models explicatius, el de
“socialització entre iguals” (tendència a adoptar les creences, actituds i conductes
dels iguals degut al modelatge i a la pressió per ajustar-se) i el de “selecció entre
iguals” (els adolescents tendeixen a seleccionar i afiliar-se amb iguals amb actituds,
creences i conductes semblants). La conclusió és que hi ha un efecte bidireccional
de selecció i socialització en el cas de l’alcohol mentre que només de selecció en
el cànnabis. Aquest resultat tindria implicacions terapèutiques, ja que les
intervencions per alcohol dirigides a adolescents haurien d’incorporar estratègies
específiques tant pel fenomen selecció (pros i contres d’afiliar-se amb determinats
iguals, estratègies per fer nous amics, canviar la percepció que fumar cànnabis és
socialment desitjat) com pel fenomen de socialització (per exemple, entrenament
en habilitats de resistir-se a la pressió social).
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Articles relatius al tractament
Quant a les tan estudiades intervencions breus en aquest àmbit, a l’article de Saitz
(2014) es qüestiona la validesa metodològica dels estudis sobre Intervencions
Breus en l’alcoholisme i que per definició haurien de ser Intervencions no
superiors a 15 minuts realitzades des de l’atenció primària. En concret, qüestiona
el procés de selecció dels candidats per la presència de biaixos (per exemple,
descartant pacients amb criteris de dependència), pel no control de fenòmens de
desitjabilitat social o per tractar-se d’intervencions conduïdes per personal
entrenat (i no pels propis especialistes de l’atenció primària) que posen en dubte
la validesa externa i l’efectivitat d’aquestes intervencions.
Segueixen proliferant articles que estudien l’efecte d’incorporar les noves
tecnologies en el camp del tractament, com els dels autors Kool, Smith, Raerino i
Ameratunga (2014) que analitzen com d’atractiva, apropiada i acceptada podria
ser una intervenció a través de missatgeria de mòbil per reduir els consums
d’alcohol de risc en persones de 16 anys d’edat o superior, arribant a la conclusió
que els factors més ben valorats pels participants són la possibilitat de poder
dirigir missatges relacionats amb l’alcohol a aquells que ho necessitin, que
consisteixi en un tractament amb evidència empírica i la facilitat en el seu ús.
Altres autors, Gustafson et al. (2014), desenvolupen una aplicació per a mòbils
anomenada A-CHESS que ofereix suport emocional i instrumental a qualsevol
moment i lloc (per exemple, relaxació audioguiada, monitorització periòdica de
l’abstinència o l’ús del GPS per detectar la proximitat a llocs de risc - com un bar activant una alarma). Comparen una intervenció cognitiu – conductual,
motivacional i psicoeducativa de 12 mesos de duració amb aquesta mateixa
intervenció però amb el A-CHESS agregat durant els primers vuit mesos i
determinen que el segon grup es beneficia d’un nombre mitjà més baix de dies de
HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

230

consum de risc i de major probabilitat de mantenir l’abstinència. No apareixen
diferències entre les dues condicions quant a les conseqüències negatives del
consum quan aquest succeeix. En la mateixa línia, els autors Hasin, Aharonovich i
Greenstein (2014) obtenen bons resultats en la disminució dels consums i la
millor adherència amb una aplicació per mòbil per a aquells pacients amb VIH i
dependència a l’alcohol.
Com ja està sent tradició en anys precedents, es segueixen publiquen articles que
estudien l’eficàcia de intervencions basades en Mindfulness en el tractament de
les addicions. En concret, els autors Bowen et al. (2014), han dut a terme un
estudi que el presenten com el primer assaig clínic aleatoritzat que avalua
comparativament l’eficàcia de tres intervencions: Mindfulness combinat amb
Prevenció de recaigudes (MBRP), Prevenció de recaigudes (RP) i Tractament
Estàndard (TE) basat en el Programa dels 12 passos d’Alcohòlics Anònims.
L’adició d’una intervenció basada en Mindfulness en la ja empíricament
contrastada PR es justifica pel benefici que podria suposar en quant a un
entrenament en romandre en contacte i tolerar diferents estats físics i emocionals
de desconfort (entre ells el propi craving), desenvolupar estratègies d’afrontament
alternatives a l’evitació (la proposada des dels Models cognitiu – conductuals
tradicionals), reconèixer factors subjacents a conductes desadaptatives, i identificar
i incrementar el contacte amb contingències naturals. Els pacients, després de
realitzar un tractament de desintoxicació i un seguiment estàndard d’un any, van
ser aleatoritzats per rebre algunes de les tres condicions de tractament de
prevenció de recaigudes. Els resultats indiquen que, en primer lloc, totes tres
condicions són més eficaces que la condició control en taxes de consum. En
segon lloc, els tres tractaments són igualment eficaços en seguiment a tres mesos,
però a partir dels 6 mesos tan sols RP i MBRP resulten més eficaces reduint el
risc de recaiguda i reduint els episodis de consums elevats respecte al TE.
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Un grup d’autors, Baker et al. (2014), es centra en l’esfera de la patologia dual,
en concret en pacients que presenten un trastorn per consum d’alcohol i un
trastorn depressiu. Es pregunten si una intervenció integrada per a la coexistència
del trastorn per alcohol i la depressió seria més beneficiós que tractaments
específics per a cada trastorn. Estableixen un disseny on comparen quatre
condicions de tractament (Tractament Breu d’una sessió, Tractament integrat,
Tractament focalitzat en l’alcohol i Tractament focalitzat en la depressió) amb una
mostra clínica que majoritàriament compleix diagnòstic de DA i de depressió
greu. Tant el tractament integrat com els dos focalitzats combinen estratègies
cognitiu – conductuals amb motivacionals al llarg de deu sessions. Presenta moltes
garanties metodològiques com l’elevada mostra utilitzada, el propi disseny
experimental i els seguiments de fins a 36 mesos. Malgrat que les diferències
obtingudes en algunes comparacions són modestes, es pot concloure que la
Intervenció Breu (molt estudiada en darrers anys en l’àmbit de l’atenció primària)
es pot considerar útil per millorar la consciència de la relació entre el trastorn
d’alcohol i la depressió, però insuficient. La millor intervenció seria la integrada o
la focalitzada en l’alcohol, sent més incisives en la millora tant del consum com de
la depressió.
Interessant revisió, a Gamito et al. (2014), dels efectes neurotòxics de l’alcohol en
els diferents dominis cognitius, causant, principalment, alteracions en
funcionaments de les funcions frontals – executives tant en pacients amb DA com
també, aspecte rellevant, en aquells amb un patró de “fartanera”. Aquestes
alteracions perduren un any de mitjana i poden revertir espontàniament amb
l’abstinència. També recullen l’evidència que l’aplicació de programes de
rehabilitació cognitiva promouen una millor i més ràpida recuperació de les
funcions executives malmeses, així com contribueixen a augmentar el compromís
amb el tractament usual, a assolir períodes més llargs d’abstinència i a millorar el
funcionament social i familiar. Els autors proposen, com a novetat, un programa
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d’estimulació cognitiva a través de dispositius mòbils i en format de “Serious
Game” (SG), 60 minuts 2 – 3 cops per setmana durant un mes obtenint resultats
que avalen la milloria en habilitats cognitives frontals generals.
Finalment, presentem un estudi amb resultats provisionals que proposa analitzar
l’eficàcia de la psicoteràpia en una intervenció amb disseny seqüencial o “per
passos”, de tal manera que el primer pas seria una intervenció de “maneig mèdic”
amb ús de medicació anticraving, visites quinzenals durant 6 mesos fins a un total
de 13 sessions i intervenció conductual per potenciar l’adherència al fàrmac.
Aquells pacients que tenen una recaiguda se’ls ofereix un segon pas, intensificar la
intervenció del primer pas amb 20 sessions de psicoteràpia protocolitzada durant
4 mesos. La qualitat metodològica d’aquest estudi és alta, estudi multicèntric amb
una mostra àmplia, tractaments ben sistematitzats i monitoritzats amb gravació
d’àudio, control de variables d’interferència i presència de grup control entre
d’altres. Els resultats mereixen consideracions prèvies interessants, com l’elevada
taxa d’abandonaments (entorn 68%) en tots els grups o la negativa de molts
pacients després d’una recaiguda en progressar al segon pas (psicoteràpia).
Aquells pacients que van finalitzar el segon pas (Maneig mèdic + Psicoteràpia) sí
es van beneficiar de majors taxes d’abstinència i recaigudes menys intenses. Els
autors obren el debat novament als factors intraindividuals com el grau de
compromís i motivació intrínseca com a factor d’èxit en el tractament per a
addiccions.
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TRASTORN DE JOC

Marta Baño, Rita Cristina Rodríguez-Muñoz, Laura Hermida, Fernando
Fernández-Aranda, José M. Menchón i Susana Jiménez-Murcia
Unitat de Joc Patològic i Altres Addiccions Comportamentals. Servei de
Psiquiatria. Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL.

L’any 2014 es varen publicar un total de 314 estudis, consultant les bases de
dades següents: pubmed, psyc.info, scopus i dialnet. Les paraules seleccionades
varen ser: gambling disorder i pathological gambling, com a més rellevants. De la
revisió d’aquests estudis s’han establert les següents àrees de coneixement:
classificació, neurobiologia, epidemiologia, avaluació, tractament, Internet i noves
tecnologies, joc i abús de substàncies i clínica. Dels 314 estudis s’han seleccionat
un total de 57 (inclosos a la bibliografia adjunta) com a més representatius del
Trastorn de Joc (TJ) durant l’any 2014.

Classificació
El Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals, en la seva 5ena edició
(APA, 2013), també conegut per DSM-5, ha comportat una sèrie de canvis en el
diagnòstic del Trastorn de Joc (TJ). Una descripció detallada d’aquests canvis la
trobem a l’article de Petry, Blanco, Jin i Grant (2014). Un dels canvis principals és
la ubicació del TJ, dins d’una nova secció coneguda com “Addiccions a
substàncies i trastorns relacionats”. En relació amb aquest canvi en la nova
classificació del DSM-5, Romanczuk-Seiferth, van den Brink i Goudriaan (2014)
analitzen les semblances entre abús de substàncies i TJ, basant-se en estudis
empírics del camp de les neurociències. Tanmateix, la propera edició de la CIE11 podria presentar diferències amb el DSM-5, quant la classificació d’aquest
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trastorn, que s’inclouria en la categoria anomenada “Trastorn del control dels
impulsos”, separada del diagnòstic d’addiccions a substàncies (Grant et al., 2014).
Un altre canvi important del DSM-5 ha estat l’eliminació del criteri 8 sobre actes
il·legals, juntament amb la reducció del punt de tall per establir el diagnòstic, que
ha passat de 5 a 4 criteris. Els estudis apunten que l’eliminació del criteri 8 ha
tingut un petit impacte en el nombre de casos diagnosticats, tot i que la reducció
del punt de tall del diagnòstic ha incrementat les taxes de TJ en la població
general. No obstant això, la sensibilitat i especificitat del diagnòstic de TJ en el
DSM-5 ha mostrat ser elevada (Petry et al., 2014). L’exclusió d’aquest criteri
manté la consistència interna sobre els altres símptomes que constitueixen el
diagnòstic de TJ en el DSM-5, i és el criteri amb un índex de discriminació més
baix. Tot i que els actes il·legals tenen implicacions a nivell clínic i legal, a més de
contribuir a l’augment de les conseqüències negatives associades al trastorn de TJ
(Granero et al., 2014).

Neurobiologia
La recerca s’ha centrat principalment en identificar l’existència de factors de risc
compartits entre el TJ i els trastorns per ús de substàncies (TUS) (Singer,
Anselme, Robinson, & Vezina, 2014). De fet, Zack, Featherstone, Mathewson i
Fletcher (2014) han hipotetitzat que en el TJ la impredictibilitat de la recompensa
podria influir en el sistema dopaminèrgic d’una manera semblant a l’observada en
els TUS. Gyollai et al. (2014) postulen que en el TJ estaria implicada la síndrome
de la deficiència de la recompensa cerebral (Blum et al., 1996), referint-se als
antecedents genètics comuns i als factors ambientals que es poden identificar en el
TJ i en els TUS. En relació a les regions cerebrals implicades en el TJ, un estudi
recent ha mostrat que un grup de pacients amb una lesió cerebral a la regió de
l’ínsula presentaven distorsions cognitives característiques del TJ: la coneguda
com a “near miss” i la fal·làcia del jugador. Per això, les intervencions dirigides a
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reduir l'activitat de l’ínsula podrien resultar prometedores en el tractament del TJ
(Clark, Studer, Bruss, Tranel, & Bechara, 2014).

Epidemiologia
Diferents estudis constaten la creixent prevalença d’aquest trastorn (Ekholm et al.,
2013; Salonen, Castrén, Alho, & Lahti, 2014; Thomas, 2014) La població
adolescent és especialment vulnerable a patir un TJ, amb un risc fins a quatres
vegades més alt que en adults. Tanmateix, la conducta de joc de la població
juvenil es poc estable, de manera que la participació en jocs d’atzar augmenta
molt ràpidament a l’etapa de transició de l’adolescència fins a l’edat adulta, per
després estabilitzar-se (Delfabbro, King, & Griffiths, 2014).
S’han publicat diversos estudis que relacionen TJ i TUS amb diversos factors de
risc, conductes delictives (Cheung, 2014; Leppink et al., 2014; Martins et al.,
2014) i comorbiditat psiquiàtrica (Martin, Usdan, Cremeens, & Vail-Smith, 2014).
Altres factors de risc estudiats en aquesta població són: recerca de sensacions,
treballar a temps parcial (Leeman, Hoff, Krishnan-Sarin, Patock-Peckham, &
Potenza, 2014), jugar de forma simulada (sense apostar diners reals) (King,
Delfabbro, Kaptsis, & Zwaans, 2014), compra compulsiva (Yip et al., 2014), i un
estil parental permissiu (Villalta, Arévalo, Valdepérez, Pascual, & de Los Cobos,
2014).

Avaluació
En relació a les mesures d'avaluació, s'han adaptat i validat diverses escales,
inventaris i qüestionaris a diferents poblacions, destaquen: The Gambling

Functional Assessment-revised (Weatherly, Dymond, Samuels, Austin, & Terrell,
2014), Gambling Related Cognitions Scale (Taylor, Parker, Keefer, Kloosterman,
& Summerfeldt, 2014), Brief Biosocial Gambling Screen, en el context del DSMHTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

238

5 (Brett et al., 2014). Un altre estudi examina l’estructura factorial de la Barratt

Impulsiveness Scale (BIS; Patton, Stanford, & Barratt, 1995), en jugadors
patològics i en pacients amb addicció al sexe i a les metamfetamines (Reid,
Cyders, Moghaddam, & Fong, 2014).

Tractament
La teràpia cognitivoconductual continua sent el tractament de primera elecció per
al TJ. El fet d’iniciar un programa de tractament pel TJ s’ha associat a una sèrie
de factors: edat, conseqüències negatives causades pel joc, pressió social i severitat
del trastorn (mesurat pel nombre de criteris diagnòstics presentats). Pel contrari,
les dones, les minories ètniques i els jugadors problemàtics (subclínics) són els
grups de població que s’han associat negativament amb l’inici del tractament
(Bischof et al., 2014; Braun, Ludwig, Sleczka, Bühringer, & Kraus, 2014). Alhora,
les recaigudes durant el tractament s’han relacionat amb l’estat civil solter, amb
una despesa de joc inferior a 100 € a la setmana, una conducta de joc activa
durant la inclusió en el tractament i puntuacions elevades a l’escala Evitació del
Dany (TCI-R). S’han identificat com a principals predictors d’abandonament del
tractament, l’estat civil solter, ser jove i les puntuacions elevades en Recerca de
Sensacions (TCI-R) (Aragay et al., 2014). També s’han descrit altres enfocaments
psicoterapèutics que podrien ser eficaços per a determinats subtipus de jugadors,
com són els programes d’ajuda mútua combinats amb els tractaments
professionals, intervencions autodirigides i enfocaments breus i motivacionals
(Rash & Petry, 2014). En relació a la farmacoteràpia, els antidepressius
serotoninèrgics, antagonistes opiacis i els estabilitzadors de l’estat d’ànim han
mostrat eficàcia en el tractament del TJ. Tanmateix, els agents glutamatèrgics i
psicoestimulants segueixen en estudi (Egorov, 2014; Grant, Odlaug, & Schreiber,
2014; Jayan, 2014; Lupi et al., 2014).
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Internet i noves tecnologies
Internet i les noves tecnologies han tingut un impacte significatiu en les
manifestacions clíniques del TJ. Les taxes de psicopatologia, d’abús de
substàncies i de recerca d’ajuda entre els jugadors online és tres vegades més
elevada que pels jugadors presencials (Gainsbury et al., 2014.). El joc online pot
ser un factor de risc d’intent de suïcidi en adolescents (Lin et al., 2014). S’han fet
diversos estudis que comparen les addiccions a videojocs i a internet, evidenciantse característiques diferencials com més símptomes d’aïllament social en els
individus amb addició a internet i videojocs (Tonioni et al., 2014). En aquesta
mateixa línia, un altre estudi publicat aquest darrer any, arriba a la conclusió de
que els pacients amb TJ i addicció als videojocs son més joves, presenten més
trets de personalitat desadaptatius i més psicopatologia general, tot i que la
presència de videojocs no afecta a la severitat del TJ (Jiménez-Murcia, FernándezAranda, Granero, Chóliz, et al., 2014).

Joc i abús de substàncies
La gran majoria dels pacients amb TJ, que es troben en tractament per abús de
substàncies, no reben tractament específic pel seu problema de joc i només un
15,9% busquen ajuda (Leavens, Marotta, & Weinstock, 2014). L’abús de
substàncies s’associa a una major gravetat del problema de joc. Concretament,
l’alcohol aguditza les distorsions cognitives i augmenta la magnitud de les apostes
(Abdollahnejad, Delfabbro, & Denson 2014; Ellery & Stewart, 2014, Grant i
Chamberlain 2014) estudien mesures d’impulsivitat com a possibles marcadors de
vulnerabilitat en addiccions comportamentals i abús de substàncies.
Clínica
En aquesta secció cal destacar els estudis sobre comorbiditat, aspectes clínics,
factors de risc i prevalença. En relació a la comorbiditat del TJ, els trastorns que
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coexisteixen més habitualment són els de l’estat d’ànim, d’ansietat, per consum de
substàncies i alcohol

(Abdollahnejad, Delfabbro, & Denson, 2014; Jiménez-

Murcia, Granero, et al., 2014). En relació al trastorn de personalitat antisocial o
ASPD, s’observen diferències de gènere en relació a la impulsivitat i al sistema de
recompensa cerebral (Andrade, Riven, & Petry, 2014). La comorbiditat, com ja
s’havia demostrat en estudis previs, es relaciona positivament amb la gravetat dels
problemes de joc (Soberay, Faragher, Barbash, Brookover, & Grimsley, 2014).
Alhora, quan el TJ és concomitant amb la síndrome depressiva major, es
relaciona amb més severitat, antecedents d’abús infantil i negligència parental,
nivells elevats de neuroticisme i baixos d’extraversió (Quigley et al., 2014). Segons
Verdura Vizcaíno, Fernández-Navarro, Petry, Rubio, & Blanco, (2014), una edat
d’inici precoç en el joc es relaciona amb més risc de presentar un TJ en la vida
adulta. Un altre estudi observa que no existeixen diferències de gènere en
l’expressió de la ira, en pacients amb diagnòstic de TJ, però aquesta sí
correlaciona positivament amb la presència de psicopatologia en general (Aymamí
et al., 2014).

Diversos estudis sobre Malaltia de Parkinson (MP) exposen que,

com a resultat d’una disfunció neuropsicològica subjacent i de l’efecte de la
complicació de la teràpia dels agonistes dopaminèrgics (Pirritano et al., 2014), pot
aparèixer una pèrdua de control sobre determinades conductes relacionades amb
la cerca de la recompensa, fet que afavoriria l’aparició de conductes impulsives i
compulsives (Pettorruso et al., 2014). Cal fer menció als estudis que pretenen
identificar subtipus diferenciats de jugadors en base a característiques de
personalitat i preferències de joc (Challet-Bouju et al., 2014a, Challet-Bouju et al.,
2014b). Altres estudis d’aquest 2014 han explorat el tema dels factors de risc
associats al joc problemàtic i patològic. En aquest sentit, les persones amb
coeficients intel·lectuals més baixos (Rai et al., 2014), trets de personalitat
desadaptatius (Carlotta et al., 2014), alteracions dels patrons de la son (Tufik,
Berro, & Andersen, 2014), i ser treballador de la indústria de joc (Gray, Tom,
LaPlante, & Shaffer, 2014), s’han associat a un elevat risc de desenvolupar el TJ.
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És interessant un estudi transcultural que compara els hàbits de joc del Brasil amb
els d’EEUU, posant de manifest que existeixen diferències significatives en els
jocs d’atzar i qüestionant la validesa dels estudis que generalitzen el resultats de
recerques realitzades a països anglosaxons (Medeiros et al., 2014).
Articles més rellevants
En aquesta secció val a dir que el canvi important en la ubicació diagnòstica del
TJ en el DSM-5, ara ja contemplat com una addicció sense substància, ha tingut
una repercussió molt rellevant en el camp de la recerca. Potser des d’una
perspectiva clínica l’impacte ha estat menor, atès que per a molts professionals les
similituds eren evidents i la forma d’abordar aquest trastorn ja tenia en compte
aquests paral·lelismes. Tanmateix, el fet que la comunitat científica internacional
hagi reconegut aquest canvi en la nosologia del trastorn, ha facilitat que revistes
tan prestigioses en el camp dels Trastorns per Ús de Substàncies, com és

Addiction s’hagin interessat pel tema. Per això, aquesta revista va convidar a
diferents grups europeus a enviar articles de revisió sobre la situació del TJ en els
seus països (Holanda, Suècia, Espanya,...). Destaquem aquí el publicat al nostre
país. L’objectiu de l’estudi ha estat descriure la situació actual dels jocs d’atzar a
Espanya, incidint en els reglaments i la legislació vigent en el marc de la Unió
Europea (UE), l’epidemiologia, els grups d’autoajuda i el tractament professional i
la seva eficàcia potencial. De la mateixa manera que en d’altres països de la UE,
Espanya te elevades taxes de TJ, tot i que no hi ha cap estudi actual que analitzi
les dades des de la legalització del joc online. Justament, la despesa en aquest
tipus de joc ha augmentat significativament en els últims anys, la qual cosa ha
portat al govern espanyol a posar en marxa una sèrie d’iniciatives per regular
aquesta activitat, tot i que encara queda molt per fer en aquest sentit. S’espera
que, en els propers anys, la indústria del joc es constitueixi com un dels sectors de
major creixement econòmic a Espanya i a Europa (Jiménez-Murcia, FernándezAranda, Granero, & Menchón, 2014).
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TDAH EN ADULTS

Ma Jesús Creus, Mercè Gonzàlez i Isaac Casas
Centre Mèdic Quirón-Teknon.

El nombre d’articles publicats sobre el TDAH en adults en el 2014 ha estat
abundant, com cada any. Aquest any hem fet una selecció dels estudis que ens
han cridat l’atenció pel seu enfocament, i els hem organitzat en quatre àrees
temàtiques: Temps Cognitiu Lent, Comorbiditats, Tractament farmacològic i
Avaluació. Per acabar, comentem el nou llibre de T.E. Brown sobre el paper de
les emocions en el TDAH en adolescents i adults.

Temps Cognitiu Lent
Barkley (2014) revisa la literatura sobre el Temps Cognitiu Lent (TCL) i insisteix
en la hipòtesi que el TCL agrupa un perfil de símptomes (somiar despert,
ensopiment,

confusió

mental

i

hipoactivitat)

clínicament

diferents

i

estadísticament semi-independents dels que presenta el TDAH (sigui aquest de
predomini Desatent, Hiperactiu-Impulsiu o Combinat), però que se superposen
en aproximadament el 50% dels casos. Barkley revisa les característiques,
simptomatologia, comorbiditats, deteriorament i etiologia del TCL en adults (on
hi ha encara molt poca recerca publicada, menys de 50 articles!) i argumenta que
el nom de “Temps Cognitiu Lent” s’hauria de canviar, doncs es basa en un
suposat dèficit cognitiu que encara no ha estat demostrat i que té connotacions
“despectives i ofensives” per als pacients. Barkley recomana adoptar el nom de
“Trastorn del Dèficit de Concentració” (Concentration Deficit Disorder).
Becker, Langberg, Luebbe, Dvorsky i Flannery (2014) presenten els resultats de
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dos estudis sobre el funcionament acadèmic en població universitària (17 a 35
anys) amb i sense TDAH. Els objectius dels estudis eren: a) revisar l’estructura
factorial del Temps Cognitiu Lent (TCL) i del TDAH; b) revisar les associacions
entre el TCL i el funcionament acadèmic i els símptomes internalitzants. Els
resultats del primer estudi confirmen l’estructura factorial usada en el BAARS-IV
de Barkley, amb 4 factors diferents però correlacionats: TCL, Desatenció,
Hiperactivitat i Impulsivitat. Després de controlar totes les variables rellevants i el
TDAH, el factor TCL estava significativament relacionat amb el deteriorament
acadèmic (incloent-hi les qualificacions), l’ansietat i la depressió. En el segon
estudi, el TCL aportava una variància única als símptomes internalitzants i al
deteriorament acadèmic, un cop controlades totes les variables rellevants (inclosa
la severitat del TDAH). Aquests estudis aporten nova informació sobre el TCL, ja
que 1) confirmen que el TCL es diferencia del TDAH també a l’inici de l’edat
adulta; 2) demostren que el TCL està fortament relacionat amb els problemes
acadèmics a la universitat; i 3) donen suport a la hipòtesi que el TCL s’associa a
un pitjor funcionament psicosocial de les persones amb i sense TDAH.

Comorbiditats
Nogueria et al. (2014) presenten els resultats d’un estudi amb mostra d’adults amb
TDAH i TUS comòrbid. Els objectius de l’estudi són: 1) explorar les condicions
durant la infància i adolescència que apareixen associades al TUS en adults amb
TDAH; 2) determinar quines d’aquests condicions són específiques de les
persones amb TDAH; 3) comparar adults amb i sense TDAH en relació a la
prevalença del TUS al llarg del cicle vital tenint en compte el seu ajust
professional, social i personal. Els autors han considerat les característiques
clíniques del TDAH, els trastorns externalitzants, trets de temperament, factors
ambientals, història acadèmica i història familiar de risc psiquiàtric. Els resultats
mostren que les variables que s’associen positivament al TUS en persones amb
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TDAH són: severitat del TDAH, comorbiditat amb el Trastorn de Conducta
(TC) i el Trastorn Oposicionista Desafiant (TOD), certes característiques
temperamentals (propens als accidents, rebequeries freqüents), haver patit abús
sexual, haver estat expulsat de l’escola, tenir una història familiar de TUS i
TDAH i ser de sexe masculí. En general, les persones amb TDAH presenten una
prevalença més alta de patir TUS al llarg de la vida, així com més deteriorament
professional, social i personal que les persones sense TDAH. Les conclusions
apunten a una associació significativa entre el TDAH, el TUS i les condicions
prèvies a l’edat adulta com patir TC i/o TOD comòrbids. Aquest estudi confirma,
a més a més, l’alta prevalença del TUS al llarg de la vida i el deteriorament
professional, social i personal dels adults amb TDAH en comparació amb aquells
sense TDAH.
Jacob et al. (2014) analitzen una mostra de 910 adults amb TDAH per tal de
caracteritzar els patrons de conducta internalitzant i externalitzant que presenten.
Pel que fa a la conducta internalitzant, els subjectes obtenen puntuacions més
altes en ansietat i depressió relacionades amb les escales de Neuroticisme i
Evitació del Dany en relació al grup control. També s’observa que els adults amb
TDAH mostren major comorbiditat al llarg del cicle vital amb els trastorns de
l’estat d’ànim, trastorns d’ansietat i trastorns de personalitat de tipus ansiós o
aprensiu del Cluster C, comparats amb la població general.
En relació amb la conducta externalitzant, els subjectes amb TDAH obtenen
puntuacions significativament més baixes en Responsabilitat (Conscientiousness) i
puntuacions significativament més altes en Cerca de Sensacions (Novelty

Seeking), comparats amb la població alemanya de referència. També es troba
més freqüència de trastorns de personalitat del Cluster B amb trets d’emotivitat
excessiva, histrionisme o inestabilitat. Els problemes de conducta internalitzant o
externalitzant afectaven notablement però de manera similar l’estatus psicosocial
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dels pacients estudiats. Aquestes dades donen suport a la hipòtesi que la
freqüència dels problemes de conducta internalitzant i externalitzant reflecteixen
un trastorn de la regulació de les emocions subjacent al TDAH.
Prada et al. (2014) examinen les diferències en l’expressió de la impulsivitat, ira,
agressivitat, qualitat de vida i severitat d’altres comorbiditats en pacients adults
amb TDAH, amb Trastorn de Personalitat Límit (TPL) i amb el tàndem
TDAH+TPL, comparats amb un grup control, per valorar si la comorbiditat
entre TDAH i TPL configura un subconjunt clínic amb característiques pròpies.
Els dos trastorns presenten característiques comunes (impulsivitat, agresivitat,
inestabilitat emocional, explosions d’ira, etc.) que sovint poden confondre el
diagnòstic. Els resultats mostren que els subjectes amb TDAH o amb el tàndem
TDAH+TPL presenten un nivell més alt d’impulsivitat que els subjectes amb
només TPL o el grup control. Els pacients amb TDAH+TPL obtenen índexs
més alts d’agressivitat, impulsivitat i d’abús o dependència de substàncies. Els
autors suggereixen que aquestes característiques han d’ajudar a fer un bon
diagnòstic diferencial, i donen suport a la hipòtesi que els pacients amb
TDAH+TLP

representen

un

subgrup

clínicament

diferenciat

amb

característiques específiques pel que fa a trets clínics, factors de risc i resultats del
tractament.

Tractament farmacològic
Cherkasova et al. (2014) estudien el funcionament neurocognitiu i l’allibarament
de dopamina induïda per dextro-amfetamina en adults amb TDAH sense
tractament previ (15 adults de sexe masculí sense tractament previ ni
comorbiditats, amb edat mitjana de 29.87±8.65, comparats amb un grup control).
Mitjançant la neuroimatge amb PET, els autors investiguen la funció
dopaminèrgica en el nucli estriat dels subjectes TDAH que van rebre tractament
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amb amfetamina, així com la relació entre les respostes del sistema dopaminèrgic
de l’estriat i les funcions neurocognitives dels subjectes TDAH. Els autors duen a
terme dos estudis amb neuroimatge per PET, a doble cec i ordre aleatori: un
després d’administrar un placebo de lactosa i un altre després d’administrar damfetamina (0.3 mg/kg). També es va administrar una bateria de proves
neurocognitives a tots els participants abans i després de rebre tractament
farmacològic o placebo. El grup amb TDAH va mostrar nivells més baixos
d’alliberament de dopamina induïda per d-amfetamina en el nucli estriat i va
obtenir pitjors resultats en les mesures de control inhibitori. En tots els grups, es
va trobar una associació entre un canvi més gran en el potencial de lligam induït
per la d-amfetamina i un pitjor rendiment en les mesures de control inhibitori i
símptomes de TDAH. Aquests resultats suggereixen que els subjectes amb
TDAH sense tractament previ obtenen una major resposta en el sistema
dopaminèrgic del nucli estriat. Això és consistent amb la hipòtesi que en les
persones amb TDAH es produeix un alliberament per fases massa fort de
dopamina. La susceptibilitat a aquest alliberament pot contribuir a les
característiques del TDAH relacionades amb la baixa inhibició i la impulsivitat.
Agay, Yechiam, Carmel i Levkovitz (2014) qüestionen que l’acció beneficiosa del
tractament amb metilfenidat (MF) sigui selectiva per a persones amb TDAH, i
proposen que l’efecte d’aquest fàrmac és útil també per a persones que mostren
capacitats cognitives més fluixes abans del tractament, d’acord amb el rendiment
obtingut en tasques d’atenció sostinguda, memòria de treball i presa de decisions.
L’estudi es va dur a terme amb una mostra de 20 adults amb TDAH i 19
controls, amb disseny de doble cec, intra-subjecte, i grup control amb placebo. Els
resultats mostren que el MF no va tenir efectes rellevants en les tasques de presa
de decisions en els subjectes amb TDAH. En contrast, en les tasques d’atenció
sostinguda i memòria de treball es va obtenir una millora significativa en subjectes
amb i sense TDAH sota tractament amb MF. Per tant, l’efecte del MF no sembla
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selectiu només per al grup TDAH. A més, els subjectes que van rebre tractament
amb MF i que van millorar el seu rendiment en els tres tipus de tasques van ser
aquells que havien obtingut pitjor rendiment abans de prendre MF. Els autors
suggereixen que l’administració de MF als adults amb TDAH hauria de tenir en
compte no només el diagnòstic clínic sinó també el seu perfil funcional d’acord
amb el seu rendiment en tasques cognitives abans de rebre tractament
farmacològic amb MF.

Avaluació
Amador-Campos, Gómez-Benito, Ramos-Quiroga (2014) presenten els resultats
de la validació de les escales de Conners per al TDAH en adults (CAARS)
adaptades al català, en les versions curtes Auto-informada (CAARS-S:S) i Heteroinformada (CAARS-O:S), efectuada amb una mostra de 424 adults en població
general d’edats entre 18 i 50+ anys. L’estructura dimensional s’ha analitzat
mitjançant una anàlisi factorial confirmatòria, i els resultats mostren que el model
dels quatre factors (Inatenció/Problemes de memòria; Hiperactivitat/ Inquietud;
Impulsivitat/

Labilitat

emocional;

Problemes

d’Autoconcepte)

s’ajusta

adequadament en les dues versions, obtenint puntuacions de fiabilitat i validesa
adequades i similars a les de la mostra d’estandardització original americana. De
la mateixa manera, també es troben diferències significatives pel que fa al sexe i
l’edat en la mostra catalana. Considerem que l’adaptació al català d’aquestes
escales és una valuosa aportació que amplia els instruments de què disposem en
la nostra llengua per ajudar en el procés diagnòstic del TDAH en adults, així com
per elaborar estudis comparatius entre diferents entorns culturals i lingüístics.
Per acabar, aquest any destaquem el llibre de Thomas E. Brown (2014) Smart but

Stuck. Emotions in Teens and Adults with ADHD. La comprensió científica del
TDAH ha canviat de manera significativa en l'última dècada i cada cop més
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investigadors i clínics es fan ressò d'un element que ha estat pràcticament deixat
de banda en les descripcions del trastorn: les emocions i la seva regulació. En
aquest llibre, Brown parla extensament sobre les emocions, sobre la importància
que tenen en l’activació satisfactòria, o no, de les funcions executives, i de la
necessitat d’incloure-les com un dels aspectes centrals del TDAH, tant en
adolescents com en adults. Brown repassa la part conductual del TDAH, les
interferències que provoca en el desenvolupament de la vida quotidiana dels
afectats, i exposa els avenços en neurotransmissió cerebral, així com les
diferències neuroquímiques i neuroanatòmiques del cervell de les persones amb
TDAH. També recull allò que Barkley ha assenyalat en moltes ocasions: les àrees
del cervell associades amb les funcions executives maduren de manera més lenta
en les persones amb TDAH. Brown argumenta que les emocions dels
adolescents i adults amb TDAH (frustració, desig, ràbia, culpa, il·lusió, interès,
etc.) se situen al mateix nivell que els altres símptomes del TDAH, interferint en
la vida quotidiana i persistint durant l'edat adulta. L’autor també reflexiona sobre
com els investigadors i clínics han establert pautes per poder gestionar l’expressió
de les emocions en el TDAH però, en canvi, no han mostrat massa interès en els
problemes emocionals que les persones amb TDAH pateixen a l'hora d'activar-se,
ni en les dificultats cròniques que mostren per iniciar tasques necessàries però
que no els interessen, ni en com poden mantenir la motivació per acabar allò que
s’ha de fer quan no hi ha un reforç immediat. Brown emfasitza que l’interès és
una emoció positiva important. A continuació, explica 11 casos clínics
d’adolescents i adults tractats per ell, intel·lectualment brillants, on es comprova
que el TDAH no és simplement un problema de conducta, de motivació o de
centrar l'atenció, i que malgrat ser intel·ligents aquestes persones no deixen de
patir les conseqüències del TDAH i, encara menys, les conseqüències dels
problemes emocionals mencionats anteriorment. Aquestes històries clíniques
il·lustren les moltes facetes del trastorn i com pot ser de diferent la seva evolució,
marcada per les comorbiditats, la personalitat, l’entorn familiar i acadèmic, el fet
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d’haver rebut tractament o no, o l’edat en què van rebre el diagnòstic, entre altres
aspectes. Cada història acaba amb un breu resum de les accions terapèutiques que
han propiciat la millora del pacient. L’últim capítol té un format molt
recomanable, on Brown proposa, per a cada cas, un seguit de qüestions molt
interessants per estimular la reflexió i la discussió.
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DISFUNCIONS SEXUALS MASCULINES I FEMENINES

Borja Farré-Sender i Gemma Mestre-Bach
Hospital Universitari Dexeus.

En la present revisió, els articles al voltant de les disfuncions sexuals masculines
publicats el 2014, trobem una inèrcia semblant a la dels darrers anys, és a dir,
treballs al voltant de l’eficàcia de la farmacoteràpia, correlats mèdics en els
diferents diagnòstics DSM, etc. En aquests, abunden els estudis sobre la Disfunció
Erèctil per sobre de cap altre diagnòstic.
En referència a les publicacions sobre disfuncions sexuals femenines de l’anterior
any,

destaquem

un

elevat

volum

d’investigacions

sobre

el

Trastorn

d’Interès/Excitació sexual, la disfunció sexual femenina més prevalent.
Tanmateix, el volum de treballs referents al Trastorn Orgàsmic femení ha
augmentat en nombre així com els estudis sobre la farmacoteràpia per a les
Disfuncions Sexuals Femenines.

Disfuncions sexuals masculines
McMahon (2014) fa una revisió molt complerta sobre la Disfunció Erèctil (DE).
Revisa aspectes generals (epidemiologia, patofisiologia, diagnòstic -amb exemples
d’ítems per fer l’exploració sobre la disfunció-, així com a recomanacions sobre
tractaments farmacològics i la seva eficàcia). Destaquem -com es va veient al llarg
dels anys en diferents recerques- que el tractament psicològic per a la DE és
difícilment estandarditzable, degut a què l’origen de l’ansietat és molt variable
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entre els pacients. Les dificultats en la relació de parella, el sentiment de culpa, la
baixa auto-acceptació física, així com la depressió o l’estrès són factors
predisponents. La psicoteràpia té efectes positius a curt termini, però
insatisfactoris a mig o llarg termini.
Al voltant del tractament amb inhibidors de la fosfodiesterasa-5 (PDE5-I) per a la
DE, potser un dels tòpics més trobats sobre Disfuncions Sexuals Masculines a les
bases bibliogràfiques, hem trobat un estudi interessant que mesura les funcions
cognitives en pacients amb DE amb només aquest tractament farmacològic (vs
controls). Shim et al. (2014) troben una millora, sobretot de la DE, encara que les
funcions físiques i les funcions cognitives troben millora en comparació del grup
control, mesurades amb el Mini-Mental i el PHQ. El sildenafil no actuaria en el
sistema central sinó com a millora funcional rebaixant l'ansietat de rendiment.
Tanmateix, Schmidt, Munder, Gerger, Frühauf i Barth (2014) observen que el
tractament combinat (PDE5-I amb intervenció psicològica) es va mostrar més
eficaç per als símptomes de la DE que els mateixos per separat. El tractament
combinat també va ser més eficaç que la PDE5-I sola en la valoració de la
satisfacció sexual. No es van trobar diferències entre la PDE5-I i la intervenció
psicològica com a tractaments autònoms.
Hem trobat treballs al voltant de la resposta sexual que són interessants. En un
d’ells, Mark, Herbenick, Fortenberry, Sanders i Reece (2014) observen les
diferències de gènere en l'objecte del desig sexual. Els homes van ser
significativament més propensos a recolzar un desig d'alliberament sexual, la
importància de l'orgasme, així com complaure a la seva parella. Les dones van ser
significativament més propenses a mostrar un desig per la intimitat, la proximitat
emocional, l’amor i un sentiment desitjable sexualment de cara als homes. Les
discrepàncies dins de la parella pel que fa a l'objecte del desig eren relacionades
amb el seu nivell de desig sexual, que representen el 17% de la variància en el
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desig dels homes i el 37% en el desig de les dones. El vincle entre la parella també
és objecte d’estudi per observar l’associació que té amb les disfuncions sexuals.
Ciocca et al. (2014) troben que els homes amb disfuncions sexuals difereixen dels
homes sans en variables com la confiança envers la parella o el malestar amb la
proximitat.
Un altre estudi molt interessant és el de Sarin, Amsel i Binik (2014), on mesuren
l’arousal genital (AG) -a través la temperatura genital- i el subjectiu (AS) de
pacients amb DE i controls sans. La temperatura genital va augmentar per a tots
els grups durant la condició eròtica, tot i que els homes amb DE i Desig Sexual
Hipoactiu (DSHA) van mostrar menys AG que els homes sense problemes
d'erecció. Així mateix, tots els grups van augmentar en AS durant la condició
eròtica, però els homes amb DE i DSHA van reportar menys AS que els controls.
Els grups també difereixen en la percepció de la imatge corporal, els patrons
d’inhibició / excitació sexuals, les actituds envers el sexe i en les puntuacions en
alexitímia.
En l’apartat de la Hipersexualitat, condició que no està reconeguda, igual que
l’addicció al sexe, tot i que són presents en la clínica i afecten àrees importants en
la vida dels qui ho pateixen, hi ha dos treballs que destaquem. En primer lloc, el
de Reid, Temko, Moghaddam i Fong (2014), on descriuen variables com el
victimisme, la vergonya o l’excessiva rumiació sobre els problemes (aquesta
darrera ja detectada anteriorment) com a característiques de les persones amb
hipersexualitat. No sembla estrany que es plantegin estudis al voltant de si la
(baixa) freqüència masturbatòria i la percepció negativa d’aquesta activitat són
factors predisponents per a la hipersexualitat (Bronner & Ben-Zion, 2014). El
segon estudi afirma aquesta tendència, on s’estudien les creences al voltant de la
sexualitat, en aquest cas en una mostra d’homes homosexuals i bisexuals. Els
resultats dels models d'equacions estructurals van ser consistents amb un model
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cognitiu d’hipersexualitat (magnificar la necessitat de sexe o desqualificar els
beneficis del sexe) rebaixant el sentiment d’autoeficàcia per controlar la conducta
sexual. En la regressió logística multivariant, el desqualificar els beneficis del sexe
va predir una variància única amb la hipersexualitat (Pachankis, Rendina,
Ventuneac, Grov, & Parsons, 2014). Poc a poc, les mesures i els mètodes
d’avaluació i maneig d’aquest tipus de resposta sexual són més abundants
(Turner, Schöttle, Bradford, & Briken, 2014).
Acabem el resum de les Disfuncions Sexuals Masculines amb dues referències
sobre la pedofília. La primera, en la que Suchy, Eastvold, Strassberg i Franchow
(2014) examinen el rendiment neurocognitiu en pacients assetjadors. Mesurant la
velocitat motora, la visuoespacial, així com la integració visuomotora, observen
que els pacients amb pedofília exhibeixen una percepció visual més lenta [F (2,
57) = 5,24, p = 0,008] i una menor integració visual-motora [F (2, 57) = 5.02, p =
0,010] que els altres grups (assetjadors no pedòfils i grup control). Les proves
demostren que el baix processament no pot ser degut a un estil de resposta
deliberada, com s’havia hipotetitzat anteriorment. Per últim, Grønnerød,
Grønnerød i Grøndahl (2014) escruten l’estat dels tractaments psicològics per a
persones assetjadores de menors (PAM). Els resultats mostren que la recerca
disponible no pot establir un efecte del tractament sobre les PAM. Malgrat un
gran nombre de recerques, només una petita fracció dels estudis pot satisfer
mínimament unes normes científiques, i menys encara proporcionar dades
sensibles i útils a partir de les quals sigui possible extreure’n conclusions.

Disfuncions Sexuals Femenines
La funció sexual és un component vital essencial i, per tant, qualsevol alteració
d’aquesta pot generar un impacte negatiu en el benestar psicosocial de les dones.
Els darrers anys ha proliferat la investigació dels trastorns sexuals sota aquest
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paraigües i, en conseqüència, s’està produint un canvi conceptual d’aquests, atès
que darrerament ja es consideren una entitat pròpia i no només la conseqüència
d’una malaltia mèdica. Així, s’estan començant a avaluar en població no clínica
(McCool, Theurich i Apfelbacher, 2014).
Gran quantitat d’investigacions se centren en els factors tant orgànics com
psicosocials vinculats a una funció i satisfacció sexuals adequades en totes les fases
de la resposta sexual femenina. N’és un bon exemple l’estudi de Caruso et al.
(2014), en el qual, mitjançant una mostra de 1180 dones, observa que l’activitat
sexual de les dones solteres és major durant la fase d’ovulació i més reduïda
durant la menstruació. Per tant, els resultats suggereixen que els esteroides ovàrics
modulen la funció sexual femenina i aquesta interacció és més evident en dones
sense parella, atès que les que en tenen, els factors no hormonals assoleixen
major importància. Així mateix, existeix un interès creixent en analitzar les
variables que originen i mantenen les diverses disfuncions sexuals femenines.
Gran part dels estudis s’han basat en models explicatius sobre la sexualitat
femenina que han anat sorgint al llarg dels anys. Un d’ells és el model de
motivació per l’incentiu de la conducta sexual, segons el qual les disfuncions
sexuals femenines no s’originen per dificultats durant la realització de les relacions
sexuals, sinó per alteracions tant en el desig com en les expectatives
d’experimentar el plaer associat a aquestes (Ågmo, 2014).
En conjunt, agruparem els estudis segons les disfuncions sexuals pròpies de les
diverses fases de la resposta sexual en la dona.
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Trastorn d’Interès/ Excitació Sexual Femení
El DSM-5 fusiona en una única categoria diagnòstica els trastorns d’excitació
sexual i els de desig sexual hipoactiu en la dona, atès que no queden del tot clares
les diferències diagnòstiques entre ambdós trastorns, tal com demostra l’estudi de
Mitchell, Wellings i Graham (2014). En aquest, s’avalua què entenen tant homes
com dones per desig i excitació sexual i els resultats suggereixen una manca de
coneixement generalitzada de les característiques pròpies de cadascun d’ells.
Darrerament s’han estudiat les variables psicosocials implicades en els trastorns
d’interès i excitació femenines. A més, donat que els models referents al trastorn
de desig sexual hipoactiu defineixen una alteració en el processament dels
estímuls sexuals, s’està aprofundint també en aquest sentit. Els resultats de l’estudi
de Ferdenzi et al. (2014) suggereixen que les dones heterosexuals amb desig
sexual hipoactiu presenten alteracions específiques del component motivacional
relacionat amb la percepció dels homes i, conseqüentment, s’alteren els processos
avaluatius implicats en l’elecció de parella. En aquesta línia, Bloemers et al. (2014)
van investigar les diferències en l’estructura cerebral entre dones amb (n=29) i
sense (n=16) desig sexual hipoactiu. Les primeres, en comparació amb els
controls, presentaven un menor volum de matèria gris a l’ínsula dreta, l’escorça
temporal anterior bilateral, escorça occipitotemporal esquerra, la circumvolució
cingulada anterior i l’escorça prefrontal dorsolateral dreta. Tanmateix, es va
observar un major volum de matèria blanca en estructures com l’amígdala
bilateral. Per tant, els autors conclouen que l’interès i l’excitació sexual s’associen
principalment al volum de matèria grisa en aquestes regions, mentre que la funció
de l’orgasme es vincula principalment amb la matèria blanca. El desig sexual
hipoactiu s’associa, conseqüentment, a una disminució de la percepció de les
respostes corporals i dels estímuls afectius-sexuals.
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Trastorn Orgàsmic Femení
Tenint en compte la manca de publicacions sobre la prevalença de dificultats
orgàsmiques en mostres representatives i dels factors que les augmenten o
disminueixen, Leeners, Hengartner, Rössler, Ajdacic-Gross i Angst (2014) van
avaluar la taxa d’incidència i el curs longitudinal de les dificultats orgàsmiques en
dones seguides des dels 30 fins els 50 anys, i el paper de les variables tant
psicopatològiques com de personalitat, sense trobar cap associació entre l’edat i la
prevalença en les dificultats orgàsmiques. Tanmateix, diversos trets de
personalitat, mesurats amb el Freiburg Personality Inventory, com la tendència al
nerviosisme, l’agressivitat, la depressió, la irritabilitat, la sociabilitat o mostrar
aperturisme, estaven relacionats amb les dificultats orgàsmiques. També es va
establir una associació moderada amb determinades variables psicopatològiques
(mesurades amb el SCL-90-R), tals com la depressió, el psicoticisme, la sensibilitat
interpersonal, els símptomes obsessiu-compulsius i la somatització. Destaca també
l’estudi de De Lucena y Abdo (2014), l’objectiu del qual és identificar els factors
sociodemogràfics i psicopatològics que faciliten o deterioren la capacitat
d’experimentar l’orgasme durant l’activitat sexual. Mitjançant una mostra de 96
dones, amb una mitja d’edat de 38,5 anys, distingeixen entre aquelles que,
després d’una fase d'excitació, no experimenten un orgasme i les que sí. Les
dificultats en l’orgasme correlacionen amb elevats nivells d’ansietat i un baix desig
sexual. Tanmateix, els autors observen les dones que presenten major incidència
en la pràctica masturbatòria o les que tenen estudis secundaris presenten índexs
considerablement més favorables per assolir l’orgasme durant l’activitat sexual.
Altres estudis exploren les preocupacions vinculades a la manca d’orgasme
femení. La majoria coincideixen en que la principal preocupació és l’impacte
negatiu sobre la parella masculina. S’han estudiat, conseqüentment, els motius
principals a l’hora de realitzar conductes alternatives durant les interaccions
heterosexuals -com fingir l’orgasme- com a mecanismes per reforçar les habilitats
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sexuals de la parella, la possibilitat d’acabar abans la relació sexual o la reducció
dels sentiments d’anormalitat i vergonya subjacents a la manca d’orgasme femení
(Fahs, 2014; Salisbury & Fisher, 2014) .

Trastorn de Dolor Genito-Pèlvic/ Penetració
El darrer trastorn que incideix negativament en la resposta sexual femenina és el
dolor genito-pèlvic. Diverses investigacions han demostrat que està estretament
vinculat a factors com el benestar psicològic i sexual, l’ajust de la relació de
parella, trets de personalitat o la qualitat de vida.
Bergeron, Likes i Steben (2014) analitzen estudis controlats en els que s’observa
una menor freqüència de relacions sexuals, així com diversos símptomes
psicopatològics, majoritàriament relacionats amb la depressió i l’ansietat, una
major tendència a presentar dificultats sexuals comòrbides i elevats nivells
d’angoixa associats a l’autoimatge tant corporal com genital.
Així mateix, un estudi de Brauer, Lakeman, van Lunsen i Laan (2014) compara
les diferències existents en una mostra de dones amb disparèunia (n=50),
vaginisme primari (n=20) i controls sense dolor (n=45) trobant que els factors més
vinculats als trastorns de dolor genito-pèlvic són les respostes associades al dolor i
les creences desadaptatives de la dona envers la penetració vaginal. Els resultats
suggereixen que les dones amb disparèunia presenten una marcada tendència a
continuar amb les relacions sexuals malgrat l’aparició de dolor (elevades
puntuacions en Persistència), mentre que les que tenen vaginisme solen evitar la
penetració a fi d’evitar-ne també el dolor associat (elevades puntuacions en
Evitació del Dany). Ambdues estratègies per fer front al dolor sexual poden
incidir en el manteniment o agreujament de les dificultats sexuals. En la mateixa
línia, Thomtén, Lundahl, Stigenberg i Linton (2014) descriuen una relació directa
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entre la intensitat del dolor i la presència de majors nivells d’Evitació del Dany i
de cognicions de catastrofització davant el dolor.

Tractament de les disfuncions sexuals femenines
Malgrat una major consciència dels factors fisiopatològics propis de les diverses
disfuncions sexuals femenines, en l’actualitat no existeixen encara fàrmacs
aprovats per abordar-les, tot i que, en resposta a un increment rellevant en la
demanda de teràpia farmacològica per a les disfuncions sexuals femenines, s’estan
efectuant assajos clínics controlats (Levin, 2014; Reviriego, 2014).
Respecte als tractaments psicològics, a causa de l’heterogeneïtat dels trastorns
sexuals femenins, resulta dificultós configurar un protocol concret; tot i així, s’han
realitzat investigacions recents que proposen diversos factors psicològics a tenir en
compte en l’abordatge d’aquests.
Pel que fa als trastorns d’interès i excitació sexual, Kaviani et al. (2014) proposen
una intervenció educativa sobre salut sexual en aquesta població, per tal de
conscienciar-les a elles i les seves parelles i motivar-les a iniciar un tractament
psicològic conjunt.
D’altra banda, resulta imprescindible tenir en compte els factors psicosocials
implicats en la regulació de l’orgasme femení a fi de millorar les eines
diagnòstiques i terapèutiques per a l’abordatge del Trastorn Orgàsmic femení
(Leeners et al., 2014).
Finalment, diversos assaigs clínics aleatoritzats han demostrat que les
intervencions psicosexuals basades en la teràpia cognitivoconductual són eficaces
en la reducció del dolor vulvovaginal i milloren els resultats psicosexuals associats.
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Tot i així, resulta imprescindible un enfocament multimodal per poder afavorir la
integració de factors tant psicosexuals com fisioterapèutics i mèdics (Bergeron et
al., 2014; Brotto, Yong, Smith, & Sadownik, 2014).
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FIBROMIÀLGIA

Xavier Torres Mata
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Les causes, desencadenants i mantenidors de la fibromiàlgia segueixen sent
objecte d’interès científic. Enguany una metanàlisi conclou que l’exposició a un
trauma psicològic multiplica per 2.5 la possibilitat de patir una fibromiàlgia, sense
diferències entre gèneres o segons l’edat a la que es va produir el trauma i amb
lleugeres diferències entre els abusos emocionals, físics i sexuals. El risc augmenta
si el trauma va causar un trastorn per estrès posttraumàtic o va succeir en
situacions de guerra. El més preocupant és que el risc disminueix notablement en
els estudis que avaluen el trauma amb qüestionaris validats o entrevistes clíniques
comparats amb els que utilitzen qüestionaris no validats o el relat del pacient
(Afari et al., 2014).
La revisió de l’efecte de les alteracions de la son en la fibromiàlgia conclou que,
malgrat àmpliament presents en aquesta síndrome, no es pot garantir que tinguin
un paper etiològic o mantenidor (Díaz-Piedra et al., 2014b). No obstant, sembla
que l’eficiència objectiva de la son (juntament amb la qualitat subjectiva i
l’autoeficàcia) actua com a mediadora entre el dolor i la simptomatologia
depressiva i ansiosa (Díaz-Piedra et al., 2014a).
Els processos supraespinals poden augmentar de manera descendent el
processament nocioceptiu mitjançant, per exemple, l’anticipació del dolor. Aquest
fenomen no és exclusiu de la fibromiàlgia malgrat sembla major respecte als
pacients amb artrosi, al menys pel que fa a la major activitat insular (Brown, ElHTTP://CD.SCRITC/2014
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Deredy, & Jones, 2014). Malauradament aquests tipus d’estudis insisteixen en
avaluar només l’anticipació del dolor i en no incloure l’anticipació d’altres
amenaces, el que permetria determinar si aquest major atorgament de rellevància
es limita únicament al dolor, especialment tenint en compte la possible presència
d’un biaix atencional cap a la informació emocional negativa en les persones amb
fibromiàlgia (Duschek, Werner, Limbert, Winkelmann, & Montoya, 2014).
Quant a l’avaluació, ja sabeu que el DSM-5 ha ideat una nova categoria
diagnòstica, el trastorn de símptomes somàtics i trastorns relacionats, que
substitueix els trastorns somatomorfs. Si aquest grup diagnòstic ja patia d’un
considerable solapament entre les síndromes que incloïa (només agrupades pel
fet de cursar amb símptomes somàtics), generava més confusió que claredat
(especialment en àmbits no psiquiàtrics) i freturava d’utilitat clínica, la nova
categoria encara complica més l’assumpte. La innovació necessita de la presència
d’un o més símptomes somàtics que causin malestar o donin lloc a problemes
significatius en la vida quotidiana (criteri A) de manera persistent (criteri C). El
canvi més important, però, és que ja no cal que els símptomes freturin d’una
explicació mèdica raonable sinó que, a criteri del clínic, generin prou malestar i
que els pensaments, emocions i conductes siguin desproporcionats i excessius
(criteri B). No cal dir que molts pacients amb dolor crònic compleixen els criteris
A i C. Pel que fa al criteri B, el DSM-5 recomana avaluar la proporcionalitat o
desproporció sobre la base de “l’experiència clínica, l’entrenament i el judici basat
en els suggeriments que ofereix el propi DSM-5”. La fiabilitat i validesa d’aquests
judicis es posaren a prova en un únic entorn psiquiàtric amb 420 pacients
psiquiàtrics. No es van incloure pacients amb malalties mèdiques i els avaluadors
eren psiquiatres d’aquest únic centre. Per tant, la fiabilitat i validesa dels criteris
diagnòstics no s’han avaluat en poblacions mèdiques i corren el risc d’adjudicar
un trastorn mental a un gran número de persones amb malalties físiques. Només
a tall d’exemple, algunes de les perspicaces preguntes recomanades per avaluar la
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desproporció i l’excés inclouen: “Sovint el preocupa la possibilitat de tenir una
malaltia greu?” (no cal dir que la valoració d’aquesta pregunta depèn del que
l’examinador entengui com a greu i que és independent de patir o no una malaltia
potencialment greu); “Pateix moltes molèsties i dolors?”; “Té la sensació de que
la gent no es pren la seva malaltia prou seriosament?” (Wolfe, Walitt, Katz, &
Hauser, 2014; Alciati, Atzeni, Sgiarovello, & Sarzi-Puttini, 2014).
Quant a l’avaluació de la ideació suïcida en els pacients amb fibromiàlgia cal
recordar que és més comú que entre els pacients amb lumbàlgia crònica i que el
risc de suïcidi és molt més elevat. Ambdós casos depenen de la intensitat de la
simptomatologia depressiva i no de l’estat físic dels pacients (Jiménez-Rodríguez
et al., 2014).
Pel que fa al tractament, un cop més, i malgrat l’optimisme dels autors, la simple
provisió d’informació no ha mostrat un efecte terapèutic rellevant. En aquest cas,
cinc professionals sanitaris van proporcionar 35 hores d’educació en dues
setmanes a les que van afegir exercici físic, la simulació d’activitats quotidianes i
una intervenció de teràpia ocupacional per promoure adaptacions que facilitessin
la seva realització. L’objectiu principal era millorar la capacitat funcional i
promoure l’enfrontament actiu del dolor. En les mesures de capacitat motora
(poca traça, grau d’esforç i fatiga en realitzar les tasques) el 25% dels pacients
tractats va mostrar una discreta milloria (el 18% en el grup en llista d’espera). En
les mesures d’eficiència en realitzar les tasques el 18% dels pacients tractats va
millorar una mica (el 9% en el grup control). La milloria en els qüestionaris
administrats va ser insignificant (Amris et al., 2014).
Enguany s’han publicat força estudis sobre les anomenades teràpies de tercera
generació. Per exemple, s’ha avaluat la resposta de trenta nou persones amb
fibromiàlgia a un tractament de 14 hores mitjançant mindfulness vers romandre
HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

279

en llista d’espera. Els resultats indiquen un efecte moderat a l’alta en els
sentiments de ira (un efecte molt baix en l’expressió física i verbal) que es perd als
3 mesos, un efecte ampli en l’ansietat estat i moderat en la depressió que es manté
però no augmenta als 3 mesos. Malauradament no s’avalua l’efecte del tractament
en els símptomes de la fibromiàlgia ni l’efecte de les expectatives (Amutio,
Franco, Pérez-Fuentes, Gazquez, & Mercader, 2014). Un altre estudi sobre

mindfulness observa efectes moderadament favorables en la percepció d’estrès,
els problemes de son (que es perden quan s’inclouen els pacients avaluats al
menys dos cops), la fatiga i el impacte dels símptomes. No es va observar un
efecte significatiu en el dolor, la capacitat funcional o els nivells de cortisol. La
quantitat de pràctica a casa, però no el número de sessions ateses, es va relacionar
amb la milloria del dolor i el impacte dels símptomes. Sorprenentment, la
pràctica a casa no es va relacionar amb la milloria en la percepció d’estrès, la son,
la fatiga, la capacitat funcional o els nivells de cortisol. Com que no es va poder
mesurar la milloria en mindfulness (Cash et al., 2014) es fa difícil concloure sobre
quins van ser els veritables mecanismes terapèutics (Davis, 2014).
Un altre estudi avalua l’efecte de la reestructuració cognitiva i l’acceptació sobre la
tolerància i la intensitat del dolor experimental induït per calor i per fred
controlant l’efecte de la sensibilitat al dolor, l’edat i la simptomatologia depressiva.
Tant la reestructuració cognitiva com l’acceptació (ambdues orientades a
disminuir la influència de les avaluacions contextuals dels pacients sobre la
conducta [en aquest cas, aturar l’estimulació dolorosa]) augmenten la tolerància al
dolor experimental tèrmic (calor) en la mateixa mesura i significativament més
que en els controls. La reestructuració cognitiva va augmentar la tolerància al
dolor per fred més que la intervenció control mentre que l’acceptació no es va
diferenciar ni de la reestructuració cognitiva ni dels controls (Kohl, Rief, &
Glombiewski, 2014). Malauradament la intervenció control no va incloure la
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distracció inespecífica, el que hauria permès esbrinar fins a quin punt les dues
tècniques cognitives actuen més enllà de la mera desatenció al dolor.
Un altre estudi sobre l’efecte de la teràpia d’acceptació i compromís obté resultats
encara més sorprenents. En primer lloc, la milloria just després del tractament i
als 6 mesos és discreta (el dolor, per exemple, es redueix de 6.5 a 4.8 i 5.0, la
simptomatologia depressiva i ansiosa en l’HADS de 12.7 a 8.3 i 8.7). En segon
lloc, l’acceptació millora tant en el grup que va rebre tractament psicològic com
en el que va rebre tractament farmacològic. La correlació entre l’augment de
l’acceptació i la milloria clínica és discreta en general i minsa en algunes variables.
Les anàlisis mediacionals no observaren que els canvis en l’acceptació estiguessin
relacionats amb la milloria en el dolor, el catastrofisme, la capacitat funcional,
l’ansietat o la depressió (Luciano et al., 2014b). Això sí, és més econòmica que el
tractament farmacològic (Luciano et al., 2014a). Algunes de les justificacions a
aquestes troballes inclouen, per exemple, que l’objectiu principal de la teràpia
d’acceptació i compromís no és la reducció dels símptomes sinó que els pacients
aprenguin a acceptar que el dolor forma part de les seves vides, o que l’acceptació
no es més que un dels possibles processos implicats en el tractament del dolor
crònic que necessitaran de dècades per ser descoberts. Sí que ens semblen més
raonables les limitacions com que els components inespecífics de les
intervencions no es van avaluar.
Les cognicions de indefensió del catastrofisme han tornat a demostrar una relació
amb el descens de l’emotivitat positiva i l’augment de la negativa que, per la seva
banda, s’acompanyen de l’augment del dolor. Tanmateix, explica les diferències
en l’estat afectiu entre subjectes que pateixen un dolor de la mateixa intensitat. La
intensitat del dolor redueix la taxa d’esdeveniments interpersonals positius (per la
via de l’evitació) però no té cap efecte en la dels negatius. És a dir, els pacients
eviten les interaccions positives però no s’estan de les negatives. Com ja sabíem,
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tant els esdeveniments interpersonals positius com els negatius determinen l’estat
afectiu del pacient. És important matisar que l’efecte no es estàtic sinó dinàmic.
És a dir, no és cert que els pacients amb més dolor són els que eviten els
esdeveniments interpersonals positius sinó aquells que en un moment donat
pateixen un augment significatiu del dolor habitual. En resum, la reducció de
l’emotivitat positiva és un procés dinàmic contingent a l’augment de les cognicions
d’indefensió sobre el dolor i l’evitació de les relacions interpersonals positives,
però no de les negatives (Sturgeon, Zautra, & Arewasikporn, 2014).
Les pacients amb fibromiàlgia obeses tenen una pitjor capacitat funcional
objectiva, però no és cert que presentin una pitjor qualitat de vida o símptomes
més greus o un major impacte subjectiu de la fibromiàlgia que les pacients més
primes. Sobta, doncs, que els autores d’aquest estudi suggereixin que mantenir un
pes adequat podria ser una bona manera de millorar els símptomes de la
fibromiàlgia i la qualitat de vida de les pacients (Aparicio et al., 2014),
especialment tenint en compte que la resposta al tractament multidisciplinari
sembla independent de l’índex de massa corporal (Castel et al., 2015).
A tall de curiositat, els resultats preliminars de l’administració de ketotifeno (un
antihistamínic

estabilitzador

dels

mastòcits

amb efecte

sedant

utilitzat

habitualment en el tractament de l’asma i altres al·lèrgies) té el mateix efecte que
el placebo (Ang, Hilligoss, & Stump, 2014). El mateix succeeix amb
l’administració d’oxitocina per via nassal (Mameli et al., 2014). El temps
atmosfèric torna a mostrar-se irrellevant pel que fa a la intensitat del dolor
(Smedslund et al., 2014). Si recomanen a les seves pacients que facin exercici físic
recordin que el grau de compliment depèn de la mesura en que el gaudeixen
(Umeda, Marino, Lee, & Hilliard, 2014). I ja per acabar, si creuen indicat que les
seves pacients augmentin el contacte social poden recolzar-se en la observació de
que la fatiga matutina es relaciona amb la satisfacció social vespertina que, per la
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seva banda, prediu una menor fatiga al final de la jornada. Això sí, no oblidin que
si la relació social és amb la parella les relacions no són estadísticament
significatives (Yeung, Davis, Aiken, & Tennen, 2014).
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A Espanya, els tumors s'erigeixen com la primera causa de mort en els homes
(amb una taxa de 295,2 morts per cada 100.000, principalment a causa de càncer
de bronquis i pulmó i càncer de còlon) i la segona en dones (amb 183,1, en la
seva majoria per càncer de mama). Aquestes són les últimes dades publicades per
l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre defuncions per causa de mort
corresponents a l'any 2013 d'acord amb la Classificació Internacional de Malalties
(CIE) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
El tractament psicològic dels pacients amb càncer no comprèn únicament el
tractament dels trastorns mentals que presenten els pacients oncològics, sinó que,
a més, sovint ha d’abordar un conjunt d’experiències vinculades al final de la vida
on l’amenaça a la pròpia vida és ja una realitat. La dimensió espiritual té a veure
amb l'interrogant existencial de l'home, amb el Sentit de la Vida, i els
qüestionaments radicals sobre la vida i la mort o el patiment emergeixen aquí amb
intensitat. Quant a la patologia psiquiàtrica, una metanàlisi del 2011 en què
s’analitzaven 10.071 pacients oncològics i hematològics, i 4.007 pacients
pal·liatius, varen trobar prevalences d’un 20,7% de trastorns depressius, d’un
19,4% de trastorns adaptatius i d’un 10,3% de trastorns d’ansietat (Mitchell et al.,
2011).
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En el nostre àmbit, Gil Moncayo et al. (2008) realitzen un estudi multicèntric amb
una N de 400 pacients, que xifra la prevalença de trastorns mentals en la població
oncològica en un 28,5%, principalment trastorns adaptatius.
Donat que des de fa anys no es realitza una revisió d’aquest àmbit al CDSCRITC,
hem optat per fer-ne una d’ampli espectre, analitzant les publicacions que s’han
fet en molts dels àmbits de la psico-oncologia i realitzant una breu
contextualització del tema abans de descriure les investigacions més recents.
Per ordenar la informació s’ha optat per agrupar els tractaments en funció de la
fase de la malaltia, si bé per criteris d’extensió s’ha optat per acotar aquesta revisió
a les intervencions en fase de tractament actiu i en les intervencions en pal·liatius.
Intervencions en la fase de tractament actiu
En una metanàlisi recent on s’avaluen els efectes de les intervencions
psicooncològiques (Faller et al., 2013) agafant només assajos clínics controlats, van
concloure que si bé la intervenció psicooncològica és efectiva en reduir el
malestar emocional i millorar la qualitat de vida, l’efectivitat és major en les
següents condicions: 1) Quan la intervenció es dirigeix als pacients amb majors
nivells de malestar emocional (en comptes de dirigir-la a tots els pacients
independentment del seu nivell de malestar); 2) Quan la intervenció és individual
i 3) Quan la intervenció és de més duració (a major duració, majors efectes).
Al 2013 es va publicar una actualització de la revisió Cochrane sobre l’impacte de
les intervencions psicològiques sobre la supervivència i altres variables psicosocials
en pacients amb càncer de mama. En la present actualització (Mustafa, CarsonStevens, Gillespie, & Edwards, 2013) es tingueren en compte 10 assajos aleatoris
controlats (RCT) amb una N= 1.378 dones. L'efecte global de les intervencions
HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

288

psicològiques en sis estudis mostraren una major supervivència a l’any, en els
pacients que van rebre intervenció psicològica (fonamentalment de tipus cognitiu
conductual o teràpia de grup de suport i expressiva). En canvi, les dades
combinades de quatre estudis no van mostrar cap benefici en la supervivència als
cinc anys de seguiment. Els autors conclouen (amb prudència i reserves), que la
intervenció psicològica millora la supervivència de les pacients amb càncer de
mama a l’any de seguiment, si bé aquesta millora no es manté als 5 anys.

Intervencions en la fase lliure de malaltia
Molts pacients experimenten problemes adaptatius durant aquesta fase de
malaltia. Així com els sentiment d’angoixa són molt freqüents en el moment de
rebre el diagnòstic, els sentiments de tristesa són molt habituals un cop finalitza el
tractament oncològic. La pròpia quimioteràpia té un efecte protector, tal i com
afirma Gil (Gil Moncayo, 2015), degut a què el pacient pensa i sent que s’està
realitzant alguna cosa per detenir, alentir o curar la malaltia.
Sembla que per aquesta fase de malaltia, els tractament grupals de tipus cognitiu
conductual o d’expressió i suport, podrien ser els mes eficaços.
Un exemple de psicoteràpia grupal aplicat en aquesta fase de la malaltia es el
Programa de Psicoteràpia Positiva Grupal (Ochoa et al., 2010), el qual consta de
12 sessions setmanals amb dos seguiments als 3 i 12 mesos. Segueix una
orientació cognitiu conductual i humanista- existencial, i s’enfoca a pacients que
han finalitzat el tractament primari del càncer en els darrers 1 a 3 mesos. Els
components principals que s’aborden són el treball sobre les pròpies emocions
(positives i negatives), la resignificació emocional, la potenciació d’estratègies
d’afrontament (per exemple, treballant amb les pròpies experiències d’èxit, entre
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d’altres), intentar donar significat a l’experiència, i el treball sobre aspectes
existencials i espirituals.
Una recent metanàlisis (Bolier et al., 2013) troba que les intervencions positives,
són efectives en la millora del benestar subjectiu, així com en la reducció dels
símptomes depressius. Igualment, una revisió sistemàtica duta a terme en el
nostre àmbit (Casellas-Grau, Font, & Vives, 2014), extreu conclusions similars, si
bé adverteixen que la disparitat de tractaments positius analitzats així com alguns
aspectes metodològics limiten les conclusions.

Intervencions al final de la vida
La Societat Catalanobalear de Cures Pal·liatives, en la seva Guia de Detecció del
Malestar emocional en l’Atenció Pal·liativa Integral (Viel Sirito, Mateo Ortega,
Sánchez Julve, Chaurand Morales, & González Concepción, 2014), mantenen
com a marc de referència d’intervenció el model integral d’intervenció en Cures
Pal·liatives desenvolupat per Ramon Bayés (Bayés, Arranz, Barbero, & Barreto,
1996), que té com a objectiu donar suport tant al malalt com a la seva família i a
l’equip assistencial. Es busca disminuir el patiment i incrementar el benestar del
malalt i la seva família.
Aquest model, també en la línia de Saunders i Baines (1989), fa referència
explícita a cuidar el pacient en totes les seves dimensions; això és a nivell biològic,
a nivell psicosocial i a nivell espiritual (Maté Méndez, 2014).
Els experts en el camp parlen d’intervencions bedside (a peu de llit), enfocades a
disminuir els sentiments de desesperança i aïllament que apareixen al final de la
vida.
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Les intervencions psicològiques en aquesta fase es basen en primer lloc en establir
una bona aliança terapèutica, en adoptar un estil constructivista que permeti
comprendre el significat que dóna el pacient a la seva malaltia, en ajudar-lo a
recuperar el sentit de la vida, en facilitar-li el comiat i la reparació de relacions
prèvies, en facilitar la presa de decisions difícils i en explorar i atendre les
necessitats espirituals.
En aquesta fase de la malaltia, la “teràpia centrada en el sentit” millora el benestar
espiritual, la qualitat de vida i els símptomes de malestar emocional, si bé aquests
resultats no es mantenen als dos mesos de seguiment (Breitbart et al., 2012). En
un estudi previ, els beneficis sobre el benestar espiritual i el sentit de la vida, sí es
mantenien a llarg termini (Breitbart et al., 2010).
Durant l’any passat, un equip canadenc, publicava juntament amb Breitbart, un
estudi pilot on aplicaven una variant de la TCC anomenada teràpia cognitiuexistencial (Gagnon et al., 2014). La teràpia, que ha mostrat diferències
significatives en la qualitat de vida tant en finalitzar el tractament com en el
seguiment als 3 mesos, consisteix en una intervenció de 12 sessions setmanals en
format individual i grupal on s’apliquen tècniques de relaxació, activació
conductual, reestructuració cognitiva, estratègies d’afrontament emocional i
intervenció sobre la dimensió existencial. El tractament està manualitzat i
incorpora material didàctic pels pacients i tasques entre sessions.
Un altre tractament que ha mostrat la seva eficàcia en aquesta fase de la malaltia
és l’anomenada Teràpia de la Dignitat (Chochinov et al., 2005). Durant els
darrers anys s’han publicat assajos clínics, revisions i manuals que semblen
demostrar que aquesta teràpia és efectiva en la reducció de la desesperança, els
desitjos de mort i l’ansietat (Chochinov et al., 2011; Royo Pozo, Videgain
Vázquez, Llagostera Yoldi, & Chochinov, 2015). En un darrer article publicat a
Medicina Paliativa (Rudilla, Barreto, Oliver, & Galiana, en premsa), el autors van
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fer un estudi comparatiu de l’eficàcia del Counselling i de la teràpia de la dignitat
en pacients pal·liatius. La comparació de l’eficàcia de les intervencions no va
mostrar diferències significatives.
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Introducció
En primer lloc volem destacar una revisió sobre les bases biològiques, culturals i
experiencials que subjauen en les diferències de gènere en els trastorns afectius i
d’ansietat (Altemus, Sarvaiya, & Neill Epperson, 2014). A nivell de
desenvolupament, destaquen els efectes organitzadors de les hormones gonadals
durant l’etapa prenatal, i els efectes activadors de l’exposició a les hormones
reproductives al llarg de la vida. Els baixos nivells de testosterona durant les
etapes mitjanes de la gestació s’associen a un biaix en la resposta negativa,
fenomen que també és comú en les persones amb depressió major; pel que
aquests majors nivells en la exposició intra-úter als andrògens podria contribuir a
la relativa protecció del sexe masculí en la depressió major (Altemus et al., 2014).
En aquesta línia, una altra revisió resumeix els mecanismes neurobiològics
subjacents en l’efecte protector de la testosterona (McHenry, Carrier, Hull, &
Kabbaj, 2014). L’estrès prenatal matern, així com també el moment de la gestació
en què aquest es produeix, també té un efecte diferencial sobre la presència de
simptomatologia interioritzant o exterioritzant en els fills i en les filles (Altemus et
al., 2014). Les noies presenten una major prevalença d’abús sexual infantil (abans
dels 18 anys) així com de la presència d’una major quantitat d’esdeveniments
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adversos en la infància (Altemus et al., 2014). Així mateix, els homes i les dones
presenten diferències en els estils d’afrontament que esdevenen evidents des
d’abans de la pubertat. En condicions d’amenaça percebuda, els homes són més
propensos a escapar o a fer ús d’estratègies d’afrontament actiu, i les dones són
més propenses a manifestar un comportament afiliatiu i buscar el suport d'altres
persones, tot i que aquestes diferències depenen de la cultura (Altemus et al.,
2014). Els autors també revisen els efectes de l’exposició en les dones a les
variacions en les hormones sexuals durant el cicle menstrual, l’embaràs, lactància i
menopausa. En la segona part de la revisió es dediquen a discutir sobre les
diferències de gènere en cada un dels grups diagnòstics (Altemus et al., 2014).
També destaquem una revisió sobre les bases neurobiològiques subjacents en les
diferències de gènere en els trastorns psiquiàtrics associats a l’estrès (Bangasser &
Valentino, 2014). L’evidència pre-clínica demostra que existeixen diferències de
gènere en diversos mecanismes cel·lulars i moleculars, incloent la senyalització
cel·lular, l’expressió dels pèptids, l’alliberació hormonal, el tràfic de receptors, la
sinaptogènesi, i la remodelació dendrítica. En cada nivell d’anàlisi existeixen
diferències de gènere que es poden associar a un augment en les respostes
endocrines, emocionals i d’arousal a l’estrès en les dones en comparació amb els
homes (Bangasser & Valentino, 2014).

Diferències de gènere en el neurodesenvolupament
Existeix evidència que l’exposició prenatal a disruptors químics endocrins pot
alterar el neurodesenvolupament, incloent conductes associades al sexe, i que
aquesta alteració pot produir-se de forma diferencial en nois i noies. L’estrès
psicosocial prenatal podria actuar també com a disruptor hormonal no químic
(Barrett, Redmon, Wang, Sparks, & Swan, 2014). Un estudi va analitzar
l’associació entre la presència d’esdeveniments estressants durant l’embaràs i la
conducta de joc posterior en nois i noies preescolars (Barrett et al., 2014). En
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l’estudi es va trobar que les noies exposades a estrès matern en l’embaràs
presentaven una tendència a la conducta de joc masculina, mentre que els nois
exposats a estrès matern prenatal presentaven una tendència a la conducta de joc
femenina (Barrett et al., 2014). Els autors conclouen que l’estrès prenatal és un
disruptor endocrí no químic que tindria efectes androgènics en els fetus femenins,
i anti-androgènics en els fetus masculins (Barrett et al., 2014). En la línia de
l’exposició fetal a l’estrès matern, s’ha publicat una revisió que resumeix i
discuteix les conseqüències en el neurodesenvolupament sexualment dimòrfiques
associades a l’adversitat prenatal (Davis & Pfaff, 2014).

Diferències de gènere en els trastorns psicòtics
Un estudi ha analitzat les diferències de gènere en les característiques clíniques de
pacients amb primer episodi d’esquizofrènia (PEP) en comparació amb pacients
en risc de desenvolupar psicosi (Cocchi et al., 2014). En ambdues mostres, hi
havia més homes que dones, en la mostra PEP les dones tenien major edat i
menor durada de la malaltia no tractada, mentre que en la mostra en risc no hi
havia diferència (Cocchi et al., 2014). S’ha publicat un estudi sobre les diferències
de gènere en les característiques clíniques de pacients amb PEP procedents d’un
assaig clínic danès realitzat amb 578 pacients, amb mesures de seguiment fins a 5
anys (Thorup et al., 2014). Els resultats mostraren que els homes tenien majors
nivells de símptomes negatius en totes les avaluacions, tenien una major
probabilitat de viure sols i de patir abús de substàncies, mentre que les dones
tenien majors nivells de funcionament social en el seguiment, mostraven una
major tendència a trobar-se actives laboralment, o estudiant, en recuperació de
l’episodi, i amb major compliment del tractament (Thorup et al., 2014). Un
estudi realitzat a Espanya no troba diferències de gènere en pacients amb trastorn
delirant en l’edat d’inici, ideació o conducta autolítica (González-Rodríguez et al.,
2014).
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Diferències de gènere en els trastorns afectius
Una revisió sistemàtica té com a objectiu establir les prevalences estratificades per
gènere de trastorns afectius unipolars i bipolars en la població prepuberal
(Douglas & Scott, 2014). Els resultats indiquen que els nois prepuberals tenen un
major risc de presentar depressió major que les noies (Douglas & Scott, 2014).
Els estudis realitzats amb pacients amb trastorn bipolar (TB) troben que el patró
habitual de les diferències de gènere en el funcionament cognitiu es troba alterat
en aquesta població, no obstant no s’ha estudiat si aquesta alteració ja es troba
present en pacients amb poc temps de malaltia (Bücker et al., 2014). Un estudi
recent troba que els homes presenten millor rendiment en les tasques de
memòria de treball espacial i atenció sostinguda que les dones, tant en la mostra
control sana, com en els pacients amb TB amb poc temps de malaltia, suggerint
que el patró habitual de diferències de gènere en el funcionament cognitiu es
manté en els pacients amb primer episodi (Bücker et al., 2014).

Kendler i col·laboradors varen realitzar un estudi utilitzant 1057 parelles de
germans dizigòtics de diferent sexe, amb l’objectiu d’establir les vies etiològiques
diferenciades segons sexe pel desenvolupament d’una depressió major (Kendler
& Gardner, 2014). Varen trobar que la personalitat i el fracàs en les relacions
interpersonals jugaven un rol major en el desenvolupament de la depressió en les
dones en comparació amb els homes; en canvi, en els homes la psicopatologia
externalitzant, la depressió anterior, i determinats estressants aguts instrumentals
eren més importants en l’etiologia de la depressió major (Kendler & Gardner,
2014). En un estudi sobre les diferències de gènere en característiques clíniques
de la depressió major realitzat als Països Baixos, es va trobar que les dones tenien
una menor edat d’inici de la depressió, major comorbiditat amb trastorns
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d’ansietat, menor comorbiditat amb dependència de l’alcohol, i major prevalença
de depressió atípica (Schuch, Roest, Nolen, Penninx, & de Jonge, 2014). Els
pacients amb trastorn depressiu no presenten diferències de gènere en el
funcionament, mesurat segons l’escala World Health Organization Disability

Assessment Schedule II (WHO-DAS-II), però sí que existeixen diferències de
gènere en àrees específiques de funcionament (Gili et al., 2014). Les dones
presenten puntuacions més altes que els homes en estar de peu per llargs
períodes i caminar una distància llarga, mentre que els homes presenten
puntuacions més altes en el tracte amb la gent que no sap res, i en mantenir una
amistat (Gili et al., 2014).

Diferències de gènere en els trastorns afectius que afecten específicament les
dones
Aquest any s’ha publicat un volum monogràfic sobre salut mental perinatal, editat
per O’Hara, Wisner i Joseph a la revista Best Practice & Research Clinical

Obstetrics & Gynaecology. El monogràfic conté revisions de tòpics d’interès en
salut mental perinatal per part d’experts internacionals. Per exemple, s’inclou una
revisió sobre l’eficàcia de les intervencions psicosocials (suport per iguals, suport
no directiu, visites a domicili per part d’infermeria especialitzada en salut mental)
per a la depressió perinatal, trobant resultats poc concloents, pel que es recomana
el disseny de més estudis (Dennis, 2014). També resulta d’interès la revisió sobre
les teràpies de la interacció materno-filial, on es posa l’èmfasi en l’aferrament o
vincle afectiu (Guedeney, Guedeney, Wendland, & Burtchen, 2014). En la línia
de les publicacions monogràfiques, la revista Lancet també ha inclòs un número
amb revisions sobre temes rellevants en salut mental perinatal, com l’evidència
actual en epidemiologia, factors de risc, identificació i intervenció en trastorns
mentals no psicòtics (Howard et al., 2014) i psicòtics (Jones, Chandra, Dazzan, &
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Howard, 2014) en el període perinatal, així com els efectes dels trastorns mentals
perinatals sobre el desenvolupament dels fills (Stein et al., 2014).
Una revisió sistemàtica sobre la influència potencial dels factors genètics en la
depressió perinatal ha conclòs que la influència dels factors genètics és més
consistent si es tenen en compte les variacions metodològiques entre els estudis
(Figueiredo, Parada, Araujo, Silva Jr, & Del Ben, 2014). Així mateix, les darreres
etapes de l’embaràs, i el període postpart primerenc són els moments de major
vulnerabilitat genètica (Figueiredo et al., 2014). Els estudis genètics en depressió
perinatal reforcen el rol pato-fisiològic de les variacions hormonals (Figueiredo et
al., 2014).
S’ha publicat una revisió sistemàtica sobre l’associació entre l’exposició a l’abús
físic, sexual o psicològic al llarg de la vida, i la presència de simptomatologia
depressiva durant l’etapa perinatal (Alvarez-Segura et al., 2014). De la revisió es
conclou que l’exposició a violència tant durant la infància i adolescència com en la
vida adulta incrementa el risc de presentar depressió antenatal i postnatal, i que el
risc incrementa si s’ha presentat exposició a la violència tant en la infància com en
el moment actual (Alvarez-Segura et al., 2014). La violència de parella en
l’embaràs no només s’associa a un risc incrementat de presentar simptomatologia
depressiva durant l’etapa perinatal, sinó també de trastorn obsessiu-compulsiu i
trastorn per estrès posttraumàtic (Desmarais, Pritchard, Lowder, & Janssen,
2014). Una recent revisió Cochrane avaluava l’eficàcia de les intervencions per
prevenir o reduir la violència de parella en l’embaràs, posant en evidència la
manca d’estudis de qualitat que permetin establir l’eficàcia d’aquestes
intervencions (Jahanfar, Howard, & Medley, 2014).
Pel que fa al tractament, una metanàlisi ha avaluat l’eficàcia de les intervencions
per reduir el malestar matern (Fontein-Kuipers, Nieuwenhuijze, Ausems, Budé, &
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de Vries, 2014). Els resultats mostren que no existeix evidència d’eficàcia de les
intervencions preventives, però sí que tindrien eficàcia les intervencions prenatals
per a les dones amb malestar o en risc de desenvolupar malestar matern (FonteinKuipers et al., 2014). Una revisió sistemàtica estudiava l’eficàcia de la teràpia
interpersonal (TIP) en la depressió postpart (Miniati et al., 2014). La revisió va
incloure 11 assaigs clínics, incloent 3 amb intervenció grupal, i un que requeria la
presència de la parella. Els resultats mostren que la TIP s’associa a una millora en
la intensitat de la simptomatologia, en les taxes de recuperació, i a una reducció
en el temps de recuperació (Miniati et al., 2014).

Diferències de gènere en els trastorns d'ansietat
Un estudi ha analitzat les diferències de gènere en la prevalença i expressió clínica
del Trastorn per Estrès Posttraumàtic (TEPT) segons del recentment publicat
DSM-5, amb una mostra no-clínica de supervivents d’un terratrèmol a Itàlia
(Carmassi et al., 2014). Les dones varen presentar una major presència de criteris
de TEPT, i també de símptomes, exceptuant el nou símptoma de comportament
imprudent o autodestructiu, que fou més freqüent en els homes (Carmassi et al.,
2014).

Diferències de gènere en altres trastorns
Una metanàlisi ha sintetitzat la literatura existent entorn les diferències de gènere
en el narcisisme (Grijalva et al., 2015). En aquesta metanàlisi s’evidencia que els
homes tendeixen a tenir majors puntuacions en narcisisme que les dones, i que
aquestes diferències es mantenen estables en diferents cohorts i grups d’edat. Les
diferències es troben especialment en les escales d’Explotació i Autoritat (Grijalva
et al., 2015). En canvi, no troben diferències entre homes i dones en el narcisisme

vulnerable, caracteritzat per baixa autoestima, neuroticisme i introversió (Grijalva
et al., 2015).
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LA TEORIA DELS SISTEMES DINÀMICS I LA COMPRENSIÓ DEL
PROCÉS DE TRACTAMENT DEL TRASTORN OBSESSIU-COMPULSIU

Xavier Bornas
Universitat de les Illes Balears.

Abans de revisar el treball de Heinzel, Tominschek i Schiepek (2014), que hem
triat per enguany, volem esmentar que el mes de Març de l’any 2014 va tenir lloc
la sisena International Conference of Nonlinear Science, organitzada per l’Institut
de Ciències del Comportament de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat
Radbound de Nijmegen (Holanda). Lamentablement, la presència d’investigadors
catalans va ser ben escassa en aquest fòrum on temes com els de l’article que ara
veurem es varen debatre amb molt d’interès. També s’hi debateren aspectes molt
interessants quant al procés terapèutic des de la perspectiva dels sistemes
dinàmics. Com que és una Conferència que es fa cada dos anys, la propera serà el
2016 (el lloc encara no es coneix, però a la web societyforchaostheory.org
segurament hi trobareu informació més endavant). Anem a l’article. L'he triat per
la qualitat i per l’interès que pot tenir per als clínics i investigadors que tracten el
trastorn obsessiu compulsiu, però crec que l’article també té interès per qualsevol
clínic/investigador en Teràpia del Comportament.

Introducció
Ja fa uns anys advocàvem per la teoria dels sistemes dinàmics (TSD) com a marc
en el que es podrien trobar les noves bases científiques de la teràpia del
comportament (TC) (Bornas i Noguera, 2002), bases que seguim considerant
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necessàries actualment. L’article que revisarem a continuació (i l’article
complementari de Schiepek, Tominschek i Heinzel, 2014, que per manca d’espai
no considerarem aquí però que recomanem vivament) pot il·lustrar d’alguna
manera la mena d’esforços que es van fent en aquesta direcció des de molts
sectors on conflueixen interessos clínics i de recerca. Heinzel, Tominschek i
Schiepek (2014) es fixen en els “guanys sobtats” (sudden gains; trobareu més
informació a l’article, podríem dir que clàssic, de Hayes et al., 2007) que
apareixen en el decurs del tractament cognitivo-conductual de 18 pacients amb
trastorn obsessiu compulsiu (TOC). Els guanys sobtats (o millores sobtades) s’han
descrit especialment en el tractament de la depressió i semblen demostrar que els
pacients actuen com a sistemes dinàmics i mostren, entre altres, una característica
clau d’aquests sistemes: l’auto-organització. L’article que revisem enguany aporta
evidències experimentals de la presència de guanys sobtats i de la interpretació
d’aquests guanys en els termes de la TSD.

Els guanys sobtats
A l’hora de definir més formalment els guanys sobtats, Heinzel, Tominschek i
Schiepek (2014) citen el treball de Tang i DeRubeis (1999) en el context dels
assaigs clínics aleatoritzats de la teràpia del comportament per a la depressió.
Deien que la magnitud d’un guany sobtat ha de ser gran (a) en termes absoluts, (b)
en relació a la severitat dels símptomes abans del guany, i (c) en relació a la
fluctuació simptomàtica que precedís el guany. Empíricament, a l’estudi es
refereixen a la magnitud del canvi en relació a la desviació estàndard de les
puntuacions en qüestionaris. Partint d’aquesta definició i després d’una revisió
acurada dels guanys sobtats observats en el tractament de diversos trastorns (com
la bulímia o l’abús d’alcohol), arriben a l’afirmació/conclusió que “els guanys
sobtats semblen ser un fenomen robust i universal en la psicoteràpia” (p.157).
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Per què es produeixen els guanys sobtats?
Una vegada constatada l’existència del fenomen, cal trobar-hi alguna explicació.
Des de la mentalitat lineal predominant en la Teràpia del Comportament (i la
psicoteràpia en general, tot i que cada dia hi ha més excepcions), s’ha aplicat
l’esquema clàssic de causalitat unidireccional i s’han volgut trobar les causes dels
guanys sobtats en les tècniques, en canvis cognitius (reestructuracions espontànies,
increments en les expectatives) o en els anomenats “factors comuns” (p.ex.
l’empatia de què és capaç el terapeuta o la seva preparació professional). Heinzel,
Tominschek i Schiepek (2014) assenyalen que es tracta d’explicacions “a
posteriori”. A més, tot i que podrien ser correctes en algun cas, des del punt de
vista de l’explicació científica condueixen a un coneixement disgregat (en el millor
dels casos): una causa probablement diferent per cada cas de guany sobtat. I el
més problemàtic: a vegades aquests guanys es produeixen abans de l’aplicació
d’una tècnica (l’article que estem comentant ho constata), cosa molt difícil
d’explicar des del punt de vista tradicional en què la causa ha de precedir l’efecte.
Una forma alternativa d’encarar el problema i mirar de trobar una explicació
general (és a dir, una resposta a la pregunta de per què es produeixen els guanys
sobtats) requereix sortir de la mentalitat lineal i aproximar-se a la TSD.
Concretament, en aquest marc existeixen diverses propostes científiques, que
podrien explicar els guanys sobtats: la Sinergètica d’H. Haken o la Criticalitat
Autoorganitzada de P. Bak en són dues, provinents de la Física, que sobresurten
(un article que recomanem vivament és el de Bak i Paczuski, 1995). Aquestes
propostes, models o teories, se centren en sistemes oberts complexos que
evolucionen arribant a punts d’inestabilitat en els quals l’emergència de patrons i
formes d’autoorganització diferents són molt probables. Un exemple clàssic, tan
senzill com impressionant, és el de la pila d’arena (sand pile; a youtube trobareu
animacions informàtiques, algunes molt vistoses, d’aquest model matemàtic de
Bak-Tang-Wiesenfeld). Si anem tirant arena sobre un punt d’una superfície plana
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s’anirà formant una pila. De tant en tant observarem allaus, petites, mitjanes,
grans, molt grans... mentre la pila va creixent. Cada allau representa l’arribada del
sistema (la pila d’arena) a un punt crític d’inestabilitat i la reorganització del
sistema. Això pot semblar trivial, però resulta que hi ha una relació entre el
nombre d’allaus i la seva magnitud, és a dir, les allaus no passen de forma
aleatòria (com semblaria a primera vista) sinó d’acord amb una llei formulable
matemàticament. I si les piles d’arena ens poden semblar “divertimentos”
allunyats de la nostra ciència del comportament, cal dir que entre la magnitud i la
freqüència de terratrèmols en una regió específica s’ha trobat la mateixa relació
(tècnicament se’n diu power law), o que entre la magnitud de les guerres (avaluada
pel nombre de víctimes) i la seva freqüència també existeix aquesta relació
(Roberts i Turcotte, 1998; vegeu Newman (2005) per conèixer molts altres
fenòmens que segueixen aquest tipus de lleis); en aquest cas el sistema seria la
societat humana (la Humanitat si voleu) evolucionant com la pila d’arena, és a dir,
mostrant períodes més o menys tranquils però arribant de tant en tant a punts
d’inestabilitat (les guerres) per seguir evolucionant (en principi cap a formes
d’organització més saludables, però això potser ja cau fora de la Ciència).

Els guanys sobtats i els períodes crítics en el tractament del TOC
Doncs bé, Heinzel, Tominschek i Schiepek (2014) adopten aquests models i
examinen els guanys sobtats en pacients amb TOC amb la intenció de veure si es
tracta de processos d’autoorganització (transicions de fase). Si ho fossin, i no
fossin el resultat de cap intervenció dirigida a canviar els símptomes, aquests
canvis sobtats haurien d’aparèixer abans que comencés la intervenció principal
(en aquest cas l’exposició amb prevenció de resposta o EPR). També posen a
prova la hipòtesi que un fenomen similar a una transició de fase s’acompanya
d’inestabilitat (període crític), la qual s’hauria de reflectir en un increment de la
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complexitat dinàmica (calculada a partir de la fluctuació i la distribució dels valors
de les sèries temporals relacionades amb el procés de canvi).
Resumint molt (i evitant la part matemàtica de l’estudi, certament complicada
però de la qual s’encarrega el software que descriuen a l’article), podem dir que
tracten 18 pacients amb TOC diagnosticat; la intervenció té una primera fase
(psicoeducació, anàlisi conductual i de les cognicions relacionades amb les
obsessions i compulsions) seguida d’un període intensiu d’EPR. Es va cuidar molt
que abans d’aquest període no es fes cap exposició intensiva a situacions
evocadores dels símptomes (p.ex. afrontar situacions interpersonals quotidianes
que no provocaven els símptomes del trastorn). La teràpia va ser grupal, una
sessió cada dia de dilluns a divendres, i el grup era obert (s’hi afegien pacients
quan quedaven llocs buits). La severitat dels símptomes es mesurava amb el Yale-

Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS; Goodman et al., 1989),
administrat dues vegades per setmana.
Però la clau, pel que fa al procediment, és l’ús per part dels pacients d’un sistema
d’enregistrament que anomenen Synergetic Navigation System, basat en Internet i
provist de software per a fer els càlculs matemàtics, amb el qual cada pacient
omplia cada dia el Therapy Process Questionnaire (Schiepek, Eckert i
Weihrauch, 2003), de 47 ítems i amb una estructura factorial clara de cinc factors
(p.ex. la qualitat de la relació amb, i la confiança en, el terapeuta). Aquesta
elevada freqüència de mostreig (1 vegada/dia) permet obtenir sèries temporals
relativament llargues i fer un estudi de la dinàmica que s’hi pot apreciar
(fluctuacions, complexitat, predictibilitat, inestabilitats, etc.; a l’article s’hi detallen
totes les mesures amb les corresponents fórmules matemàtiques).
Dels resultats obtinguts podem ressaltar els següents: en primer lloc, vuit pacients
mostraren guanys sobtats, i set d’ells es produïren a la fase prèvia a l’EPR (l’altre
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aparegué durant la primera setmana d’EPR). En segon lloc, puntuacions més
elevades de complexitat durant el procés correspongueren amb reduccions més
grans dels símptomes al final de la teràpia. En tercer lloc, es trobaren dues fases
d’inestabilitat (punts crítics) que no semblen aleatòries: la primera a l’inici del
tractament i la segona set dies abans, aproximadament, de l’inici de la fase d’EPR.

Quines implicacions tenen aquests resultats?
La discussió d’aquests resultats la fan en el marc de la TSD (i específicament de la
Sinergètica) recolzant la idea que és un marc útil (i diríem que necessari) per a
explicar el procés de la teràpia del comportament (i el seu èxit al cap i a la fi). Des
d’una perspectiva tradicional és molt difícil explicar no només els guanys sobtats
(recordem que aquesta perspectiva dibuixa els canvis de forma gradual i
proporcional a allò que suposadament els provoca) sinó també les inestabilitats o
períodes crítics i el fet que precedeixin canvis importants i que estiguin relacionats
amb la reducció de símptomes. En canvi, la TSD ens diu que l’evolució normal
dels sistemes complexos (pacients en aquest cas) inclou períodes d’estabilitat entre
els quals s’hi troben fases crítiques d’inestabilitat quan funcionen com a períodes
d’autoorganització (reorganització). Que un dels pics d’inestabilitat es trobés a
l’inici de la teràpia semblaria corroborar aquest caire re-organitzador ja que els
pacients s’han d’adaptar al grup, al terapeuta, assimilar els fonaments de la
intervenció, etc.
Hem de subratllar en aquest punt que parlem de sistemes oberts, és a dir, que
reben contínuament influències de l’entorn (p.ex. del terapeuta) i responen a
aquestes influències. No estem dient, per tant, que el pacient/sistema s’organitza
tot sol o al marge del tractament. Ho fa en el decurs del tractament i en interacció
amb tots els elements que implica. El que es qüestiona és la causalitat simple que
atribueix els resultats de la teràpia a una intervenció específica (l’EPR en el cas del
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TOC), o el fet d’ignorar els guanys sobtats i els períodes d’inestabilitat com si
fossin aspectes secundaris (atribuïbles a factors inespecífics) del procés terapèutic
quan, en realitat, poden ser aspectes crucials i jugar un paper fonamental en
aquest procés.
La principal implicació de l’estudi de Heinzel, Tominschek i Schiepek (2014)
seria, per tant, que la TSD proporciona un marc millor per a la investigació
científica dels processos psicoterapèutics, ja que pot explicar allò que un marc
tradicional no permet entendre. En aquest sentit esmentarem el treball recent de
Bornas, Noguera, Pincus i Buela-Casal (2014) que també advoca per la TSD com
a marc teòric de referència en la investigació dels processos terapèutics i presenta
un model que la pot orientar. A nivell aplicat les implicacions són clares: la
identificació dels guanys sobtats i dels períodes d’inestabilitat permetrien ajustar
millor els procediments terapèutics al perfil individual del pacient i ajudarien a fer
un més bon pronòstic de les millores esperables en el decurs de la teràpia.

Comentari final
Tal com dèiem en començar aquest breu treball (i com, de fet, hem dit en
col·laboracions als anteriors CDSCRITCs), la TSD ofereix una perspectiva
diferent i de més abast per a la comprensió del comportament humà i el seu
canvi. L’article que acabem de revisar ens ho demostra amb elements específics
tant de caire conceptual (la criticalitat, l’autoorganització...) com metodològic
(càlcul de la complexitat dinàmica en sèries temporals de dades autoinformades).
Ens segueix sorprenent que la teràpia del comportament romangui massa aliena a
aquesta perspectiva que està creixent de forma accelerada en altres àmbits de la
Ciència. Esperem, però, que poc a poc aquest panorama vagi canviant i que amb
la incorporació d’aquelles eines arribem a obtenir una comprensió més plena i
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satisfactòria dels processos de canvi al llarg de les intervencions, sens dubte
eficaces, de què ja disposem.
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TERÀPIA D’ESQUEMES

Jordi Cid Colom
Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les Comarques Gironines. Institut
d’Assistència Sanitària. Parc Hospitalari Martí i Julià. Salt. Girona.

La Teràpia d’Esquemes (TE) continua produint estudis de resultats, d’eficàcia i
efectivitat, gràcies a l’empenta dels grups de recerca holandesos i alemanys,
liderats pel Dr. Arnoud Arntz, que han donat un salt de qualitat amb el disseny
d’estudis multicèntrics amb participació de diferents països europeus (Wetzelaer
et al., 2014). Com ja es tradició, abans d’explicar l’organització del capítol
recomanar-vos la lectura d’un article de Brettschneider, Riedel-Heller i König
(2014) que repassa de manera sistemàtica els estudis d’avaluació econòmica de les
teràpies psicològiques per al trastorn límit de personalitat (TLP). Els autors
després de revisar la metodologia d’avaluació econòmica que utilitzen els
diferents estudis conclouen que no es poden extreure conclusions consistents si
no es millora la qualitat i el rigor metodològic d’aquestes avaluacions. No obstant
això, els tractaments del TLP més ben situats des de l’òptica econòmica, serien la
Teràpia Dialectico-Conductual la qual mostra indicis de ser cost efectiva; la
teràpia cognitiva i la TE, les quals estalvien costos. Hem organitzat aquesta revisió
de la producció científica en aquells estudis d’intervenció de la TE. A continuació
comentarem de manera molt sintètica una selecció dels 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). Un petit comentari, els estudis no comentats
els trobareu a la bibliografia.
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Estudis de resultats i de revisió de la Teràpia d’Esquemes
Bamelis, Evers, Spinhoven i Arntz (2014) presenten els resultats de l’efectivitat de
la teràpia d’esquemes per a un grup de 6 TP, els de clúster C (evitatiu, dependent
i obssesiu-compulsiu), dos de clúster B (histriònic i narcisista), i un de Clúster A
(paranoic) comparant-la amb dos tractaments: el tractament habitual, i la
psicoteràpia orientada a la clarificació. Van participar 343 pacients de 12 Instituts
de Salut Mental d’Holanda, que se’ls va assignar de manera aleatoritzada a les tres
condicions de tractament: Teràpia Esquemes (n=147), Psicoteràpia Orientada a la
Clarificació

(n=41) i Tractament Habitual (n=135). Les tres condicions de

tractament van ser: la Teràpia de Modes d’Esquemes de 50 sessions, durant el
primer any 40 sessions de freqüència setmanal i 10 sessions de seguiment al segon
any [Teràpia de modes o estats d’ànim d’esquemes individual que fa referència a
un conjunt específic d’esquemes i d’estratègies d’afrontament que s’activen, i que
poden ser adaptatius o desadapatius. L’èmfasi de la intervenció està en la relació
terapèutica (satisfer de forma limitada les necessitats emocionals); el processament
de les experiències negatives de la infància (incloent trauma) amb tècniques
específiques tals com la reescriptura d’imatges; el treball experiencial per activar
emocions i facilitar el canvi emocional; les tècniques cognitivo-conductuals; i les
tècniques de relació]. La Psicoteràpia Orientada a la Clarificació de Sasche (2004)
amb una freqüència setmanal durant el primer any i obert durant el segon any
segons les necessitats del pacient. [Protocol clínic de teràpia centrada en el client
individual, desenvolupat per a Trastorns de la Personalitat que emfatitza
modificar les conductes d’interacció pertorbadores com a base per a satisfer les
necessitats emocionals. El terapeuta ajuda a través de l’insight (principal
mecanisme de canvi) a descobrir els patrons de conducta disfuncionals i quines
són les maneres més funcionals d’obtenir aquestes necessitats, sempre de manera
no directiva] i Tractament Habitual, [són tractaments psicològics que van des de
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donar suport amb una freqüència de contacte baixa fins a psicoteràpia
especialitzada (psicoteràpia orientada al insight, TCC i EMDR].

Els terapeutes, a excepció dels terapeutes del tractament habitual, van rebre 4 dies
de sessions de formació abans de començar l’estudi, una supervisió anual
nacional, i supervisió de parells setmanal a nivell local. Tots els terapeutes que
varen participar, n=164, tenien una mitjana de setze anys experiència en teràpies
psicològiques. Cada terapeuta que va participar no va portar més de quatre
pacients. En cap de les variables relacionades amb els terapeutes va haver-hi
diferències significatives. Els terapeutes de TE van rebre dues modalitats
d’entrenament, una basada en lectures i visió de DVD de teràpia, i l’altra
realitzada per un terapeuta que va entrenar-los de manera activa amb exercicis i
role-playing. Aquesta diferència es va entrar com a variable, cohort 1 i 2
respectivament.

La mesura principal de resultats va ser la recuperació de tots els trastorns de la
personalitat (definida com no complir els criteris per a cadascun dels TP, avaluat
mitjançant la SCID-II, realitzades per entrevistadors independents i blindats, als
tres anys de seguiment. Es van obtenir mesures secundàries de funcionament
(EEAG, Social and Occupational Functioning Assessment Scale), símptomes
(SCL-90, Derogatis), trets de personalitat (Qüestionari TP del DSM-IV, Escala de
Discrepància Jo-Jo Ideal-Els Altres de Miskimins), i la

Qualitat de vida

(Avaluació Qualitat Vida de la OMS). Les mesures es van administrar a l’inici del
tractament, als 6, 12, 18, 24 i 36 mesos (tres anys de seguiment).

Els resultats mostren que els pacients que van rebre TE van mostrar una taxa de
recuperació (definida com no complir els criteris per a cadascun dels TP) major
que la psicoteràpia orientada a la clarificació i el tractament habitual (80 %, 60 %,
51%, respectivament). No es van trobar diferències entre el tractament habitual i
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la psicoteràpia orientada a la clarificació. Els terapeutes que van ser entrenats per
un terapeuta (cohort 2) tenien millor resultats que els que eren entrenats a través
de lectures i DVD (cohort 1). Les mesures secundàries, de funcionament clínic,
funcionament social i laboral també van ser favorables significativament a la TE,
malgrat també van millorar en les altres intervencions. Els nivells de depressió al
final del tractament també van ser menors en els pacients que havien rebut la TE.
Pel que respecta als abandonaments en el curs de la teràpia, 38 pacients (25,8 %)
en la TE, 51 (37,8%) en el tractament habitual, i 9 (22%) en la psicoteràpia
orientada a la clarificació.
Renner, Bamelis, Huibers, Speckens i Arntz (2014), en un estudi secundari de la
recerca multicèntrica que acabem de comentar, busquen identificar l’impacte de
la depressió comòrbida en la recuperació dels TP i la milloria del funcionament
social. Els resultats mostren que la depressió en el moment basal estava associada
a baixes taxes de recuperació al seguiment als tres anys, que és l’efecte que
s’esperava. No obstant això, l’efecte desapareixia quan es controlava la severitat de
la depressió a l’inici de tractament. En relació al funcionament psicosocial els
pacients amb depressió mostraven un major deteriorament psicosocial.
Dickhaut i Arntz (2014) busquen conèixer quins resultats s’obtenen en la
combinació del format de tractament individual (60 minuts) i de grup (90 minuts)
de TE per al TP Límit de freqüència setmanal durant un període de dos anys (sis
mesos més de teràpia extra si estava indicat), en dues cohorts de pacients (n=8 i
n=10). Els terapeutes del primer grup tenien experiència en la TE individual, i no
van rebre formació específica de TE de grup fins al cap d’un any. En canvi, els
terapeutes del segon grup van ser específicament entrenats. Els grups van tenir
una taxa d’abandonaments del 33 % al primer any i un 5,6% al segon any. Van
trobar també una reducció significativa de la recuperació dels símptomes del TP
Límit, mida de l’efecte (Cohen’s d =2.72), i una taxa de recuperació del 77% als
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30 mesos (definida com una puntuació <15 de l’Índex de Severitat del TP Límit,
BPDSI). També van trobar que milloraven en les mesures de símptomes
psicopatològics generals (avaluats mitjançant SCL-90), esquemes i modes
d’esquemes, qualitat de vida (mesurats amb EuroQol-5 i QV de la OMS) i felicitat
(mesurat amb un ítem format EVA). Només destacar que la cohort 2, en la que
els terapeutes van rebre entrenament per a la teràpia de grup, van millorar més
ràpidament, però aquestes diferències no es mantenien quan va acabar l’estudi.
Malogiannis et al. (2014) presenten una sèrie de dotze casos individuals (disseny
A-B-C) de pacients que presenten una depressió crònica on se’ls apliquen 60
sessions de TE de freqüència setmanal. Van mesurar la milloria del tractament
amb l’escala de Depressió de Hamilton (HRSD-A) i els esquemes (QE-V2, versió
curta). Al final del tractament 7 pacients (60%) van respondre al tractament, amb
una disminució de 10 punts de la HRDS en el post tractament (M1=21 a
M2=9,40), mantenint-se aquesta milloria als 6 mesos. També observen una
disminució de les puntuacions dels esquemes al llarg del tractament que es
mantenien als 6 mesos. Els esquemes que més canviaren van ser els del domini
de Deteriorament de l’Autonomia (esquemes que es relacionen amb les
expectatives de no poder funcionar de manera independent o autònoma),

Hipervigilància/inhibició (esquemes que fan èmfasi en suprimir els propis
impulsos i desitjos), Desunió/refús (esquemes que fan referència a la no
satisfacció de les necessitats emocionals d’amor, seguretat, respecte). Per acabar,
destaquem que els pacients que es van recuperar, van experimentar un
empitjorament cap a la sessió 24, a la introducció de tècniques experiencials e
imaginació.
Thiel et al. (2014) troben que ni els esquemes ni els modes d’esquemes no poden
predir el resultat d’un tractament hospitalari de CBT basat en exposició més
prevenció de resposta en un grup de pacients (n=70) amb un diagnòstic de TOC.
HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

321

No obstant això, les anàlisis de regressió mostren que les puntuacions elevades
dels esquemes Fracàs e Inhibició emocional, i la severitat de la depressió abans
del tractament estaven relacionats amb pitjors resultats, puntuacions més altes de
símptomes de TOC en acabar el tractament (avaluats escala Yale-Brown per
TOC).
Hoffart i Hoffart (2014) busca conèixer el paper de la percepció de la vinculació
emocional dels pares (Parental Bonding Questionnaire. Parker, 1979), es
relaciona amb els esquemes (QE-V Llarga, 205 ítems) i en els canvis que
s’observen en 45 pacients amb diagnòstics d’agorafòbia i crisi de pànic amb trets
de personalitat de clúster C inclosos en un programa de tractament
d’hospitalització d’11 setmanes que consistia en una primera fase 5 setmanes d’un
tractament de CBT per a l’agorafòbia i el pànic, i una segona fase de TE.
Destaquem tres troballes dels resultats: (a) A l’ any de seguiment, les baixes
puntuacions en la percepció de la vinculació emocional del pare predeien una
major reducció dels trets de personalitat. (b) Les puntuacions elevades d’Inhibició
Emocional abans del tractament es relacionaven amb un menor canvi dels trets de
personalitat, (c) A l’any de seguiment, observen que a major reducció de la
percepció de la protecció maternal es va relacionar amb tenir menys trets de
personalitat de Clúster C. Troben que aquesta variable es relacionava amb els
esquemes de Deteriorament de l’Autonomia (esquemes que es relacionen amb
les expectatives de no poder funcionar de manera independent o autònoma), a
excepció de subjugació. I també els esquemes de la dimensió Sobre vigilància e

inhibició (control sentiments, pensaments i accions) que serien els de Fites
Inexorables i Inhibició Emocional.
Mander et al. (2014) fan una recerca per esbrinar la relació que tenen els models
de TE i el model de mecanismes de canvi de Grawes en el procés d’una
psicoteràpia. Específicament, es proposen conèixer quins són els mecanismes de
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canvi (esquemes des de la perspectiva TE de Young i esquemes motivacionals des
de la perspectiva de Grawes) i la seva interacció. Ho fan en una mostra de
pacients que presentaven trastorns mentals de l’Eix I [principalment depressió,
trastorns somatoforms i trastorns d’ansietat (exclouen psicosi i TP)] que van rebre
un tractament hospitalari. Aquest consistia en CBT individual, i la participació en
una sèrie de grups (teràpia de grup, art teràpia i musico teràpia). La durada del
tractament va ser 39 dies de mitjana. Es van avaluar els pacients a l’inici i al final
del tractament amb mesures de símptomes [SCL-90, i una mesura d’estrès
percebuda: PSQ de Levenstein et al., 1993), esquemes (QE-VC3, 90 ítems),
mecanismes de canvi (Escala SACIP de Mader, 2013). Dels resultats destaquem
que hi ha una disminució significativa de les puntuacions dels esquemes en el post
tractament. I que aquests canvis globals en els esquemes es relacionaven amb el

procés de canvi d’activació de recursos, que s’entén com la utilització
intencionada de les habilitats individuals de cada pacient per canviar en el procés
de la teràpia.
Per últim, comentar l’estudi de Farid Chakhssi, Kersten, de Ruiter i Bernstein
(2014) on ens presenten un cas clínic mostrant el procés de la TE en un cas d’un
pacient amb trets psicopàtics ingressat en un medi forense. I també l’adaptació
que fan d’un programa de teràpia per a parelles que es volen divorciar basat en
TE a l’Iran (Panahifar, Yousefi, & Amani, 2014).

Estudis del Model de la TE en la psicopatologia
En aquest apartat comentarem de manera molt breu aquells estudis on s’utilitzen
els Questionaris d’Esquemes com a mesura de la cognició en les addiccions i
trastorns d’ansietat. Descriurem per últim aquells més rellevants en la resta
d’àrees.
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En les addiccions, Shorey, Brasfield, Stuart i Anderson (2014) avaluen els
esquemes (QE-VL3, versió de 232 ítems i que avalua 18 esquemes) en un grup de
pilots d’avió (n=64), i els compara amb un grup de no pilots d’avió, que estan
realitzant un tractament residencial per Dependència a l’Alcohol. Els resultats
mostren que els pilots d’avió tenen puntuacions significativament més elevades de
l’Esquema Fites Innexorables, i els no pilots en l’esquema Insuficient
Autocontrol. En un segon estudi, Shorey (2014) comparen els esquemes d’una
mostra de dones adultes joves addictes a drogues que busquen tractament (n=180)
amb una mostra d’estudiants dones (n = 284), obtenint puntuacions
significativament més altes en el grup de dones addictes en 16 dels 18 esquemes.
En un tercer, Shorey, Anderson i Stuart (2014) a una mostra d’addictes a drogues
que entren en un tractament residencial els administren el qüestionari PDQ4-R i
el QE-VL3. En funció del PDQ-R divideixen la mostra en quatre grups, els que
tenen trets de personalitat antisocial i els que no els tenen, i els que tenen trets de
personalitat límit i els que no en tenen, i fan comparacions de mitjanes amb els
CEY. Troben que els grups de trets de personalitat tenen puntuacions més altes i
significatives que els grups que no tenen aquests trets de TP.

En els Trastorns d’Ansietat, Kim, Lee, i Lee (2014) comparen una mostra de
pacients amb TOC amb un grup control de controls, trobant que els TOC tenen
puntuacions significatives més altes que els controls, en els esquemes
d’Imperfecció, Aïllament Social i Fracàs. La dimensió sexual/religiosa dels
símptomes

TOC

(administrada

Yale-Brown

TOC)

correlacionava

significativament amb els esquemes de vulnerabilitat al perill i vinculació
excessiva. Ambdós explicaven un 33% de la variància explicada en l’anàlisi de
regressió.
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En un altre estudi, Voderholzer et al. (2014) fan una comparació de mitjanes dels
esquemes i modes d’esquemes en una mostra de pacients TOC, TCA i Dolor
Crònic.

En mostres de criminals, us recomanem l’estudi retrospectiu de Keulen-de Vos et
al. (2014) on intenten relacionar els modes d’esquemes amb les conductes
violentes i criminals que han realitzat pacients ingressats en institucions forenses i
que presenten TP de Cluster B, i un segon estudi Chakhssi, Bernstein i de Ruiter
(2014) on relaciona el constructe Psicopatia de Hare (PCL-R) amb els esquemes
en una mostra de delinqüents.

En estudis de sexualitat humana, Coates i Messman-Moore (2014) en dones
universitàries desenvolupa un model (equacions estructurals) dels mecanismes de
predicció dels símptomes depressius en dones que han patit maltractament
psicològic a la infància, on els esquemes i la disregulació emocional són les
variables mediadores entre els símptomes depressius i el maltractament.

En mostres d’adolescents i des d’una perspectiva evolutiva, Orue, Calvete i
Padilla (2014) en una mostra de 1170 adolescents busquen comprovar si la
ruminació negativa (brooding) és un mediador de la relació entre els esquemes i
els símptomes (depressió i ansietat). En un segon estudi, Calvete (2014) busca si
l’abús emocional es comporta com un mediador entre els esquemes i els
símptomes (depressió i ansietat). En canvi, Mclean, Bailey i Lumley (2014)
busquen la relació dels esquemes amb la teoria del vincle per intentar
comprendre com funcionen els guions de seguretat bàsica.

En mostres d’universitaris, Yoo, Hee iJung Jun (2014) busca la relació del
esquemes com a predictor de la orientació interpersonal i la connexió amb els
companys. En un altre, Scott i Crino (2014) avaluen de manera anònima a través
d’una pàgina web mesures d’esquemes, depressió, ansietat, funcionament social i
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ocupacional i qualitat de vida. L’aspecte més interessant de l’estudi és que els
resultats avalarien utilitzar el qüestionari d’esquemes com una mesura global
d’autoconcepte.
Estudis psicomètrics
Pel que fa als estudis psicomètrics, un estudi interessant de Pauwels et al. (2014),
on investiguen l’efecte neutral de l’edat en els ítems del Q Esquemes (QEVLlarga, 205 ítems) en una mostra d’addictes a l’alcohol i altres dependències a
Bèlgica. Divideixen la mostra en tres grups d’edat: joves (18–34 anys), mitjana
edat (35–59 anys), i grans (60–75 anys), i miren si ha diferències significatives
entre els ítems del QE en cada un dels grups. Troben que sols en un 3% dels
ítems mostren diferències per sota del 25% que es consideraria un biaix.
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MINDFULNESS

Joaquim Soler i Cristina Carmona
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

La paraula “mindfulness” és un terme que no es pot traduir en una sola
paraula en català, però podria entendre’s com a atenció plena; de les múltiples
definicions que s’han proposat una de les més acceptades és la de Kabat –
Zinn (1990) “prestar atenció en el moment present i sense jutjar”. Ara ja fa més
de tres dècades que es van començar a proposar intervencions basades
en mindfulness per a millorar el dolor crònic, la depressió i l’ansietat entre la
població general i des d’aleshores l’evidència ha augmentat exponencialment tant
en l’àmbit de salut general com en l’àmbit de la salut mental.
Mindfulness Based Cognitive Therapy
Una de les intervencions que més ha estat recolzada és la MBCT (Mindfulness
Based Cognitive Therapy; Segal, Williams, & Teasdale, 2002), actualment és
reconeguda per la NICE com a tractament efectiu per a prevenir la recaiguda
i reduir la simptomatologia residual en el Trastorn Depressiu Major
(TDM). Aquest mateix equip recentment ha protocol·litzat el programa MMB
(Mindfulness Mood Balance; Dimidjian et al., 2014), tractament individual en
format virtual basat en el MBCT. En un estudi quasi experimental comparen 100
pacients que fan el programa MMB i 100 que segueixen el tractament habitual
(TAU). Els resultats que obtenen són que els participants que van rebre el
tractament MMB reporten una reducció significativament major de la
simptomatologia

depressiva i una

millora

significativa

en ruminació i mindfulness.
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Seguint en l’àmbit de la depressió hi ha dos estudis pilots aleatoritzats
prometedors. Un és el de Kuyken et al. (2014) que pretén avaluar si el MBCT
juntament amb supressió o disminució de medicació és superior al tractament de
manteniment amb antidepressius. Aquest estudi pot tenir gran impacte per la
grandària de la mostra, ja que és de 420 pacients amb TDM recurrent i la
variable principal és la recaiguda en 24 mesos. L’altre estudi pilot que s’està duent
a terme és el de Eisendrath et al. (2014), que analitza adults amb diagnòstic de
TDM que no han respost a farmacoteràpia (amb almenys 3 antidepressius). En
aquest estudi la mostra és de 124 pacients i els pacients són aleatoritzats a MBCT
o a un programa de millora de salut que incorpora activitat física, musicoteràpia i
consell nutricional.
A part dels trastorns afectius pels quals ja hi ha un gran suport empíric, com ja
hem esmentat les intervencions basades en mindfulness estan provant ser
efectives per a un ampli ventall de trastorns psicològics.
Intervenció per a la prevenció de recaigudes basada en mindfulness
En el camp de les addiccions, Bowen et al. (2014) van desenvolupar una
intervenció per

a

la prevenció

de

recaigudes

basada

en mindfulness (MBRP) dirigida a pacients que havien completat un tractament
per a l’addicció. Aquesta intervenció va resultar ser efectiva als 2 i 4 mesos post
intervenció. Recentment els autors han millorat l’estudi ampliant la mostra a 286
individus i comparant els resultats de la MBRP amb tractament habitual
(TAU) i amb una intervenció cognitivo-conductual dissenyada específicament per
a prevenció de recaigudes (RP). En aquest estudi aleatoritzat observen que els
grups MBRP i RP presenten significativament menys risc de recaiguda, i que als
12 mesos el grup MBRP reporta significativament menys dies de consum de
substàncies i menys dies d’abús d’alcohol. En la mateixa línia, un estudi de Grow,
Collins, Harrop i Marlatt (2015) avalua una mostra de 93 participants que fan un
programa de MBRP concloent que a més pràctica de mindfulness menys consum
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d’alcohol i d’altres drogues als 2 i 4 mesos de seguiment. Tot i així, també veuen
que la pràctica de mindfulness va disminuir un cop acabada la intervenció i
juntament amb aquesta també van disminuir els efectes beneficiosos del
tractament.
Un altre àmbit on les intervencions en mindfulness han estat prometedores és en
les

disfuncions

sexuals. Des

de

les

primeres intervencions

en mindfulness aquestes van mostrar ser efectives per a millorar diferents aspectes
relacionats del funcionament sexual (Brotto & Basson, 2014). Dins d’aquest
àmbit, Hucker i McCabe (2014) creen un programa on-line anomenat Pursuing
Pleasure (PP) basat en mindfulness i teràpia cognitivo-conductual, obtenint que
comparat amb llista d’espera les dones que han fet el programa han millorat en
intimitat sexual, intimitat emocional, comunicació i satisfacció amb la parella i que
les millores en comunicació i intimitat emocional s’han mantingut fins al
seguiment als 3 mesos. Seguint en aquesta línia cal esmentar el desenvolupament i
validació del FFMQ-S (Adam, Heeren, Day, & de Sutter, 2014) un qüestionari
que mesura específicament el mindfulness en les relacions sexuals. Aquest
qüestionari correlaciona positivament amb el FFMQ (una de les escales més
àmpliament utilitzades per a avaluar el mindfulness) i negativament amb FSDS-R
(una escala de disfunció sexual).
Mindfulness Based Stress Reduction
Un altre dels trastorns on darrerament s’ha implementat el tractament
amb mindfulness és el Trastorn per Tics. Reese et al. (2014) fan un estudi pilot
d’un tractament en MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction; Kabat-Zinn,
1982) dissenyat expressament per al tractament del tics. En aquest estudi s’obté
un resultat del 20% de reducció de la simptomatologia en una mostra de 16 adults
amb Síndrome de Gilles de la Tourette o Trastorn de Tics Crònic.
També s’observa que la intervenció disminueix la disfunció associada als tics i
que la millora correlaciona amb els nivells autoinformats de mindfulness.
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Com s’ha pogut veure en aquesta revisió, una de les innovacions més
prometedores són les intervencions on-line. Aquestes intervencions solen basar-se
en programes que ja han mostrat eficàcia com el MBSR i el MBCT i en
adaptacions d’aquests. Dins d’aquest sector, Wahbeh, Svalina i Oken (2014)
fan una enquesta a 500 participants preguntant per preferències de format. Els
participants van triar en primer lloc el format on-line i en segon lloc el format
individual, i un 11% van dir que refusarien el format grupal. En oposició a aquest
fet, en l’estudi anteriorment esmentat de Dimidjian (2014) es va observar que les
taxes de retenció en el format via internet (50%) eren més baixes que en el format
presencial (80-85%).
Per

últim, volíem fer

referència

a

un

article

publicat en

els

darrers

mesos per Ly et al. (2014) on comparen l’eficàcia de dos tractaments impartits a
través

de l’smartphone,

un

basat

en

activació

conductual

i

l’altre

en mindfulness en una mostra de 81 participants diagnosticats de TDM lleu o
moderat. En aquest estudi no troben diferències significatives entre els dos grups
ni al final del tractament ni en el seguiment, però sí troben diferències quan
tenen en compte la severitat. Els pacients amb més severitat de simptomatologia
depressiva que van rebre activació conductual reporten menys simptomatologia
als 6 mesos, i en canvi els pacients amb menys severitat reporten menys
simptomatologia si havien rebut entrenament en mindfulness.
Així doncs, com hem pogut veure cada vegada hi ha més estudis sobre aplicacions
i adaptacions de teràpies basades en mindfulness tant en diferents poblacions com
en diferents formats. En aquest sentit subratllem la importància de seguir
aprofundint

en

el

desenvolupament

i

implementació

d’aquest

tipus

d’intervencions.
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TERAPIA DIALÈCTICA CONDUCTUAL
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Seguint en la trajectòria dels darrers anys, en aquest últim any s’han publicat
diversos estudis sobre teràpia dialèctica conductual (TDC; Linehan, 1993) que
continuen demostrant l’eficàcia d’aquesta intervenció en diferents quadres
clínics. A continuació comentarem breument els estudis més destacats de l’any
2014.

Avaluació de l’eficàcia de la TDC i adaptacions per a diferents trastorns
Aquest any destaca un assaig clínic aleatoritzat (Neacsiu, Eberle, Kramer,
Wiesmann, & Linehan, 2014) en el qual s’avalua l’eficàcia de l’entrenament en
habilitats de la TDC (TDC -H) com a tractament transdiagnòstic per a trastorns
de la desregulació emocional i s’explora, a més, l’ús d’habilitats com a mediador
de l’èxit terapèutic (com s’havia reportat anteriorment: veure Neacsiu, Rizvi, &
Linehan, 2010). Diversos autors han assenyalat que la desregulació emocional
podria considerar-se un element transdiagnòstic, essent una característica dels
trastorns d’estat d’ànim, d’ansietat, d’abús de substàncies i del trastorn límit de la
personalitat entre altres (e.g., Aldao, Nolen-Hoeksema, & Schweizer, 2010). En
aquest estudi els autors proposen una combinació d’habilitats dels 4 mòduls
(mindfulness, regulació emocional, efectivitat interpersonal i tolerància al
malestar) i creen un programa de 16 setmanes amb l’objectiu principal de tractar
la desregulació emocional. En aquesta intervenció els participants aprenen
HTTP://CD.SCRITC/2014

CC BY-SA

338

habilitats per a reduir la vulnerabilitat a la desregulació emocional, manejar
crisis, augmentar el control atencional sobre els estímuls emocionals i manejar
l’activació fisiològica associada a les emocions. Es van aleatoritzar 44 subjectes
amb símptomes depressius i/o ansiós i alta desregulació emocional (criteri
d'exclusió: diagnòstic de TLP) a dues intervencions grupals. Els resultats
indiquen la superioritat de la TDC-H en la disminució de la desregulació
emocional (d=1.86), en l’augment de l’ús d’habilitats (d=1.02) i en la disminució
de l’ansietat (d=1.37) però no en la simptomatologia depressiva (d=0.73). A més
la retenció va ser major en el grup de TDC -H que en el grup control (78% vs.
41%).
En un altre assaig clínic aleatoritzat (Mehlum et al., 2014) s'avalua l’eficàcia de la
TDC per a adolescents (TDC -A) com a tractament per a la disminució
d’autolesions. En aquest estudi hi van participar un total de 77 adolescents que
van rebre 19 setmanes de TDC -A (n=39) o tractament usual (TU, n=38). Els
resultats mostren la superioritat de la TDC-A en relació a la disminució de la
freqüència d’autolesions, severitat d’ideació suïcida i símptomes depressius. En
un altre estudi dut a terme per Gibson i col·laboradors (Gibson, Booth,
Davenport, Keogh, & Owens, 2014) es va avaluar l’eficàcia d’una adaptació
d’entrenament en habilitats de la TDC també en la disminució d’autolesions. Es
tracta d’un estudi no aleatoritzat realitzat en una unitat de pacients hospitalitzats
amb diversos diagnòstic psiquiàtrics (73% amb diagnòstic de TLP) i autolesions.
Un total de 70 participants van participar en

un programa de tractament

intensiu, consistent en 1 hora d’entrenament en habilitats de la TDC, 4 vegades
per setmana, durant 6 setmanes. Els participants del grup control (n=21) van
continuar amb el seu tractament habitual. L’avaluació post-intervenció suggereix
que el primer grup va mostrar una major disminució en la freqüència
d’autolesions i aquesta es va mantenir als 3 mesos de seguiment. En general, tant
aquest últim treball (Gibson et al., 2014), com el de Mehlum (Mehlum et al.,
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2014) coincideixen amb el que s’ha publicat en una recent revisió sistemàtica
(Turner, 2014) en el que la TDC apareix com una intervenció psicològica eficaç
per a la reducció d’autolesions. Seguint amb aquesta línia, Frazier i Vela (2014)
realitzen una altra revisió, amb l’objectiu d’avaluar l’eficàcia de la TDC com a
tractament per a la reducció de la ira i la conducta agressiva. Els autors
identifiquen un total de 21 articles dels quals 9 pertanyen a estudis controlats i
aleatoritzats. Conclouen que tant la TDC en format estàndard com adaptacions
de la mateixa, són tractaments eficaços per a aquestes problemàtiques.
Durant l’any passat (Soler, Elices i Carmona, 2013) comentàvem un article en el
qual s’impartia una adaptació de la TDC per a trastorns caracteritzats pel sobre
control, com l’anorèxia nerviosa (AN). Aquest any s’han publicat una sèrie de
casos en els que es compara la TDC estàndard (n=6) amb l’adaptació de la TDC
que inclou habilitats específiques pel sobre control emocional i conductual (n=9).
Les participants del grup de TDC estàndard van mostrar després del tractament
una alta taxa de retenció (84%), i mesures de grandària de l’efecte moderades en
relació a l’increment de l’índex de massa corporal (d=-0.50). Les pacients del
grup de TDC adaptat també van mostrar una alta taxa de retenció (89%) i un
increment de l’índex de massa corporal significatiu (d = -1. 12), sostingut als 6 i
12 mesos de tractament (d= 0.87 y d = -1.21, respectivament). Aquests resultats
recolzen les troballes de l’estudi comentat l’any passat (Lynch et al., 2013), i van
més enllà tot avaluant canvis en altres patologies de l’eix I i de l’eix II. Tot i que
es tracta d’un estudi amb mostres molt petites, els resultats semblen indicar que
aquest model i l’entrenament en habilitats pel sobre control poden ser útils pel
tractament de la AN.
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Mecanismes d'acció de la TDC
Un estudi interessant publicat aquest any és el de Goodman et al. (2014) en el
que s’explora l’impacte de la TDC en l’activació de l’amígdala en pacients amb
TLP. La hipòtesis d’aquest estudi va ser que després d’un any de tractament en
TDC (format estàndard), els participants mostrarien una menor activació de
l’amígdala i millores en l’habituació. En aquest estudi hi van participar pacients
amb diagnòstic de TLP sense medicació psiquiàtrica i un grup de controls sans.
Es van fer proves de ressonància magnètica funcional (fRMI) pre i post teràpia.
Com a paradigma d’inducció emocional es van utilitzar imatges del IAPS de
valència negativa, neutra i positiva. A més els participants van completar
l’Inventari de Dificultats en la Regulació Emocional (DERS).
En comparació amb el grup control, els pacients del grup TLP van mostrar una
reducció significativa de l’activació de l’amígdala pels tres tipus d’imatges, així
com un millora en la DERS. L’activació de l’amígdala després de veure
repetidament estímuls de valència negativa es va associar amb la millora global
en regulació emocional (DERS).
Així doncs tot i que caldria replicar aquests resultats en altres estudis, sembla ser
que la TDC podria reduir la hiperactivació de l’amígdala característica del TLP.

Noves Habilitats
Tot i que l’objectiu d'aquest article és comentar els principals estudis empírics
realitzats en TDC; aquest any no podem deixar de mencionar la publicació del
nou manual d’habilitats de la teràpia. Després de 20 anys de la primera edició
(Linehan, 1993), Linehan presenta aquest nou manual (dividit en dos llibres: un
pels terapeutes i un amb fitxes i registres per als pacients) en el qual s’hi
incorpora l’evidència empírica i l’experiència clínica acumulada en els darrers
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anys. Es tracta d’un manual molt detallat, amb més notes pels terapeutes i més
exemples pels pacients que la versió anterior. S’afegeixen habilitats a cada un dels
4 mòduls, com per exemple habilitats de compassió en el mòdul de mindfulness
o habilitats per a acabar amb relacions destructives i “mindfulness amb els altres”
en el mòdul d’efectivitat interpersonal. Aquest nou manual proposa diferents
maners per a adaptar aquest augment d’habilitats així com l'augment de temps de
teràpia que es proposa (anteriorment es considerava una teràpia de 6 mesos).
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