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0. INTRODUCCIÓ

Em dic Núria Cases Vilajosana, estic fent batxillerat a l'institut Francesc Ribalta de Solsona.

La major part de les persones té o ha tingut algun conegut o familiar  amb malalties com el

càncer, Alzheimer, Diabetis, síndrome de Down o fins hi tot de SIDA. Tothom coneix aquestes

malalties pel simple fet que són les que podem trobar en un percentatge més alt de la població

i, a més a més, se n'ha fet molta difusió. 

L'Esclerosi Múltiple és una malaltia que afecta a un percentatge molt alt de la població, és la

malaltia neurològica que afecta a més persones després de l'Alzheimer. Aquesta malaltia, però,

no és tan coneguda com les altres esmentades anteriorment, no se'n sent gaire a parlar. És a dir,

no és gaire coneguda per a les persones que no la viuen o l'han viscut directa o indirectament.

Els motius pels quals he decidit fer el treball de recerca sobre l'Esclerosi Múltiple han estat: en

primer lloc,  la meva gran motivació per la sanitat i les malalties; en segon lloc, perquè vull

ampliar els meus coneixements sobre les malalties immunitàries i neurològiques, conèixer els

símptomes i els diferents perfils que pot seguir, com es diagnostica, quin pronòstic evolutiu

segueix al llarg del seu curs i quins tractaments hi ha actualment per tractar-la; i en tercer lloc,

per difondre el màxim que pugui la malaltia per tal que molta més gent que m'envolta en tingui

constància.  Però, el motiu fonamental de la meva elecció és el fet que tinc una persona molt

pròxima que la pateix, és a dir, visc aquesta malaltia dia a dia. 

A més a més, m'agradaria saber com viuen diferents persones que pateixen aquesta patologia i

com és el seu dia a dia. 

El treball està organitzat en els diferents blocs: 

• Comencem amb una introducció  dels  sistema nerviós  i del  sistema immunitari  del

nostre organisme, imprescindibles per poder comprendre la malaltia.

• Seguirem amb una gran ampliació de la malaltia de l'Esclerosi Múltiple amb la seva

epidemiologia, simptomatologia i els diferents perfils que pot adoptar.

• Continuarem explicant el diagnòstic i pronòstic de la malaltia, així com els tractaments

més utilitzats.

• Finalment acabarem amb una conclusió a partir de les entrevistes realitzades, tant a

malalts com a persones especialitzades en els tractaments.
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1. SISTEMA IMMUNITARI

El sistema immunitari és el principal mecanisme de defensa del nostre organisme.  S'encarrega

d'identificar  una àmplia varietat  d'agents  i  protegir  el  cos davant  d'aquells que ens puguin

causar alguna malaltia o infecció, com bacteris o virus principalment.

Mitjançant una sèrie de passos anomenats "resposta immune", el sistema immunitari ataca els

organismes  i  les  substàncies  que  agredeixen els  sistemes  del  nostre cos,  causant certes

malalties o infeccions.

El nostre sistema immunitari  està compost per un conjunt de cèl· lules, teixits i  òrgans que

treballen en bloc per protegir el  nostre organisme. Les cèl·lules esmentades són els leucòcits,

que es combinen per trobar i destruir les substàncies  i organismes  agressors.  Es troben dos

tipus bàsics de leucòcits:

• Els fagòcits: Cèl·lules que destrueixen els organismes invasors.

• Els limfòcits: Cèl·lules que permeten al cos recordar i reconèixer els invasors anteriors i

ajuden a destruir-los. N'hi ha de dos tipus: els limfòcits-T i els limfòcits-B

Quan  el  sistema  immunitari  funciona  correctament,  només  reacciona  contra  aquelles

substàncies o agents perjudicials per al nostre cos, ja que els identifica com a nocius. En canvi,

en les anomenades malalties autoimmunitàries,  les cèl·lules  del  sistema immune perden la

capacitat de reconèixer com a pròpia alguna o algunes estructures, de manera que les ataca com

si fossin bacteris, virus o substàncies nocives que hagessin entrat dins del nostre organisme.
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2. SISTEMA NERVIÓS

Està format  per diferents tipus de cèl·lules,  substàncies químiques i  altres estructures.  Les

principals cèl·lules que el formen són les neurones, formades pel cos cel·lular i l'axó. El cos

cel·lular conté el nucli  (soma), el citoplasma i unes curtes ramificacions que se'n van cap a

l'exterior  anomenades  dendrites.  L'axó  està  envoltat  per  la  beina  de  mielina i  acaba  en

ramificacions independents, les quals entren en contacte amb una altre neurona, amb un òrgan

o amb prolongacions detrítiques d'altres neurones. 

Les  neurones  les  podem  trobar  a

l'encèfal,  a  la  medul·la  espinal  i  als

ganglis nerviosos.

El  seu  funcionament  principal  és

percebre estímuls  i  elaborar  respostes,

és  a  dir,  transmetre  els  impulsos

nerviosos.  Segons  quin  sigui  el  sentit

d'aquests  impulsos,  podem  classificar

les neurones en dos tipus: aferents, quan

porten  cap  al  sistema  nerviós  els

impulsos de l'exterior;  i  eferents, quan

transmeten  les  ordres  del  sistema

nerviós cap als òrgans del nostre cos.

Les neurones, a diferència de les altres

cèl· lules  no  es  divideixen,  excepte  en

algunes  àrees  concretes  com  la  regió

hipotalàmica  de  l'encèfal,  on  el  seu

ritme de divisió és constant i lent. 
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3. ESCLEROSI MÚLTIPLE (EM)

 3.1. INTRODUCCIÓ

L'Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia crònica neurològica que afecta a la transferència de

missatges del sistema nerviós central (SNC). L’EM és una malaltia que apareix com un trastorn

crònic desmielinitzant, és a dir, amb la pèrdua del recobriment de mielina que envolta els axons

de les neurones del SNC. 

Aquí és on es produeixen múltiples àrees o plaques lesionades de desmielinització.  A partir de

les àrees lesionades, i de la evolució del malalt, se’n coneixen diferents formes clíniques. Les

més amplies en quan a malalts són la benigna, la remitent-recurrent o en brots, la progressiva

secundària, i la progressiva primària. L'evolució de la malaltia varia molt. En alguns casos, el

malalt és capaç de realitzar una vida pràcticament normal, i en d'altres la qualitat de vida del

pacient es pot veure molt condicionada i limitada.

Quan la mielina és deteriorada, l'impuls nerviós perd velocitat en desplaçar-se entre les fibres

nervioses i es produeix un considerable deteriorament funcional de l'organisme. Els símptomes

depenen de les àrees lesionades i no totes les persones estan afectades de la mateixa manera.

Clínicament  se solen presentar com a brots o petites crisis, que es manifesten en forma de:

fatiga, atrofia muscular, espasticitat, dolors, problemes d'equilibri i coordinació, alteracions en

la parla, en la deglució, trastorns visuals, cognitius, afectius i sexuals. 

No es coneix la causa de l'aparició d'aquesta malaltia, tot i que es pot relacionar amb factors

genètics, autoimmunitaris i infecciosos.  És la causa més freqüent d'alteracions neurològiques

en joves, adults i de mitjana edat. Acostuma a afectar majorment a les dones.

L'EM, és una de les malalties neurològiques en la que s’ha avançat més en els últims anys, tant

en el tractament, com en la millora dels símptomes.

Pel que fa al tractament farmacològic, actualment es creu que la seva ràpida aplicació pot

minvar l’evolució de la mateixa, tot i que les seqüeles no es recuperen. 

En la següent il· lustració s'aprecia amb molta claredat el funcionament d'aquesta malaltia i els

principals símptomes.
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HISTÒRIA

Jean Cruveilhier (1835),  l'anatomista més destacat de França durant la primera meitat del segle

XIX, i  Robert  Carswell (1838), professor escocès especialitzat en anatomia, van començar a

investigar aquesta malaltia i a descriure-la.

J. M. Charlot, un metge de París molt famós, l'any 1868 va procedir a fer el primer informe

detallat dels aspectes clínics i evolutius de la malaltia observant malalts de l'esclerosi múltiple.

També va fer diverses autòpsies a malalts i va poder observar que  en el cervell d'aquests  hi

havia diverses cicatrius. El nom que va donar a la malaltia va ser: esclerosi en plaques, que fa

referència  a  les  cicatrius  i  a  les  parts  afectades  del  cervell  i  de la  medul·la  espinal

respectivament.

Des de les hores, hi ha hagut avenços molt importants entorn a aquesta malaltia.

ACTUALITAT

Actualment a França encara es coneix com a esclerosi en plaques; al Regne Unit, esclerosi

disseminada i, als Estats Units ja van començar a anomenar-la Esclerosi Múltiple, que ha estat

el terme que més s'ha fet servir.

Actualment hi ha més de 2,5 milions d'afectats d'EM arreu del món.

A hores d'ara, els llocs en els quals hi podem trobar més persones afectades són: Europa  i

sobretot al Nord d'Amèrica. Aproximadament 500 000 i 400 000 respectivament.

A Àfrica i a Àsia, aquesta malaltia és molt poc freqüent i presenta característiques clíniques

diferents, probablement degudes a factors ambientals i/o racials.

A la següent imatge podem veure la quantitat de persones afectades aproximadament per cada

100 000 individus.
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Iŀlustració 3: Quantitat de persones afectades per cada 100 000 individus. Estudi realitzat 
per  la Federació Internacional d'esclerosi múltiple (MSIF) i l'Organització Mundial de la Salut 
(l'OMS) (2009). Extret de: http://www.lallar.org/Noticias%202008/Prevalencia%20e.mcat..htm
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3.2. EPIDEMIOLOGIA

És la malaltia més comuna del sistema nerviós central (SNC). No se sap amb  exactitud l'origen

de la malaltia i què ens la pot provocar, però s'ha estudiat que els factors que més poden influir-

hi són: el clima, la dieta, la llum solar, les toxines, el geomagnetisme, les malalties infeccioses i

també factors genètics.  Dins dels factors ambientals  que més influència tenen, cal  destacar

algunes infeccions (probablement un virus).  Podrien tenir un paper molt important sobre el

desenvolupament d'aquesta malaltia en un futur. Aquest factor intervindria abans dels 15 anys,

probablement en una infecció de caràcter banal, semblant a una grip normal i corrent. 

Els primers símptomes s'acostumen a manifestar entre els 20 i els 40 anys. Gairebé mai per

sota dels 15 anys i per sobre dels 60, tot i que a les persones grans no se'ls acostuma a detectar.

Entre un 2% i un 5% de les persones amb EM van patir els primers símptomes abans dels 18

anys, en aquest cas podem parlar d'EM pediàtrica.

Aquesta malaltia és més comuna en les dones que els homes (60% dones i 40% homes). No

obstant  això,  la  majoria  de persones  a  qui  es detecta  la  malaltia  més tard  dels  50  anys,

acostumen a ser només homes.
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3.3. SIMPTOMATOLOGIA

El  nostre  sistema  immunitari,  com hem explicat  anteriorment,  és  l'encarregat  de  protegir

l'organisme de tots els tipus d'infeccions. Quan els leucòcits ataquen microorganismes estranys

es  produeixen  reaccions  inflamatòries.  Aquesta  defensa  està  determinada pels  denominats

limfòcits-T. 

En les malalties autoimmunitàries, com l'Esclerosi Múltiple, els limfòcits T no reconeixen com

a pròpies certes estructures, les identifica com a substàncies estranyes i les destrueix.  Aquest

fenomen  se'n  diu:  activació  dels  limfòcits  T.   En  aquesta  malaltia,  l'estructura  que  no

reconeixen com a pròpia és la mielina, la qual és atacada i destruïda en el SNC.

El procés de la pèrdua de mielina produeix una alteració a les vies nervioses fent que s'alenteixi

o es bloquegi el procés de la conducció, això produeix certs problemes en zones concretes del

sistema nerviós central alterant algunes funcions determinades.

Durant el curs de la malaltia es mostra amb molta freqüència una combinació d’afectació de

diferents sistemes funcionals neurològics (entre els més destacats: motor, sensitiu, cerebel· lós,

esfinterià, visual i mental)

Existeixen  a  partir  d’aquestes  afectacions  en  el  sistema  funcional  neurològic,  diverses

alteracions clíniques que es presenten molt freqüentment en l’EM, en forma de crisis o brots

aproximadament d’una duració entre dues o tres setmanes i  que poden deixar seqüeles als

malalts amb recuperació total o parcial del seu funcionament inicial.

ELS PRIMERS SÍMPTOMES

El  primer símptoma més freqüent  que apareix  als inicis de la malaltia és l'alteració  de la

sensibilitat (45% dels casos), es presenta amb una sensació de formigueig o insensibilitat d'una

o més parts del cos. Això pot provocar l'alteració o fins i tot la pèrdua del sentit del tacte en

algunes zones. També disminueix la sensibilitat posicional, és a dir, aquella que permet saber

com tenim col·locada alguna part del cos sense necessitat de mirar-la.

L'alteració de la força també és molt freqüent (40% dels casos), es caracteritza per la pèrdua de

força d'alguna part concreta del cos. Per exemple, una persona amb EM pot arrossegar un o els
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dos peus quan camina i/o presentar dificultats  per controlar els moviments de les mans de

forma correcta, també pot presentar sensació de cansament després de realitzar un petit esforç.

Els trastorns visuals també són molt freqüents (50% dels casos). La visió borrosa, la pèrdua

temporal de visió d'un o dels dos ulls i els moviments oculars involuntaris són les alteracions

més freqüents d'aquest trastorn.

SÍMPTOMES ESPERABLES AL LLARG DE LA MALALTIA

Els símptomes de l'EM poden variar  segons l'àrea del  sistema nerviós  central  que estigui

afectada i la seva alteració clínica pot ser molt diversa.

Poden aparèixer en forma de brots (explicats al següent apartat) o també de forma progressiva

al llarg de la malaltia. Cal recordar que els símptomes no es presenten de la mateixa manera en

tots els pacients d'EM. Els més freqüents són els següents:

FATIGA

Es podria dir que la fatiga excessiva és el símptoma més freqüents de l'EM. És molt diferent la

fatiga que pot patir una persona sana que la fatiga que pateix un malalt d'EM. Pot ser física i/o

mental. També és molt diferent la sensació de fatiga per cada malalt, ja que a alguns malalts els

provoca un cansament insuportable, mentre que en altres pot fer empitjorar altres símptomes.

Acostuma a ser reversible, és a dir, al cap d'un cert temps deixaran de patir-la.

Hi han dos tipus de fatiga:

• Fatiga primària  :  Té a veure amb el  sistema nerviós central,  apareix quan aquest  és

danyat i com a conseqüència produeix que les respostes nervioses s'alenteixin molt més

del normal i que es produeixi la sensació de fatiga.

Les persones amb EM poden presentar els diferents tipus de fatiga primària:

• Lassitud: cansament insuportable que sorgeix del no-res, és a dir, el malalt no ha

d'haver fet cap mena d'activitat física o psíquica perquè es manifesti.

• Fatiga neuromuscular: es produeix després d'haver fet algun esforç en un grup

de músculs específics. En aquest cas la fatiga només la pateixen els músculs que

han produït aquest treball.
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• Fatiga causada per la calor:  quan es produeix un augment de la temperatura

corporal, normalment causada per factors ambientals, pot provocar fatiga.

• Fatiga secundària  :  En aquest cas la fatiga pot estar produïda per factors que no estan

relacionats amb l'EM, com per exemple: malsons, infeccions, depressions, entorn en el

que es viu, etc.  Aquest tipus de fatiga la pot patir qualsevol persona, però un malalt

d'EM la patirà amb molta més intensitat.

TRASTORNS VISUALS

Moltes de les persones amb EM pateixen aquests tipus de trastorns.  Els més freqüents són:

visió borrosa, visió doble, neuritis òptica (dolor i pèrdua de visió d'un o dels dos ulls amb

recuperació posterior) i moviments oculars involuntaris.

ATROFIA MUSCULAR

Només es presenta en ocasions puntuals. Té lloc quan les neurones de la medul·la  espinal són

danyades. Es produeix una disminució del múscul esquelètic i provoca la pèrdua de la força

muscular d'una part concreta del cos. Acostuma a ser reversible.

ESPASTICITAT

Es refereix als músculs tensos i rígids. Per entendre-ho millor, podem parlar de “tensió inusual”

o augment  del  to muscular.  Els reflexes són  molt forts i  exagerats i  també es produeixen

moviments espasmòdics i posicions anormals de l'angle de les articulacions degut a la rigidesa

muscular. L'afectació de l'espasticitat pot interferir a l'activitat de caminar, el moviment o a la

parla.  

DOLOR

És un símptoma freqüent en l'EM. Normalment sol ser:

• Neuràlgia del trigemin  : sensació molt dolorosa que pot arribar a fer-se crònica. Es troba

en un nervi anomenat trigemin situat a la cara.

• Convulsions tòniques doloroses  : Es tracta d'una contracció involuntària de llarga durada
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que produeix  un  dolor  intens  a  un  o  més músculs,  normalment  es  produeix  a  les

extremitats.  Es poden arribar a produir diverses vegades al dia.

• Disestè  s  ies  paroxístiques  :   Trastorn  neurològic  que  produeix  impulsos  motors

incontrolables  associats  a sensacions  anormals  i  desagradables  de  la  part  del  cos

afectada, normalment a les cames.

• Dolor  lumbar  :  Pot  estar  relacionat  amb postures  anòmales,  contractures  musculars,

osteoporosi i convulsions tòniques doloroses. 

SIGNE DE LHERMITTE

És un símptoma paroxístic* que aporta una sensació de rampa que passa des de la part superior

de la columna vertebral fins a les extremitats inferiors. Succeeix al moment en que el coll es

flexiona cap avall. En algunes persones, aquesta manifestació  pot ser desagradable.

ALTERACIONS URINÀRIES

La majoria dels pacients presenten algun símptoma o signe d'aquestes alteracions. Això és

degut a la complexitat del sistema neurològic de la micció (procés d'emissió de l'orina des de la

bufeta cap a l'exterior del cos per mitjà de d'uretra). L'alteració urinària més freqüent és la

hiperactivitat del múscul detrusor (múscul que buida la bufeta). En un moment donat, la bufeta

es contrau involuntàriament i com a conseqüència la persona sent molta necessitat de micció. A

vegades, la contracció ocasionada pel múscul detrusor és tan gran que la persona té una gran

urgència  d'orinar  i  es  pot produir  un  episodi  d'incontinència  urinària  (pèrdua  involuntària

d'orina).

La hiperactivitat  del  detrusor  generalment  és deguda per una falta de coordinació entre el

múscul  detrusor  (múscul  que  buida  la  bufeta)  i  l'esfínter  extern  de  la  uretra  (ho  contrau

voluntàriament la persona).

ALTERACIONS INTESTINALS

Els  trastorns  intestinals  són  també  molt  freqüents  en  aquesta  malaltia.  Consisteixen

fonamentalment en restrenyiment i en diarrea, però també hi han casos d'incontinència fecal

(pèrdua involuntària del control sobre la defecació), fet molt poc usual.  
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PROBLEMES D'EQUILIBRI I COORDINACIÓ

La majoria de persones amb EM, en algun moment  de la seva vida han tingut  o  tindran

problemes d'equilibri, que això proporcionarà una falta de coordinació. Aquesta alteració es

produeix  a causa de tres sistemes que no funcionen correctament:  els  sensors de pressió*,

l'oïda  interna* i  la  vista*.  Quan  això  passa,  a  part  de  provocar  problemes  d'equilibri  i

coordinació, també pot provocar tremolors, vertígens, marejos i debilitat a les extremitats.

En aquest moment podem començar a parlar de l'atàxia, terme que s'utilitza quan una persona

té  problemes  per  coordinar  els  seus  moviments  musculars.  Normalment,  aquest  tipus  de

problemes només es manifesten a les cames, però també es poden manifestar als braços, als ulls

i als músculs que utilitzem a l'hora de parlar.

TRANSTORNS     EN LA DEGLUC  I  Ó  

També s'anomena disfàgia. És més freqüent amb líquids que amb sòlids, sobretot les primeres

vegades que es manifesta aquest  símptoma.  Apareix  aproximadament  a 1/3 dels  afectats  i

acostuma a ser  lleu.  Aquest  problema sol  repercutir negativament  en la  hidratació  i  en la

nutrició dels afectats.  

DIFICULTATS EN LA PARLA

És un símptoma paroxístic* que consisteix en la dificultat per articular les paraules,  també

s'anomena disàrtria i és molt comuna en els afectats de l'EM. Els malalts que pateixen aquest

símptoma presenten bloqueig en la seva capacitat de parlar. 

El trastorn nerviós i muscular dificulta l'ús i el control dels músculs de la boca, la llengua i les

cordes vocals. Així doncs, aquesta afectació pot afectar al nivell de llenguatge, de la parla i de

la veu. Les principals alteracions que provoca són:

➢ Descontrol de la intensitat (al final de la frase baixa la intensitat).

➢ Articulació defectuosa.

➢ Monotonia en la parla.

➢ Mal control fonètic-respiratori.
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➢ Arrossegament de les paraules.

➢ Dificultat per bufar, xumar o xuclar.

TRASTORNS COGNITIUS

El trastorn cognitiu és un trastorn mental que afecta les funcions cognitives, les principals són:

la memòria, la percepció, la resolució de problemes.

Aproximadament més de la meitat dels afectats d'EM experimenten algun tipus de trastorn

cognitiu.  Les  àrees cognitives  que  solen  estar  afectades  són:  la  memòria  recent,  l'atenció

mantinguda*,  velocitat  de  processament  de  la  informació,  fluïdesa verbal,  raonament

conceptual*,  percepció  espacial* i  visual.  Altres  funcions cognitives  menys  freqüentment

afectades són: la memòria immediata, el llenguatge i les funcions executives.

Aquest trastorn mental és un factor molt important dins la qualitat de vida de les persones amb

EM. 

TRASTORNS AFECTIUS

El trastorn afectiu més freqüent és la depressió que pot ser de diferents intensitats. En algunes

ocasions és una depressió reactiva (protesta contra causes infundades). També es pot produir,

tot i que en rares ocasions, el trastorn afectiu d’eufòria (alegria excessiva i immotivada)

ALTERACIONS SEXUALS

Una majoria important de pacients pateixen alteracions sexuals.  Són resultat d’una afectació

neurològica i també tenen un component psicològic important.

En els homes l'alteració més freqüent és la disfunció erèctil, i  en les dones, la disminució de

l’impuls sexual i d’anorgàsmia.

Hi  ha  factors  correlacionats  amb  aquestes  alteracions,  com  són:  la  fatiga,  l’alteració

esfinteriana i la durada de la malaltia.
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BROTS

Els  brots  es  poden  definir  com  l'aparició  de  símptomes  neurològics  nous  o  també,  un

empitjorament pronunciable de símptomes ja existents. La duració és superior a 24 hores i pot

durar dies o setmanes, seguit d'una fase d'estabilitat o millora.

Els brots no s'han de confondre amb els anomenats símptomes paroxístics*, que poden durar

minuts o hores i poden ocórrer diversos cops al dia.

Al llarg de la vida d'una persona amb EM, li poden anar apareixent brots amb una freqüència

molt inestable. Tanmateix, l'aparició de brots és molt variable d'unes persones a unes altres.

Quan es produeix l'aparició d'un brot  pot estar provocat per una única lesió del SNC, que

correspondria a només patir un símptoma (per exemple alguna alteració visual), o a múltiples

lesions del SNC, que produirien l'aparició de diversos símptomes (alteracions visuals, paràlisi

d'alguna extremitat, molta fatiga, etc.). Encara que només hi aparegui un o uns pocs símptomes,

sempre estarem parlant d'un brot. 

Quan hi  apareixen  diversos  símptomes en  un  brot,  no han d'aparèixer  obligatòriament de

manera simultània. Poden transcórrer hores o fins hi tot dies entre l'aparició d'un o d'altres

símptomes. Per això, fins que no ha passat més d'un mes entre dos brots, s'engloba tot en un de

sol, ja que representa que només hi ha hagut un petit període d'estabilitat però que el brot

encara segueix.

Quan el brot consisteix en agreujar els símptomes ja existents, ens hem d'assegurar que aquest

sigui significatiu i llarg, i sobretot que no vagi acompanyat de febre o d'alguna infecció, ja que

si fos així, no estaríem parlant d'un brot perquè l'augment de temperatura del cos en els malalts

d'EM  produeix  un  agreujament  dels  símptomes  ja  existents.  Aquest  fenomen  s'anomena

pseudobrot i és degut a que les fibres nervioses lesionades, amb la calor condueixen pitjor els

impulsos nerviosos que produeixen els estímuls.

La majoria dels malalts comencen a manifestar aquesta malaltia a partir de brots, altres en

canvi, no els manifesten mai.
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3.4. FORMES EN QUE ES POT PRESENTAR

L'ESCLEROSI MÚLTIPLE

L'EM és una malaltia molt heterogènia. Segons quina sigui la forma de perfil evolutiu dels

pacients s'han descrit diverses formes de la malaltia. Cal tenir en compte que encara que dues

persones tinguin el mateix tipus d'EM, el curs de la malaltia pot ser molt diferent l'un de l'altre. 

Aquí teniu les sis formes més generals en què es pot presentar aquesta malaltia:

EM ASIMPTOMÀTICA (EMA)

És molt poc freqüent. Els pacients que tenen aquest tipus d'EM no presenten cap mena de

símptoma, és a dir, només presenten lesions desmielinitzants en el SNC. Per aquesta causa, la

majoria de persones que presenten aquesta patologia no es diagnostica mai si no és que en

algun moment de la seva vida  se'ls  hi fa  una prova aliena  on es poden veure les lesions

desmielinitzants.

En algunes autòpsies de pacients que mai havien presentat cap símptoma d'EM han trobat

lesions al cervell que confirmen que han tingut EMA.

EM BENIGNA (EMB)

Aquest tipus d'EM és d'una gravetat i evolució lleus.  És la que tenen aquells pacients que han

presentat brots d'EM i després s'han recuperat perfectament. Però al cap de deu o quinze anys

d'evolució ja comencen a presentar algun grau de discapacitat mínim.

Les seves funcions es mantenen, tot i que poden estar presents alteracions irreversibles de la

memòria a curt termini i de la funció cognitiva. 

EM RECIDIVANT RECURRENT (EMRR)

També anomenada EM Remitent Recurrent. Aquesta és la forma de presentació més freqüent

de la malaltia. La majoria dels pacients tenen un curs recurrent a l'inici de la malaltia, això vol

dir que els brots són recurrents. Després d'un brot la recuperació pot ser completa o parcial. Hi

pot haver un cert nivell de progressió associat als brots.
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EM SECUNDÀRIA PROGRESSIVA (EMSP)

Aproximadament  un  40% de  les  persones  que  han començat  a  desenvolupar  el  perfil  de

l'EMRR,  acaben  desenvolupant  al  cap  d'un  període  de temps,  normalment  uns  deu  anys,

l'EMSP.  A partir d'aquí comença una fase de progressió de l'incapacitat independentment dels

brots. Alguns pacients deixen d'experimentar brots després de l'inici de la fase progressiva.

EM PRIMÀRIA PROGRESSIVA (EMPP)

Aproximadament un 10% dels malalts d'EM tenen EMPP. Des de l'inici  de la malaltia,  la

discapacitat progressa de forma gradual i els símptomes empitjoren progressivament. No hi ha

períodes de recaiguda ni de remissió, és a dir, no hi ha brots, però en ocasions ens podem trobar

amb lleugeres millores temporals.

Quan en algun moment del curs evolutiu de la malaltia el pacient comença a patir brots, estem

parlat de EM progressiva recurrent (EMPR)

EM AGUDA

També s'anomena EM de tipus maligne. És una forma extraordinàriament rara de la malaltia. El

deteriorament sorgeix de forma molt ràpida, en poques setmanes o mesos del primer brot ja es

pot trobar una discapacitat molt important. Normalment aquest tipus d'EM acaba amb la mort

del malalt.
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3.5. DIAGNÒSTIC   

El  diagnòstic  de  l'EM  és  complex.  Normalment  es  detecta  després  d'un  primer  brot,  els

símptomes del qual poden ser molt variats, tal i com està explicat a l'apartat dels símptomes

(pàg. 13).  En aquest moment, el pacient acostuma a acudir al metge.

Actualment amb els nous mètodes d'investigació és possible descartar altres malalties amb una

gran seguretat i arribar a un diagnòstic amb molta certesa i cada vegada de forma més ràpida.

A partir, bàsicament de l’existència de dos o més lesions independents en el  SNC, que són

detectades  per  la  presència  de  diversos  símptomes,  es  pot  suposar  que  existeixen  lesions

compatibles amb una malaltia desmielinitzant.

El  diagnòstic  d'aquesta  malaltia  és  bàsicament  clínic,  i es  poden realitzar  diverses proves

complementàries: la punció lumbar, els potencials evocats i la ressonància magnètica.

LA PUNCIÓ LUMBAR (PL)

És una tècnica que consisteix en la col·locació d'una agulla entre les vertebres lumbars per

arribar a obtenir líquid cefaloraquidi* que es troba dins del canal lumbar, i així es pot mesurar

la seva pressió i extreure'n mostres per analitzar-lo.

Aquest  líquid  conté  diferents  cèl·lules  i  molècules que  un  cop  analitzades,  ens  aporten

informació sobre l'estat del SNC. A més a més, també s´analitzen les bandes oligoclonals* que

en els pacients amb EM apareixen en el líquid cefaloraquidi, i això significa que es produeixen

en el sistema nerviós central.

Més  que  res,  aquesta  prova  ajuda  molt  a  descartar  altres  malalties  que  tenen  símptomes

semblants. I és d'una gran ajuda a l'hora de realitzar un pronòstic i adaptar el tractament segons

l'estat del líquid cefaloraquidi.

El dia que el pacient és citat per aquesta prova s'ha de realitzar una anàlisi de sang amb bones

condicions que servirà per poder comparar algunes dades del líquid cefaloraquidi amb les de

l'anàlisi de sang. 

Durant  la  realització  de la PL,  que sol  durar entre uns 15-20 minuts, el  pacient  nota una

sensació  de  descàrrega  elèctrica.  Un  cop  acabada  la prova,  es  poden  produir  intenses

cefalàlgies*  a causa de la disminució de la pressió del líquid cefaloraquidi que poden durar
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diversos dies o setmanes, però en general, la punció lumbar no és dolorosa.

La realització de la punció lumbar,  a hores d'ara no és gens perillosa si  es realitza en les

condicions adequades. 

Il·lustració 5: Realització d'una punció lumbar. Extret de: 
http://es.mdhealthresource.com/disability-guidelines/lumbar-
puncture 

POTENCIALS EVOCATS (PE)

S'utilitzen per la valoració del funcionament de les vies nervioses que porten la informació des

dels òrgans sensitius fins al cervell.

Hi ha diferents tipus de PE segons la via sensorial que es vulgui explorar, en aquest cas es

realitzaran els PE visuals (PEV), els PE auditius (PEA), els PE somatosensorials (PESS) i els

PE motors (PEM).  

Aquestes proves consisteixen en la col·locació d'elèctrodes adhesius i/o d'agulles (esterilitzades

i d'un sol ús) al voltant de la clepsa amb la finalitat d'obtenir dades significatives mitjançant

estímuls visuals, auditius i sensorials-elèctrics. Pels PEM es col·loquen els elèctrodes sobre

alguns  músculs  amb la  finalitat  de  recollir  dades  sobre  les  seves  vies  nervioses  utilitzant

estímuls magnètics. La realització d'aquestes quatre proves dura aproximadament una hora i

mitja.

La  realització  dels  PE no  és  gens  perillosa  ja  que  s'utilitzen  freqüències  de  molt  baixa
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intensitat, tot i  així, existeixen certes complicacions com infeccions i reaccions al·lèrgiques

encara  que  acostumen  a  ser  molt  poc  freqüents.  En  el  cas  dels  PEV i  PEA el  pacient

generalment no nota cap tipus de molèstia, com a molt,  poden presentar dolor muscular o

petits  hematomes transitoris.  En canvi,  en  els  PESS poden ser  una mica molestos per  les

persones que siguin sensibles. 

Il·lustració 6: Realització dels Potencials Evocats 
auditius (PEA). Extret de: 
http://www.virtualmedicalcentre.com/health-
investigation/brainstem-auditory-evoked-potential-
baep/61

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA (RM)

És una tècnica d'imatge que, utilitzant un potent imant i ones de ràdio, permet visualitzar el

sistema nerviós en diverses projeccions a través d'un monitor de televisió o en plaques.

Amb l'ajut de la punció lumbar, la ressonància magnètica ens permet descartar altres malalties

ja que ens mostra les lesions desmielinitzants del cervell, fins i tot les que no havien estat

percebudes clínicament. També permet fer un estudi especial, que determina la presència de les

diverses lesions, i un altre estudi temporal, que mitjançant  gladolini*  permet diferenciar les

lesions agudes i les cròniques.

Aquest tipus de prova es pot considerar que no és perillosa, tot i així, s'ha de tenir en compte
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que s'utilitza un camp magnètic i no hi pot haver cap element metàl·lic dins l'àrea en què es

realitza la RM com per exemple pròtesis,  implants i marcapassos principalment, perquè el

camp magnètic pot produir calor i això podria implicar el desplaçament d'aquests materials. El

contrast utilitzat, gladolini*, no produeix cap efecte perillós per al pacient.

La duració d'una RM és d'entre 30 minuts i 2 hores.
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3.6. PRONÒSTIC

L'ÉM és una malaltia que no té un pronòstic pautat ni establert per a tots els malalts ja que es

presenta de moltes maneres diferents. Podríem dir que és molt variable i difícil de predir. 

Els malalts que acostumen a tenir millor pronòstic són: les dones, persones que van començar a

desenvolupar la malaltia quan eren joves i persones que segueixen el perfil de EMRR. 

Un 10 % dels pacients mostren un curs progressiu des del començament (EMPP). El 90% dels

pacients presenten un curs clínic amb aparició de brots o episodis que es repeteixen cada cert

temps  (EMRR) i a  mesura  que  es  van  repetint poden  anar deixant seqüeles  funcionals

neurològiques. Al cap d'uns 10-15 anys,  un 50% dels pacients passen del curs en brots a un

curs progressiu (EMPS), és en aquest moment quan es produeix un major dèficit neurològic

que incapacita els pacients i s'imposa sobre la seva vida diària. S'ha de tenir en compte que no

existeix cap indicació que ens predigui quan un pacient amb el perfil EMRR passarà a una

forma EMPS o no passarà.
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3.7. TRACTAMENT

L'EM s'ha de començar a tractar com més aviat millor, no es pot perdre el temps. Un cop es

diagnostica a una persona, se l'ha de començar a tractar immediatament ja que com més aviat

rep el  tractament,  l'evolució de les lesions cerebrals  disminueixen i  per  tant,  el  malalt  pot

millorar el seu pronòstic.  

De fet, en les fases inicials de la malaltia, el tractament pot ser més efectiu.

Els diferents tractaments  que es poden trobar  per aquesta malaltia tenen l'objectiu d'alentir

l'evolució natural de la mateixa. En principi, actualment no existeix cap tractament per aturar-la

completament.

3.7.1. TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS CONVENCIONALS
Tots els tractaments farmacològics han estat estudiats i provats per assajos clínics. És important

tenir en compte que poden sorgir diferents efectes secundaris, tot i així,  són poc freqüents. Tot

seguit podeu veure els principals fàrmacs específics per aquesta malaltia que més s'utilitzen a la

Unió Europea i que estan acceptats per aquesta.  A part d'aquests fàrmacs, s'ha de tenir  en

compte que existeixen fàrmacs específics per les diferents simptomatologies que apareixen en

el curs de la malaltia, dels quals no en parlarem.

CORTICOIDES

S'utilitza bàsicament en la fase dels brots durant els primers 15-30 dies. S'administren per via

intravenosa a dosis elevades i, sovint s'acompanyen amb corticoides per via oral amb dosis més

baixes. 

Tenen la capacitat de desinflamar les lesions del SNC i bloquejar el sistema immunitari.

Possibles efectes secundaris

➢ Normalment aquest tractament no produeix efectes secundaris significatius, però sí que

hi poden aparèixer quan el tractament dura més de 30 dies. Pot provocar complicacions

importants com per exemple: úlcera pèptica*, infeccions, acne, osteoporosi*, trastorns

endocrins, etc.
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IMMUNOMODULADORS

Disminueixen la resposta  del  sistema immunitari,  redueixen la progressió de la malaltia i el

número de brots. Són els fàrmacs que fins ara han donat més bons resultats i s'administren de

forma indefinida tret que es manifesti ineficàcia o reaccions adverses.

INTERFERÓ BETA  (Betaferon®, Avonex®, Rebif®) 

Per  entendre-ho  millor,  s'ha  de  tenir  clar  que  els  interferons  són  grups  de  més  de  20

glicoproteïnes* produïdes per diferents cèl·lules de l'organisme després d'infeccions  víriques

com a mecanisme de defensa. A hores d'ara s'utilitzen 2 tipus d'interferons beta:

• INTERFERÓ BETA 1-A (IFNß  1A):  Es pot obtenir  a partir de cèl·lules de  diversos

mamífers,  però  per  elaborar  aquest  producte  comercialitzat,  s'utilitzen  cultius de

cèl·lules d'ovari de hàmster xinés. S'administra per via subcutània* amb dosis de 0,022

a  0,044  mg/m2 tres cops per setmana. Hi ha un altre tipus d'interferó beta 1-A que

s'administra a dosis de 0,03 mg/m2 un cop per setmana per via intramuscular*.

• INTERFERÓ BETA 1-B (IFNß 1B): s'obté a partir de l'Escherichia coli, un bacteri que

reprodueix les seqüències de l'interferó beta. S'administra a dosis de 0,25 mg/m2 per via

subcutània* i cada dos dies.

Generalment  els  malalts  toleren  molt  bé  aquest  fàrmac,  tot  i  que  es  recomana  prendre

paracetamol  o  ibuprofè  mitja  hora  abans  d'injectar-se  el  medicament.  La  utilització

d'interferons redueix els brots i la progressió de la malaltia. També alenteix la desmielinització

del SNC el progrés de la discapacitat. 

Possibles efectes secundaris:

➢ Al principi del tractament, el pacient pot manifestar fatiga, febre, calfreds, sudoració i

miàlgies*, que van disminuint progressivament en el curs de la malaltia i depenent de la

dosis que es prengui el pacient.

➢ Augment de transaminases hepàtiques*.

➢ Leucopènia*.

➢ Dolors musculars i reaccions cutànies en la zona de la injecció
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ACETAT DE GLATIRÀMER     (Copaxone®) 

És una substància formada per quatre aminoàcids (L-glutàmic, L-alanina, L-tirosina i L-lisina).

S'administra  en  dosis  de  20  mg/m2 per via  subcutània* diàriament.  Redueix  de  forma

significativa l'aparició de brots i les lesions al SNC. Aquest fàrmac està indicat per als malalts

amb EM Recidivant Recurrent (EMRR).

Possibles efectes secundaris:

➢ Reaccions cutànies en el punt d'injecció.

➢ Sensació de taquicàrdia i palpitacions.

FINGOLIMOD   (Gilenya®)

S'utilitza com a tractament  quan la malaltia evoluciona de forma molt ràpida, o bé,  quan els

pacients no responen al tractament amb interferó beta.  Està bàsicament indicat per a malalts

d'EMRR, però també es pot utilitzar per a altres perfils d'EM. S'administra per via oral 0,5

mg/m2 al dia.

Possibles efectes secundaris:

➢  Cefalàlgia*.

➢ Grip. 

➢ Problemes intestinals.

➢ Mal d'esquena. 

➢ Augment de transaminases hepàtiques*.

➢ Bradicàrdia*.

➢ Infeccions d'herpes.
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IMMUNOSUPRESSORS

Són els encarregats d'inhibir l'activitat del sistema immunitari. El seu ús comporta un risc per al

pacient ja que són fàrmacs amb un alt percentatge d'efectes secundaris.

AZATIOPRINA  (Imurel®) 

És útil per reduir la taxa de brots i redueix la progressió de la malaltia. S'administra per via oral

2,5mg/m2 al dia  S'utilitza bàsicament en l'EM Recidivant Recurrent (EMRR).

Possibles efectes secundaris:

➢ Tarda mesos en fer efecte

➢ Trastorns gastrointestinals

➢ Supressió de la medul·la òssia 

➢ Leucopènia* 

➢ Febre, nàusees, vòmits, etcètera.

➢ Hepatotoxicitat*

➢ Risc d'aparició de càncer

MITOXANTRONA     (Novantrone®)

Indicada  per  pacients  amb  EMRR  i  EMSP que  hagin  presentat  una  ineficàcia  durant  el

tractament amb algun fàrmac immunomodulador. Redueix la progressió de la discapacitat i la

taxa de brots. S'administra  per via  intravenosa cada mes o cada tres mesos sense superar un

màxim de 140 mg/m2 .

Possibles efectes secundaris:

➢ Aparició  de  leucèmia  després  d'haver

finalitzat el tractament.

➢ Infeccions  en  l'aparell respiratori  i

urinari

➢ Nàusees,  vòmits,  diarrea,  dolor

abdominal,  restrenyiment  mucositat,

alteració del gust, etcètera.,   

➢ Augment de la urea

➢ Alopècia*

➢ Amenorrea*

NATALIZUMAB  (Tysabri®)

És un anticòs monoclonal, és a dir, està format per molècules elaborades artificialment. Té la

capacitat de bloquejar els limfòcits T. S'administra per via subcutània* un cop al mes i la dosi
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subministrada depèn de l'estat del malalt. Aquest fàrmac dóna molt bons resultats, redueix el

nombre  de  brots  i  alenteix  la  progressió  de  la  discapacitat.  Generalment té molt  bona

tolerància.

Possibles efectes secundaris:

➢ Augment de fatiga.

➢ Reaccions al·lèrgiques.

➢ Infeccions, en ocasions greus.

➢ Risc  de leucoencefalopatia  multifocal

progressiva*

Cases Vilajosana, Núria                                                                                                    Pàg. 31



  L'Esclerosi Múltiple (EM)                                                             

NOUS TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS CONVENCIONALS

Exactament a finals del mes de juliol del 2013, després de realitzar els assajos clínics específics

per a cada fàrmac, van sortir a la llum cinc nous fàrmacs. Aquests medicaments encara no estan

disponibles per als malalts  europeus, estan pendents de l'aprovació de l'Agència Europea de

Medicaments (EMEA). La majoria d'aquests, però, ja s'han començat a utilitzar a molts països

d'Amèrica i de moment han donat molt bons resultats.

Són els següents:

➢ LAQUINIMOD   → Fàrmac  immunomodulador  modificador de l'EM.  S'utilitza per a

malalts d'EMRR i s'administra per via oral,  un comprimit diari. Aquest medicament

actua sobre la inflamació i la neurodegeneració. Disminueixen els brots (un 23%) i la

progressió de la discapacitat (un 36%). A més a més, també disminueixen les lesions

inflamatòries  al  cervell  (un  33%).  Els  pacients  que van participar  en  els  diferents

assajos clínics per a provar aquest fàrmac van mostrar molt bona tolerància i, els afectes

secundaris  van  ser  mínims  i  van  afectar  a  molt  poques  persones:  efectes

gastrointestinals i cefalàlgia*. 

➢ TERIFUNOMIDA   →  És  un  fàrmac  amb  propietats  immunomoduladores  i

immunosupressores.  S'utilitza per  a malalts d'EMRR  i  s'administra per  via oral,  un

comprimit diari. Redueix la taxa de brots (un 32-36%) i la progressió de la discapacitat

(un  30%).  També  redueix  les  lesions  inflamatòries  un  80%.  Els  possibles  efectes

secundaris són majors que en l'anterior fàrmac: problemes gastrointestinals, alteracions

hepàtiques* i caiguda dels cabells. Aquest fàrmac ja s'està utilitzant en Estats Units i

està donant molt bons resultats. 

➢ GB-12    →  És un fàrmac immunomodulador. S'administren dos comprimits al dia per

via oral. És un medicament amb una capacitat desinflamatòria molt important (fins a un

90%). També redueix la taxa de brots significativament (un 53%) i la progressió de la

malaltia (un 38%). En aquest fàrmac, però, podem trobar més efectes secundaris que en

els anteriors: efectes gastrointestinals, infeccions respiratòries lleus i un envermelliment

de la pell. Tot hi així, es considera molt segur.
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Aquest, ja s'està utilitzant als Estats Units.

➢ ALEMTUZUM  A  B   →  És un  tractament  bastant  complexe.  S'administra  per  via

intravenosa,  una dosi a l'any durant dos anys consecutius.  Per a malalts d'EM molt

activa.  Disminueix  la  freqüència  dels  brots  (un  50%)  i  de  la  progressió  de  la

discapacitat (un 69%). Els efectes secundaris no solen tenir una gran importància i són

fàcils de controlar. Durant els primers 30-60 minuts després de la infusió poden sorgir

símptomes com: febre, calfreds, nàusees, disminució de la pressió arterial, cefalàlgia*,

fatiga... També, amb un percentatge molt alt, un 30% dels pacients durant el tractament

poden patir  els  següents  efectes:  disminució de la  quantitat  de  cèl·lules sanguínies

(leucòcits, eritròcits i plaquetes), nàusees i infeccions. 

FAMPRIDINA

El dia 1 de setembre del 2013 es va començar a tractar a malalts d'EM d'Espanya amb un nou

fàrmac anomenat, comercialitzat com Fampryra® . Aquest fàrmac millora un 20% la mobilitat

d'un 40% dels pacients d'EM. Està indicat per aquells malalts que tinguin una discapacitat en la

marxa, EDSS 4-7 (veure annex   →   Escales de puntuació neurològica  ). S'ingereix en forma de

pastilles 10 mg/m2 dues vagades al dia.

Entre la segona i la quarta setmana del tractament s'avalua si el medicament ha fet efecte. Si el

malalt ha sofert una considerable millora en la seva mobilitat, el tractament seguirà endavant, si

no és així, es retirarà.

Possibles efectes secundaris: 

➢ Gastroenteritis*

➢ Grip

➢ Nasofaringitis*

➢ Pneumònia

➢ Sinusitis

➢ Infeccions en vies respiratòries

➢ Infeccions en les vies urinàries

➢ Infeccions víriques  
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3.7.2. TRACTAMENTS FISIOTERAPÈUTICS
Tota persona amb EM, sense tenir en compte el grau de discapacitat, necessita realitzar activitat

física regularment.  La  falta  d'exercici  pot  ocasionar  sèries conseqüències en la salut  de la

persona. Els exercicis, a part de proporcionar una sensació de benestar general, també són molt

importants per prevenir altres problemes relacionats o no amb l'EM.

Els aspectes bàsics que s'han de treballar per mantenir la condició física són: 

➢ La flexibilitat.  Implica estirar bé els músculs i els tendons. Aquesta activitat prevé la

reducció de la mobilitat, la rigidesa, la debilitat i l'espasticitat. Un malalt amb un curs

avançat de la malaltia li pot resultar difícil realitzar per si sol els estiraments, tot i així,

amb l'ajut d'una altra persona (fisioterapeuta normalment) és possible realitzar-los. 

➢ L'increment de força en els músculs. La força dels músculs es pot millorar elevant les

extremitats i mantenint-les uns segons a l'aire, amb l'ajut de gomes elàstiques, aixecant

peses, etc. Aquests exercicis poden ajudar a reduir la fatiga.

➢ La resistència. Millora el funcionament del cor i dels pulmons. Els exercicis aeròbics

fan que el cor i els pulmons treballin més, augmentant la resistència i reduint el risc a

patir altres problemes. Es recomanable caminar, nedar i anar amb bicicleta estàtica. En

casos avançats de l'EM resulta més complicat millorar la resistència.

➢ L'equilibri  i  coordinació.  Afavoreix  la  qualitat  i  la  seguretat  dels  moviments  del

malalt.  Els  exercicis  rítmics  de  mans  i  peus,  per  exemple,  poden  millorar  aquest

aspecte.  És recomanable la  supervisió  d'un fisioterapeuta en la realització  d'aquests

exercicis. 

➢ El  relaxament. És important  per  reduir  la  tensió  física  i  mental. Pot  consistir

simplement en aturar-se i respirar profundament o estirar-se i intentar mantenir la ment

en blanc. Normalment les activitats de relaxament s'utilitzen en finalitzar una sessió

d'exercici físic.
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3.7.3. TRACTAMENTS PSICOLÒGICS 
Les principals alteracions emocionals en l'EM es presenten en forma de:  depressió, ansietat,

alexitímia*, trastorns psiquiàtrics i alteracions cognitives principalment.

La intervenció psicològica és fonamental en molts malalts. El model que s'utilitza es basa en:

➢ L'assessorament. Informar,  orientar  i  acompanyar  tant  al  malalt  com als  seus

familiars.

➢ Teràpia psicològica individual. Tractament de les alteracions emocionals del malalt

que puguin sorgir al llarg de la malaltia.

➢ Teràpia en àmbit familiar. Entre els familiars és habitual que sorgeixin sentiments de

por,  desconcert  i  diversos  dubtes  sobre  com  ajudar  i  acompanyar  el  malalt.  La

intervenció  psicològica  treballa  per  millorar  la  comunicació  entre  les  relacions

familiars.  

➢ Teràpia psicològica grupal. Treballa amb un conjunt de persones, totes amb EM, que

comparteixen les seves vivències. 

També és molt important el suport familiar. En molts casos, als inicis de la malaltia, el malalt

pot començar a tenir sensacions de desorientació amb la seva pròpia família i fins i tot un

sentiment d'amenaça contra ells.
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3.7.4. TRACTAMENTS ALTERNATIUS
El tractament de l'EM està sovint emmarcat dins unes actituds mèdiques i culturals específiques

del país del malalt en qüestió.

Sovint es planteja el fet que el tractament de moltes persones amb aquesta malaltia podrien

millorar amb altres tractaments que no són acceptats com a convencionals o apropiats en el seu

propi país d'origen.

Tot i que aquests tractaments alternatius no tenen validesa científica, una enquesta de l'any

passat (2012) a EEUU, consta que la meitat de les persones afectades per EM han intentat

variades formes de teràpia no convencional.

CÀNNABIS
S'han dut a terme diversos assajos clínics amb un nombre reduït de pacients, on es va constatar

que el cànnabis pot aportar una gran millora en l'espasticitat, el dolor i les tremolors en l'EM. 

Actualment  a molts països s'ha aprovat el seu ús per a malalts, Espanya n'és un d'ells. S'ha

comercialitzat amb el nom de Sativex®. S'administra per via oral mitjançant un esprai. La dosi

dependrà del malalt.   

És un tractament alternatiu amb dos principis actius, THC i CBD, que reaccionen amb els

receptors cannabinoides, que es troben en tot  l'organisme,  per tal  de millorar  els impulsos

nerviosos,  la tensió muscular  i  la  rigidesa. També pot  aportar beneficis relacionats amb la

neuroprotecció.  Segons  els  assajos  clínics   realitzats,  aquesta  substància  pot  alentir  la

progressió de la malaltia.

Tot  i els  diversos  beneficis  que  pot aportar  aquesta  substància,  molts  experts  continuen

marginant-lo i afirmen que el cànnabis només emmascara els resultats clínics, però en el fons,

la degeneració  del malalt va progressant.
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ALTRES TRACTAMENTS ALTERNATIUS

La teràpia alternativa inclou tot tipus de substàncies, dietes, suplements alimentaris, exercicis

mentals, físics i canvis en la forma de vida.

Aquestes teràpies provenen de moltes disciplines i tradicions. Entre elles, podem trobar com a

més demanades:

➢ Acupuntura

➢ Homeopatia

➢ Naturopatia

➢ Ioga i tai chi

➢ Medicina tradicional xinesa

➢ Massatges

➢ Dietes

➢ Tècniques de relaxació

L'acupuntura i la medicina tradicional xinesa es basa en l'energia vital del cos (QI), i aquest es

mou per “meridians”. Segons les bases d'aquestes medicines, l'EM mostra un bloqueig dels

meridians i  una descompensació de la  QI.  En  un estat  de salut  normal  els  dos  es troben

equilibrats.

Pel que fa el tai chi i el ioga, es tracta d'un sistema d'exercici-meditació xinès.  El malalt es

concentra en la realització d'una sèrie moviments que es realitzen per harmonitzar el cos i la

ment. L'objectiu és disminuir la tensió emocional per evitar al màxim l'aparició de fatiga.

La  utilització  de  dietes  riques  en  àcids  grassos  poliinsaturats  (baixa  en  grasses  animals  i

productes  làctics)  han  mostrat  un  benefici  en  malalts  d'EM.  Un  exemple  de  dieta,  és  la

mediterrània, que no restringeix cap tipus d'aliment, però es és molt abundant en vegetals,

fruites, cereals, peix i oli d'oliva. S'ha de tenir clar que cap tipus de dieta no “cura” la malaltia

ni està demostrat que pugui modificar el seu curs. Sí que està comprovat, però, que poden

desafavorir en el curs de la malaltia: dietes hipocalòriques, dietes mancades d'algun nutrient o

oligoelement*, sobrealimentació i hipervitaminosi .

Cases Vilajosana, Núria                                                                                                    Pàg. 37



  L'Esclerosi Múltiple (EM)                                                             

4. CONVIURE AMB L'EM

(Podeu trobar les entrevistes realitzades a l'annex)

He parlat amb diferents  afects d'EM i n'he  extret bastantes conclusions que m'han servit per

entendre millor el funcionament d'aquesta malaltia i per posar-me en la situació dels afectats.

He  tingut l'oportunitat parlar amb  sis   pacients  (cinc dones i un home) de  diferents perfils

d'EM, des de malalts amb un perfil asimptomàtic, fins a malalts amb un perfil bastant avançat

d'EM, com la Secundària Progressiva.

Tres dels pacients que he entrevistat són de Sant Llorenç de Morunys (E1, E5, E6), dos de

Solsona (E2 i E3)  i un de Barcelona (E4).

A tots els pacients se'ls hi va diagnosticar la malaltia dins el rang de vint i quaranta anys,

excepte la pacient E4, la qual li varen diagnosticar quan ella tenia seixanta vuit anys.

A la pregunta de si va ser un diagnòstic ràpid, la major part dels pacients van contestar que sí,

van estar ingressats des d'una setmana fins a tres setmanes aproximadament. Però el diagnòstic

del pacient E3 va durar bastant més, uns tres mesos.

Tots  els  malalts  ja  havien  patit  símptomes  abans  del  diagnòstic,  però  no  hi  van  donar

importància fins que algun d'aquests es va manifestar amb un grau suficientment alt perquè el

malalt anés al metge.

La meitat els afectats (E1, E3, i E6) saben el tipus d'EM que pateixen, els altres en canvi, o no

ho volen saber (E5) o no sabien ni que existien diversos tipus d'EM (E2 i E4).

La majoria de malalts tenen alguna discapacitat  suficientment greu com perquè no puguin

realitzar una bona qualitat de vida (E3, E4, E5 i E6).  Aquests no poden realitzar activitats com

treballar, comprar, cuinar o viatjar.

Les dificultats i/o alteracions que té cada pacient són molt variades.  

Diversos entrevistats confirmen que tenen dolor freqüentment (E4, E5 i E6), els altres en canvi,

només solen presentar algun dolor espontani. A més, gairebé tots han confirmat que pateixen o

han patit molta fatiga (tots menys E1).

Tots els malats menys E1 han patit al menys un brot durant el curs de la seva malaltia. 
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La major part, es prenen algun tipus de fàrmac convencional (E3, E4, E5 i E6), i a més, alguns

d'aquests també ha provat les medicines alternatives (E4, E5 i E6).

Només a una pacient entrevistada (E6) li  han proposat fer algun assaig, de fet ja li  havien

proposat diversos cops, però fins ara no s'ha decidit a tirar endavant amb un d'ells. Els altres

pacients no els hi han proposat mai fer-ne cap.

La majoria d'ells fan algun tipus de rehabilitació (tots menys E1)  i també realitzen activitats

com ara ioga o massatges. 

Absolutament tots, estan molt satisfets de l'assistència medica i familiar i social que reben.

Pocs malalts formen part d'algun tipus d'associació o fundació d'EM, només dos d'ells (E2 i

E5).

Cap dels malalts, que sàpiguen, no han tingut ni tenen cap familiar amb aquesta malaltia.

Els  pacients  que  han  sofert  una  major  despesa  econòmica  són  aquells  que  tenen  una

discapacitat més severa (E5 i E6).

Hi ha un motiu que uneix tots els afectats, la fe en l'obtenció d'un medicament que pugui frenar

la malaltia totalment o parcialment i, tanmateix, que es pugui recuperar la mobilitat perduda.
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5. SUPORT PROFESSIONAL 

A partir de la meva assistència en un congrés informatiu, realitzat al 29 de maig del 2013 (dia

internacional de l'EM), per la Cemcat (Centre d'EM de Catalunya) i amb la col·laboració de la

FEM  (Fundació  d'Esclerosi  Múltiple  de  Catalunya)  a  l'hospital  de  la  Vall  d'Hebron  de

Barcelona, vaig poder ampliar els meus coneixements en l'àmbit de de la malaltia.

En aquesta xerrada informativa, després d'una breu introducció de l'EM a càrrec del Dr. Luís

Brieva, cap de la unitat d'EM de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, es van

tractar temes més específics de la malaltia. La Dra. Mar Tintoré, cap assistencial de Cemcat ,

ens va parlar de l'embaràs a l'EM. Seguidament, el Dr. Sergio Martínez-Yélamos, cap de la

unitat d'EM de l'Hospital Universitari de Bellvitge, ens va parlar sobre el pronòstic i l'evolució

de la malaltia. Finalment, el Dr. Lluís Ramió, cap de la unitat d'EM de  l'Hospital Universitari

Josep Trueta de Girona, ens va parlar de les novetats en el tractament de l'EM.

Un cop acabada la sessió informativa, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el Dr. Lluís Ramió.

Aquest  doctor  m'ha  facilitat  molta  informació  actual  i  verídica,  especialment  en  els  nous

tractaments. A més, em va enviar un llibre molt actual sobre aquesta patologia que m'ha servit

de molt en la realització del treball. L'al·licient de la recerca en la cura d'aquesta malaltia que

em va transmetre aquest professional, em va motivar encara més en la realització d'aquest

treball de recerca.

A part d'entrevistar a malalts d'EM, també vaig decidir parlar amb una especialista  d'aquesta

patologia.  En aquest cas, vaig entrevistar a una fisioterapeuta especialitzada en neurologia,

Laura Comes.

A la Laura Comes li vaig realitzar una sèrie de preguntes que m'han servit per completar alguns

blocs d'aquest treball, sobretot el que fa referència al tractament fisioterapèutic, i també li vaig

realitzar una sèrie de preguntes personals sobre la seva professió.
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6. CONCLUSIONS

Dur a terme aquest treball d'investigació no ha estat gens fàcil, però el resultat ha valgut la pena

i n’estic molt orgullosa.

He pogut complir les expectatives que tenia abans de començar el treball. El meu objectiu

principal era ampliar els meus coneixements sobre l'Esclerosi Múltiple, i l'he pogut assolir amb

un gran esforç i dedicació.  He pogut esbrinar: l'origen d'aquesta malaltia,  que no se sap en

exactitud el què la pot provocar, però hi han diverses hipòtesis; la simptomatologia, que és molt

diversa  i  els  símptomes que  acostumen  a  produir  més malestar  als  malalts  són  la  fatiga,

l'espasticitat, el dolor i els problemes de mobilitat, entre ells l'equilibri i la coordinació; què són

els brots; els tipus de formes en que es pot presentar aquesta malaltia, el perfil asimptomàtic, el

benigne, el recidivant recurrent, la forma primària progressiva i l'aguda; les diferents proves

que s'utilitzen per a diagnosticar amb una absoluta certesa l'EM; els possibles pronòstics que

pot seguir  segons els percentatges mèdics;  els diferents tractaments,  tant  els farmacològics

convencionals com els fisioterapèutics, psicològics o alternatius.

Un altre dels objectius era saber com viuen diferents malalts amb aquesta malaltia i com és el

seu dia dia. Per tant, em vaig haver de moure i contactar amb diverses persones per la fi de

tenir l'oportunitat de parlar amb malalts afectats d'aquesta patologia. Em va sobtar molt la gran

valentia  i esperança que tenen els pacients. Ells em van transmetre els seus sentiments  amb

forma de motivació per elaborar d'aquest treball.

A més, vaig tenir la gran oportunitat de parlar amb dos grans experts en el món de l'EM, el Dr.

Lluís Ramió, cap de la unitat d'EM de  l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, que em

va facilitar informació sobre els nous tractaments que han sortit recentment i a més, va tenir la

gran generositat d'enviar-me un llibre el qual només hi tenen accés els experts amb aquesta

malaltia i  alguns malalts. Va ser molt  amable.  La fisioterapeuta especialista en neurologia,

Laura Comes, també em va ajudar bastant, sobretot a entendre diferents conceptes d'aquesta

malaltia, i a més li vaig poder realitzar una entrevista. 
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7. GLOSARI

Alexitímia :  Deficiència d’algunes persones per a entendre, processar o descriure emocions.

Poden manifestar una incapacitat per a poder controlar-les i reconèixer-les, la qual cosa els pot

portar a tindre dificultats en l’expressió verbal. 

Alopècia: Pèrdua anormal del pel, normalment del cabell, pestanyes, aixelles, etcètera. 

Alteracions  hepàtiques:  Provoquen  que  el  fetge  no  funcioni  amb  normalitat.  Aquestes

alteracions es manifesten a través de dolor abdominal i el color groc de la pell i/o dels ulls.

Amenorrea: Pèrdua de la menstruació durant un període de temps major de 90 dies.

Atenció mantinguda: Capacitat de mantenir l'atenció durant un temps prolongat.

Bandes oligoclonals: Són bandes d'immunoglobulines que es poden observar quan s'analitza el

líquid cefaloraquidi (LCR). La presència de bandes oligoclonals en el LCR combinades amb la

seva absència en el sèrum sanguini sovint indica que les immunoglobulines es produeixen en el

sistema nerviós central.  La presència d'una banda (una banda monoclonal)  es pot considerar

greu o pot ser simplement normal. Més bandes poden reflectir la presència d'una malaltia. 

Bradicàrdia : Freqüència cardíaca en repòs inferior a 50 batecs per minut. Pot causar atac de

cor i aturada cardíaca.

Cefalàlgia/es: Col·loquialment, mal de cap.

Disàrtria : És una alteració en l'articulació de fonemes produïda per una lesió cerebral.

Escotoma: Zona de ceguera parcial, temporal o permanent.

Gastroenteritis: Inflamació de l'Estomac i els intestins, normalment a causa d'un virus, pot

produir diarrees i vòmits. Col·loquialment es sol anomenar grip estomacal.

Gladolini: És el medi de contrast que s'utilitza en els estudis de la ressonància magnètica.

Glicoproteïna:  És  una  biomolècula  formada  per  una  proteïna  i  un  carbohidrat.  Les

glicoproteïnes són freqüents en les membranes cel·lulars en forma d'hormones i anticossos. 

Hepatotoxicitat: Dany en el fetge, normalment provocat per productes químics.

Leucoencefalopatia multifocal progressiva: És un trastorn causat per un virus anomenat TC.

Provoca una infecció al SNC i causa una desmielintzació severa.

Leucopènia: Disminució del nombre de leucòcits.

Líquid cefaloraquidi : El líquid cefaloraquidi (LCR), també anomenat líquid cerebroespinal

(LCE),  és un líquid de color transparent  que el  podem trobar a l'interior a l'encèfal  i  a la
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medul·la espinal.  Aquest líquid pot enterbolir per la presència de leucòcits o la presència de

pigments biliars. Nombroses malalties alteren la seva composició,  per això, el seu estudi és

important.  S'utilitza  molt en  l'estudi  de  les  malalties  desmielinitzants  del  sistema  nerviós

central o perifèric com és el cas de l'Esclerosi Múltiple.

Miàlgies:  Dolors musculars que poden afectar a un o diversos músculs del cos i poden estar

produïts per causes molt diverses. Aquests dolors musculars poden acompanyar-se en ocasions

de debilitat o pèrdua de la força i dolor a la palpació.

Oïda interna:  Dins d'aquest  sistema es troben diverses estructures que regulen la correcta

transmissió dels missatges al cervell sobre el moviment, contribuint a l'equilibri i l'estabilitat

del cos.

Oligoelement:  Un element que apareix en minerals en una concentració de menys de cent

(sovint menys de 0,001 per cent). En els éssers vius, tant la seva absència com el seu excés pot

ser perjudicial per a l'organisme.

Osteoporosi: Major risc en la fractura dels ossos 

Percepció espacial: Consisteix en tenir una bona percepció de l'espai, és a dir, ser capaç de

situar-se, de moure's, d'orientar-se, de prendre direccions múltiples dins d'aquest espai.

Raonament conceptual: Capacitat d'identificar cada situació i desenvolupar respostes lògiques

i raonades.

Úlcera pèptica:  Afecta la  mucosa que recobreix  l'estómac o el  duodè (la primera part  de

l'intestí prim).

Sensors de pressió: En el coll, el tors i les articulacions de les cames i els peus hi ha sensors de

pressió que transmeten informació al  cervell  sobre on i  com està el  cos respecte l'entorn.

Aquests missatges s'envien quan fem  activitats com girar el cap, moure'ns o caminar sobre

superfícies diferents. També s'anomena sensibilitat propioceptiva. 

Símptoma paroxístic:  S'anomena paroxístic al símptomes que apareix i desapareix de forma

sobtada i sol durar molt poc.

Transaminases hepàtiques: Enzims que estan implicats en les funcions del fetge.

Via  intramuscular :  És  una  forma  d'administració  del  medicament  en  la qual s'injecta

directament dins del múscul.

Via subcutània: Introducció del medicament en el teixit subcutani. La velocitat d'absorció és

mantinguda  i  lenta.  Les  zones  més  habituals  per  a  la  punció  subcutània  són  les  que  es

Cases Vilajosana, Núria                                                                                                    Pàg. 44



  L'Esclerosi Múltiple (EM)                                                             

caracteritzen per tenir una baixa vascularització, com per exemple: els braços, les cuixes, la

part anterior de l'abdomen, etc.

Vista:  Pels ulls percebem les imatges del món que ens envolta a través de les terminacions

nervioses de la retina, que posseeixen cèl·lules sensibles a la llum i el color anomenades cons i

bastons. Quan mirem alguna cosa, les imatges arriben a la retina i els bastons i cons envien

senyals sobre les seves característiques al cervell a través del nervi òptic. El cervell utilitza

aquests senyals per interpretar el que estem veient i generant la percepció visual. Així mateix es

rep la informació suficient per percebre la profunditat (a quina distància està un objecte), cosa

essencial per mantenir l'equilibri.
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