Hipòtesi Neurodegenerativa de l'Esquizofrènia
_______________________________________________________________
FIGURA 9-44 Fases de l'esquizofrènia. La il·lustració mostra les fases de l'esquizofrènia al
llarg de la vida. La naturalesa progressiva de l'esquizofrènia, suporta la base
neurodegenerativa del trastorn.
El pacient té un funcionament complet (100%) al començament de la vida, i és
virtualment asimptomàtic (Fase I). No obstant, durant la fase prodròmica (Fase II)
començant en l'adolescència, poden existir comportaments estranys i símptomes
negatius subtils.
La fase aguda de la malaltia s'anuncia usualment per si sola, de forma clarament
dramàtica, cap als vint anys (Fase III) amb símptomes positius, recaigudes i remissions,
però sense tornar mai més als nivells previs de funcionament. Sovint, aquesta és una
fase caòtica de la malaltia amb un curs progressivament descendent.
La fase final de la malaltia pot començar als quaranta anys o més tard, amb
prominents símptomes negatius i cognitius amb alguns augments i disminucions, però
més freqüent en un estat de contínua discapacitació (burnout).
Pot no existir, necessàriament, un continu i imparable descens, però el pacient pot
arribar a ser progressivament resistent al tractament de la medicació antipsicòtica en
aquesta fase (Fase IV).

_______________________________________________________________
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PRESENTACIÓ
______________________________________________________________
En la present edició del nostre informe oferim alguns apunts, en forma de breu resum, de
l'activitat de la Fundació durant els més de 12 anys d'existència (1996-2008) durant la qual hem
seguit els següents criteris:














En relació amb l'estèril polèmica que enfronta als partidaris d'abordatges terapèutics
psicològics versus abordatges farmacològics, participem de l'opinió, avui dia majoritària, de
comptar simultàniament amb ambdós, amb l'afegit de "social" i probablement en un futur,
més o menys proper, amb el de tractaments biològics: genòmics, proteonòmics i d’altres.
Hem advocat, en la mesura possible, a favor de la investigació multidisciplinària i
multicèntrica (coordinada).
Encara que creiem en la importància de crear centres especialitzats en investigació al nostre
país, considerem beneficiosa la nostra obertura internacional. La fertilització creuada (cros
fertilization) evita solapaments i ajuda a assolir els resultats més ràpidament.
Hem procurat recolzar tant la detecció precoç de la malaltia com el seu tractament
immediat. Persisteixen encara opinions contradictòries sobre l'aplicació del tractament
farmacològic, infanto-juvenil. Hem considerat el tractament de l'esquizofrènia en totes les
seves fases.
SENYFundació finança un projecte que tracta d'augmentar l'eficàcia d'alguns fàrmacs
antipsicòtics afegint-ne d’altres que complementen o modifiquen el seu mecanisme d'acció.
Sembla que l'aplicació combinada amb alguns antidepressius pot millorar l'acció clínica.
Un altre projecte de SENYFundació està explorant la influència genètica d'algunes
alteracions estructurals en les diferents fases de l'esquizofrènia.
Confiem que, amb el temps, es puguin desenvolupar i disposar d'abordatges racionals
capaços d'assessorar el risc genètic en els individus i les seves famílies. En aquest moment
estem recolzant la investigació de marcadors biològics.

També destaquem en aquest informe els esdeveniments més rellevants ocorreguts durant l'any
2008.
Per últim, en un altre ordre de coses, confiem que durant l'any 2009, es realitzi la fusió prevista
amb la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica que té per objecte donar continuïtat i sens
dubte, millorar la consecució dels objectius perseguits per SENYFundació.

Jordi Masià Mas-Bagà
President
SENYFundació
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PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ BÀSICA, CLÍNICA I SOCIAL
____________________________________________________________
1998-99
PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA SOL·LICITUD Marató de TV3
SENYFundació contacta amb l’administració sanitària sobre la possibilitat de dedicar una “Marató de
TV3” a les malalties mentals greus.
S'efectua la presentació oficial de la sol·licitud el dia 3 de febrer de 1999. El senador Jordi Maragall
ens acompanya, malgrat el seu delicat estat de salut.

1999
PRE-MARATÓ - SENYFundació
SENYFundació amb la col·laboració tècnica de l’AATRM (Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca
Mèdiques) organitza un concurs de projectes (pre-marató) d’investigació en esquizofrènia (25
d’octubre de 1999).
8 Projectes becats per un import total de 161.894,28 euros.

2000-2001
CONTINUÏTAT DELS FONS PER A LA RECERCA
Buscant la continuïtat en la disposició de fons dedicats a la investigació, SENYFundació entra en
contacte amb la Stanley Foundation, la fundació privada més important del món dedicada a la
investigació de l'esquizofrènia i el trastorn bipolar.

2002
STANLEY MEDICAL RESEARCH INSTITUTE
Visita del Dr. E. Fuller Torrey, director executiu de l’Stanley Medical Research Institute.
PROGRAMA
18 DE SETEMBRE DE 2002
MORNING SESSION: RESEARCH

"FUNDACIÓ CASTELLET DEL FOIX” CASTELLET I LA GORNAL (BARCELONA)

9.00 Sortida de l’autobús des de l’Hotel Ritz
10.30 Arribada al castell - Recepció i cafè
11.00 Stanley Foundation - Presentació
(Sr. Masià - Dr. Torrey)
11.15 Ponències
Moderadora, Dra. M. Aymerich - AATRM
Discutidor, Dr. J. M. Haro – Unitat d’Investigació,
Hospital St. Joan de Déu - SSM
11.30 "SCHIZOPHRENIA RESEARCH IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL"
Dr. LL. San
Benito Menni. Complex Assistencial en Salut Mental
11.50 “THE OBSERVATORY OF BIPOLAR DISORDER: RESEARCH
AND FUTURE”
Dra. A. González-Pinto
Hospital Santiago Apòstol de Vitoria
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12.10 “THE RESEARCH OF THE BIOLOGICAL AND
GENETIC RISK FACTORS IN SCHIZOPHRENIA"
Dra. L. Fañanás
Professora titular: Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
12.30 “NEW RESEARCH IN BIPOLAR DISORDERS"
Dr. E. Vieta
IDIBAPS, Hospital Clínic
Universitat de Barcelona
13.00 Clausura, Honorable Sr. A. Mas-Colell
Conseller d'Universitats, Recerca i Societat
de la Informació (Generalitat de Catalunya)
13.00 Dinar de treball i visita al castell
14.45 Tornada a Barcelona (Autobús)
15.15 Arribada a Barcelona (Hotel Ritz)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El dia 18 de setembre del 2002 el Dr. Fuller Torrey va presidir dues reunions de treball a Barcelona. A la
primera reunió, (al matí) van assistir uns 50 investigadors de Catalunya i de fora de Catalunya, la majoria
eren procedents de La Marató i es va desenvolupar al castell de la "Fundació Castellet del Foix" (avui,
Fundació ABERTIS) que el va cedir generosament.
Es van presentar dues ponències sobre bipolar, una a càrrec de la Dra.
A. González-Pinto de l’Hospital Santiago Apóstol de Vitòria i una altra a
càrrec del Dr. E. Vieta de l’Hospital Clínic de Barcelona, i dues ponències
sobre esquizofrènia a càrrec de la Dra. L. Fañanás i del Dr. L. San. La
Dra. M. Aymerich va fer de moderadora i el Dr. J.M. Haro de discutidor.
El Dr. Torrey va quedar molt favorablement impressionat i va comentar
totes i cada una de les ponències. La clausura va anar a càrrec de
l’Honorable Sr. Andreu Mas-Colell, Conseller d'Universitats, Recerca i

Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Posteriorment la Stanley Foundation va concedir un Stanley Research Center a l'equip de la Dra. A.
González-Pinto de l’Hospital Santiago Apóstol de Vitòria amb una dotació de 100.000 dòlars a l'any, durant
tres anys i, d'altra banda, l'equip de l'Hospital Clínic - IDIBAPS dirigit pel Dr. E. Vieta va obtenir una
pròrroga de tres anys, fins al 2005 també amb una dotació de 100.000 dòlars anuals per al seu projecte
sobre el trastorn bipolar.

PROJECTE “BRAIN PHOSPHOLIPS: ÀCIDS GRASSOS I ESQUIZOFRÈNIA”

2003
El 15 de desembre SENYFundació va organitzar a Barcelona (Fundació Cuatrecasas) un seminari científic
sobre l’ús dels àcids grassos poliinsaturats com a suplement
nutricional en el tractament de pacients amb esquizofrènia i
trastorn bipolar. Les doctores Alex Richardson i Eva Cyhlarova
de la Universitat d’Oxford hi van ser convidades com a
ponents experts. La seva presentació Nutrition in Psychiatric
Disorders: Can Fatty Acids Help? va aportar els elements clau
de discussió sobre el que es coneix internacionalment, en
referència a les línies de recerca que estan en marxa, i sobre
quins aspectes concrets una iniciativa de recerca multicèntrica
pot aportar major valor afegit.
La conclusió principal apunta clarament a la necessitat de posar en marxa una recerca més rigorosa en
aquest àmbit.

2004
SENYFundació va estudiar en profunditat els beneficis derivats de l’ús dels àcids grassos poliinsaturats en
el tractament de pacients amb esquizofrènia. L’evidència científica trobada no permet assegurar amb
claredat que l’ús d’aquests suplements nutricionals impliquin una millora estadísticament significativa dels
pacients. En aquest sentit, calen estudis de mostra més àmplia per poder extraure conclusions amb rigor.
Els resultats del treball realitzat al llarg de l’any 2004 es poden trobar en format PDF a la nostra pàgina web
www.senyfundacio.org, dins l’apartat de recerca. Es tracta d’un document editat en format de Working

Paper: Suplementación con ácidos grasos omega-3 en el tratamiento de la esquizofrenia: revisión y análisis
de los datos. (SENYWP02/04. Edició en castellà i anglès)

2005
PRESENTACIÓ DE RESULTATS DE LA I CONVOCATÒRIA DE
RECERCA EN ESQUIZOFRÈNIA, 1999 SENYFundació - AATRM
El 26 d’abril de 2005 va tenir lloc a la seu del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya l’acte de presentació dels resultats finals dels projectes
premiats en la convocatòria de recerca en esquizofrènia, 1999 SENYFundacióAATRM.

5

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’acte va comptar amb la presència de l‘Hble. Sra. Marina Geli (consellera de Salut), el Dr. Joan Pons
(director AATRM), el Sr. Jordi Masià (president de SENYFundació), i dels investigadors principals
dels projectes finançats.
La producció científica dels projectes premiats ha estat
notable. El dia de la presentació pública hi havia un total de
14 articles científics (dos d’ells, publicats en revistes
internacionals), 43 comunicacions a congressos i 9 llibres,
monografies o altres documents.
La memòria científica dels projectes presentats pot
consultar-se en línia a través del web de SENYFundació
www.senyfundacio.org i el web de l’AATRM www.aatrm.net.
Acte de presentació de resultats de la convocatòria
SENYFundació-AATRM

Incloem aquí un resum, necessàriament breu, dels treballs presentats.
El Dr. Tizón, (Projecte 02E/99 SENYALS D’ALERTA I SÍMPTOMES PRODRÒMICS DE
L’ESQUIZOFRÈNIA EN UNA POBLACIÓ ASSISTENCIALMENT DELIMITADA) va posar èmfasi en el
cúmul de factors de riscos psicosocials que pateixen tant els pacients amb esquizofrènia o amb "altres
psicosis" i la importància de realitzar investigació en aquest col·lectiu de pacients i familiars a través
dels serveis d’atenció primària de salut.
Producció científica:
Articles científics 9: Archivos de Psiquiatría (2), Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría,
Atención Primaria, Revista de Psicoterapia Psicosomática, Formación Médica Continuada,
Intersubjetivo/Intrasubjetivo, Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente.
Comunicacions en congressos (orals o pòsters) 4: internacional (2), nacional (2).
Altres 9: Llibres i monografies; altres documents.
El Dr. Vilalta, (Projecte 33E/99 FACTORS DE RISC DE LA SÍNDROME DEFICITÀRIA EN
L’ESQUIZOFRÈNIA) va ressaltar que una quarta part dels pacients amb esquizofrènia ingressats són o
evolucionen cap a una síndrome deficitària. Aquests pacients presentaven ja abans una menor
adaptació premòrbida malgrat no obtenir diferències significatives amb la resta de pacients pel que fa
als resultats obtinguts en les proves neurològiques en el moment de descompensació.
Producció científica:
Comunicacions en congressos (orals o pòsters) 3: nacional (3).
La Dra. Garrido, (Projecte 10E/99 ESTABLIMENT DELS SUBTIPUS NEUROPSICOLÒGICS DE
L’ESQUIZOFRÈNIA EN RELACIÓ AMB L’HETEROGENEÏTAT SINDRÒMICA DEL TRASTORN: UTILITAT
DIAGNÒSTICA I ORIENTACIÓ VERS EL TRACTAMENT) va destacar que els resultats aportats pel seu
estudi evidenciaven quins eren els subtipus neuropsicològics que constitueixen l’heterogeneïtat
cognitiva de les persones que pateixen esquizofrènia. Aquests resultats contribueixen a entendre la
patofisiologia de la malaltia i avançar en el desenvolupament i la implantació d’estratègies
terapèutiques tant farmacològiques com psicològiques.
Producció científica:
Comunicacions en congressos (orals o pòsters) 2: internacional (2).
El Dr. Sarró, (Projecte 14E/99 ESQUIZOFRÈNIA: DETECCIÓ I VALORACIÓ DE LA
SIMPTOMATOLOGIA DEPRESSIVA) va presentar la validació de l’escala Calgary Depresión Scale for
Schizophrenia (CDSS), escala de referència per a l’avaluació dels símptomes depressius en
l’esquizofrènia, que permetrà comparar les dades epidemiològiques obtingudes en altres països i
poder, a la vegada, participar en estudis internacionals.
Producció científica:
Articles científics 3: Schizophrenia Research, Actas Españolas de Psiquitría, Informaciones Psiquiátricas.
Comunicacions en congressos (orals o pòsters) 3: internacional (2), nacional (1).
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La Dra. Fañanás, (Projecte 24E/99 ESTUDI GENÈTIC SOBRE LA PREDISPOSICIÓ A PATIR
ESQUIZOFRÈNIA I VARIACIONS INDIVIDUALS EN ELS RECEPTORS DOPAMINÈRGICS I
SEROTONINÈRGICS) va destacar les implicacions en la identificació i definició de genotips de
vulnerabilitat per a l’esquizofrènia, en relació amb l’expressió d’aquests genotips i la seva resposta
terapèutica. Això permetria programes de tractament i una possible prevenció del trastorn.
Producció científica:
Comunicacions en congressos (orals o pòsters) 2: internacional (2).
La Dra. Rico, (Projecte 16E/99 EFECTIVITAT I SEGURETAT DEL TRACTAMENT COMBINAT AMB
PSICOTERÀPIA DE GRUP I UN FÀRMAC ATÍPIC DURANT LA CRISI PSICÒTICA) va manifestar la
importància del tractament combinat risperidona més psicoteràpia de grup en comparació al notractament o al tractament únic amb fàrmac o amb psicoteràpia en les crisis psicòtiques.
Producció científica:
Comunicacions en congressos (orals o pòsters) 7: nacional (7).
El Dr. Obiols, (Projecte 17E/99 PROGRAMA DE PSICOEDUCACIÓ I DETECCIÓ PRECOÇ A
L’ADOLESCÈNCIA DE TRASTORNS PSICÒTICS D’INICI JUVENIL) va alertar que els resultats obtinguts
en el seu estudi revelen que en els adolescents de població general poden trobar-se subjectes amb
alteracions endofenotípiques semblants a les trobades a les poblacions clíniques. Aquestes dades
avalarien la idea d’una possible detecció precoç dels trastorns psicòtics d’inici juvenil.
Producció científica:
Articles científics 2: Journal of Psychology and Psychological Therapy, Revista de Psicopatologia y Psicología
Clínica.

Comunicacions en congressos (orals o pòsters) 16: internacional (9), nacional (7)
La Dra. Farriols, (AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DE PROGRAMES D’INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL EN
PACIENTS ESQUIZOFRÈNICS: TRACTAMENT GRUPAL I ATENCIÓ DOMICILIÀRIA) va concloure que les
intervencions psicosocials grupals per a persones amb esquizofrènia tenen un impacte positiu en la
millora de la qualitat de vida, la percepció de si mateix i l’augment de l’autoestima, així com en la
disminució de la simptomatologia i de les recaigudes. Van destacar també que el contacte telefònic és
suficient per augmentar la vinculació del pacient al CSM.
Producció científica:
Comunicacions en congressos (orals o pòsters) 6: internacional (2), nacional (4)

II CONVOCATÒRIA D’INVESTIGACIÓ SENYFundació 2005-2007
En el mes de maig de 2005, SENYFundació va impulsar la II Convocatòria d’Investigació de
l’Esquizofrènia 2005, amb una dotació de fins a 300.000 € per a un sol projecte.
La Junta de Patrons de SENYFundació, tot seguint les recomanacions dels dos comitès científics de
la convocatòria, va decidir el 27 de setembre de 2005 adjudicar una ajuda econòmica de més de
255.000 € al projecte guanyador, Genetics and neuroimaging markers of schizophrenia, dirigit pel Dr.
Crespo-Facorro (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander) com a investigador principal.
En aquest projecte col·laboren investigadors de Santander, Pamplona, Londres i Seül.

FITXA TÈCNICA DEL PROJECTE GUANYADOR
Títol del projecte: Genetics and neuroimaging markers of schizophrenia [Marcadors genètics i de
neuroimatge de l’esquizofrènia]
Investigador Principal: Dr. Benedicto Crespo-Facorro
Centre: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
Dotació: 255.750 €
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Investigadors i centres col·laboradors:
−

Prof. Vázquez-Barquero, Dra. Pérez-Iglesias, Dr. Roíz. Departament de Psiquiatria, Universidad de
Cantabria, Santander

−

Dra. Arranz. Divisió de Farmacogenètica, Institute of Psychiatry, Londres

−

Dr. Mata. Fundación Argibide, Pamplona

−

Prof. Kim i Prof. Park. Departament de Psiquiatria i Medicina Nuclear, Yonsei University of Seoul,
Corea del Sud

Objectiu: Estudiar en profunditat l’existència de marcadors genètics i d’imatge cerebral i la seva
relació amb aspectes clínics i cognitius rellevants de l’esquizofrènia.

2006
Durant el 2006 l’equip investigador ha estat molt actiu en quant al nombre de comunicacions orals
presentades en congressos nacionals i internacionals, així com pel que fa al nombre de publicacions
en revistes internacionals, fruit de la investigació finançada.
9 Presentacions en congressos d’interès i 8 articles publicats en revistes internacionals.

2007
DESENVOLUPAMENT GENERAL DEL PROGRAMA DEL PROJECTE GUANYADOR
S’ha conclòs pràcticament el seguiment del tercer any de tots els pacients inclosos en el programa
PAFIP inicial (PAFIP-I, de febrer 2001 a febrer 2005) i la recollida de les dades referents a aquest
període d’evolució a mitjà termini.
S’han realitzat diverses reunions de coordinació i discussió de resultats amb l’Institute of Psychiatry
(Londres) i la Yonsei University of Seoul (Corea del Sud). Aquestes reunions han servit per a
l’optimització del protocol de neuroimatge (DTI) i de les bases de dades, i la conseqüent anàlisi de
genètica.

POSADA AL DIA DE BASES DE DADES
S’ha mantingut el treball d’actualització de les bases de dades longitudinals a l’any, referents a les
avaluacions de tots els pacients inclosos en el programa fins al setembre de 2006, i estan disponibles
perquè es puguin analitzar totes les dades definitives clíniques (psicopatología psicòtica, afectiva i
general, seguiment inicial de tractament, resposta inicial al tractament, efectes secundaris i
compliment), socials (aspectes sociodemogràfics i epidemiològics i funcionament social, laboral i
familiar) i cognitius (bateria neuropsicològica aplicada) referents al primer any de seguiment. Aquesta
posada al dia ha permès iniciar les publicacions de les primeres anàlisis longitudinals d’aquest estudi.
22 Presentacions en congressos d’interès i 15 articles publicats en revistes internacionals.

III CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES COORDINATS D’INVESTIGACIÓ
SENYFundació 2007-2011
SENYFundació va impulsar la III Convocatòria per a projectes coordinats d’Investigació de
l’Esquizofrènia 2007 amb una dotació equivalent a 300.000 US$ per a un sol projecte.
La Junta del Patronat de SENYFundació, seguint les recomanacions dels dos comitès científics de la
convocatòria, va decidir el 23 de juliol de 2007 adjudicar l’ajuda econòmica al projecte guanyador

Monoaminergic neurotransmission in prefrontal cortex: Target for augmentation strategies in
schizophrenia, dirigit pel Dr. Francesc Artigas (Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona,
CSIC-IDIBAPS) com a investigador principal.

En aquest projecte hi col·laboren investigadors de l’Hospital Clínic de Barcelona i de l’Hospital Sant
Joan de Déu, SSM.
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FITXA TÈCNICA DEL PROJECTE GUANYADOR
Títol del projecte: Monoaminergic neurotransmission in prefrontal cortex: Target for augmentation
strategies in schizophrenia
Investigador Principal: Dr. Francesc Artigas
Centre: Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona, CSIC-IDIBAPS - Fundació Clínic per a la
Recerca Biomèdica
Dotació: 235.440 €
Investigadors i centres col·laboradors:
−

Dr. Miquel Bernardo, Hospital Clínic de Barcelona

−

Dr. Eduard Vieta, Hospital Clínic de Barcelona

−

Dr. Josep M. Haro, Sant Joan de Déu, SSM

Les activitats realitzades durant els primers mesos del projecte són les següents:
¾

¾

¾

¾

Estudis de microdiàlisi intracerebral en rata sobre la regulació diferencial de dopamina (DA) en
l’escorça prefrontal i el nucli accumbens (vies mesocortical i mesolímbica, respectivament).
Estudis d’electrofisiologia en rata per a avaluar l’efecte de l’agonista 5-HT2A DOI i de l’agonista 5HT1A 8-OH-DPAT sobre oscil·lacions corticals de baixa freqüència.
Estudis d‘electrofisiologia en ratolins per a posar a punt la tècnica de registre de potencials de
cmap corticals.
Formació en tècniques conductuals per a l’estudi de memòria de treball i flexibilitat cognitiva
(estada de la Dra. Anna Castañé durant un any al laboratori del Prof. Trevor W. Robbins; Univ.
Cambridge a càrrec d’un contracte FIS).

¾

Presentació de resultats del projecte i temes relacionats en dos congressos internacionals.

¾

Posada a punt i estandardització de metodologia per a l’estudi clínic.

1 Presentació en congressos d’interès i 2 articles publicats en revistes internacionals.
SENYFundació vol agrair la participació en l’assessorament científic dels doctors:
Nacional
Dr. Jordi Camí, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Dr. Jesús A. García Sevilla, Institut Universitari d’Investigació Biomèdica de Palma de Mallorca.
Internacional
Dr. E. Fuller Torrey, The Stanley Medical Research Institute, USA.
Durant el mes de maig del 2007 el Sr. Masià, president de SENYFundació acompanyat pel Dr. J.
Bigorra, director de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, va fer un viatge a Washington DC
per visitar el Dr. E. Fuller Torrey, director executiu de l’Stanley Medical Research Institute i actualitzar
els coneixements en la investigació de l’esquizofrènia.
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FORMACIÓ DE PROFESSIONALS EN SALUT MENTAL
_____________________________________________________________
TRACTAMENTS PSICOSOCIALS PER A L’ESQUIZOFRÈNIA
SENYFundació a partir de la seva constitució es va adonar de la necessitat de recolzar una millora
en els tractaments psicosocials per a l'esquizofrènia, l'establiment d'una aliança terapèutica i
l'estimulació del compliment terapèutic.

1996
BOSSA DE VIATGE I WORKSHOP
Bossa per assistir al Congrés de Psiquiatria, 1996 Vancouver (Canadà) a M. P. Dangerfield Gudiol,
Psicòleg Clínic.
Workshop “Confrontació directa i aliança terapèutica en esquizofrènia”, del 15 al 26 d’abril
(Barcelona). – J. Rosberg.

1997
PROJECTE DE CENTRE TERAPÈUTIC
Projecte d'un centre terapèutic i de formació clínica. -Dr. José M. Varela Gorina.
Es modifica en el 1998 el projecte anterior, com "Hospital de Dia d'Adults". -Anna Cohí, Psicòloga
Clínica.

1998
BEQUES PER A ESTADES EN L’UCLA – Mòduls de R. P. Liberman
Es concedeixen beques a Roser Cirici i Clàudia Casanovas, -Psicòlogues Clíniques, per a una estada
d'un mes a l'UCLA (University of California -Los Angeles). Per formar-se com a monitors dels mòduls
de rehabilitació del professor Liberman. Col·laboren amb el Dr. Alex Kopelowitz i el Dr. Roberto
Zárate. A continuació donen cursos de formació d'aquest tipus de rehabilitació a Barcelona, Madrid,
Bilbao, Balears, Astúries i Múrcia.

“Habilidades sociales para vivir de forma independiente” Mòduls de R.P. Liberman.
Acte públic de presentació a càrrec del Dr. Ian Falloon i del Dr. Joan Obiols.
Patrocina: Janssen-Cilag (Hotel Hilton, Barcelona).
SENYFundació amb la col·laboració de Janssen-Cilag, ha traduït i editat dos dels mòduls del Dr.
Liberman.

Módulo de prevención de recaídas del Dr. Liberman
El mòdul de prevenció de recaigudes, està dividit en quatre habilitats:
•
•
•
•
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Identificació dels senyals d'avís de recaigudes.
Maneig dels senyals d'avís.
Maneig dels símptomes persistents.
Evitar l'alcohol i les drogues.
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Módulo de la medicación y su control del Dr. Liberman
El mòdul de la medicació i el seu control està dividit en quatre àrees d'habilitat:
•
•
•
•

Obtenir informació de la medicació antipsicòtica.
Saber com auto administrar-se correctament.
Identificar els efectes secundaris.
Tractar els temes de la medicació.

Els mòduls inclouen un manual de l'entrenador, un vídeo, el quadern del participant i la guia de
l’usuari.
SENYFundació disposa dels altres mòduls del Dr. Liberman que, encara que no
estan traduïts al castellà, poden ser instruments de consulta molt valuosos.
Els mòduls són els següents:
•
•
•

Recreation for Leisure Module.
Basic conversation Skills Module.
The Community Re-Entry Program.

1999
CONTACTE AMB EL DR. E. FULLER TORREY EN DAVOS
Recomana als professionals espanyols que en sol·licitar ajuts per a la investigació a l’Stanley MRI,
parin esment en la redacció de l’anglès, perquè sigui de fàcil comprensió. La claredat en l'exposició
facilita la tasca de les comissions encarregades de seleccionar els projectes i les possibilitats de ser
elegit.

2000, 2001, 2002
CURSOS D’INVESTIGACIÓ EN SALUT MENTAL (Fonaments Metodològics)
Si la investigació no es fa amb rigor metodològic no adquireix valor científic i com a màxim pot ser
considerada com una informació més o menys interessant sobre hipòtesis no demostrades.
Considerant aquesta circumstància i en vista de la necessitat de personal qualificat que podia generar
La Marató de TV3, SENYFundació va organitzar dos cursos sobre Investigació en salut mental
(fonaments metodològics), l'èxit d'assistència i l'avaluació dels propis participants ens va induir a
realitzar una tercera edició.
Organització tècnica a càrrec de l'AATRM. La Fundació "la Caixa" cedeix gratuïtament les aules i
instal·lacions del Palau Macaya.

2003
CURS DE METODOLOGIA PER A LA INVESTIGACIÓ EN SALUT MENTAL
(3a EDICIÓ)

Durant el mes de maig i la segona setmana de juny va tenir lloc a Barcelona la tercera edició d'aquest
curs amb un total de 46 hores de durada entre classes pràctiques i teòriques.
El curs va ser acreditat pel Consell Català de Formació Mèdica Continuada amb un total de 6,6 crèdits
de lliure elecció.
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L'organització del curs va córrer a càrrec de SENYFundació i de l'AATRM (Agència d'Avaluació de
Tecnologia i Recerca Mèdiques), amb la col·laboració de Psyncro, Neuropsychological Research
Organization.
El programa del curs va ser el següent:
DIA
9 de maig

SESSIÓ
Presentació del curs.
Jordi Masià, SENYFundació.
Disseny de la recerca.
Dra. Maria Dolors Navarro (AATRM).
Fonts d’informació i estratègies de cerca bibliogràfica..
Sr. Antoni Parada (AATRM).

10 de maig

Conceptes epidemiològics.
Dra. Ramona Lucas (CSM Gràcia).

16 de maig

Mesures de freqüència i d’associació.
Dr. Mateu Serra Prat (Consorci Hospitalari del Maresme).
Diagnòstic i screening: sensibilitat i especificitat.
Dr. Manel Salamero (Hospital Clínic de Barcelona).

17 de maig

Estadística descriptiva: conceptes bàsics.
Dra. Emília Sánchez (AATRM).

23 de maig

Comprovació d’una hipòtesi: T de Student, Chi al quadrat.
Dra. Ramona Lucas (CSM Gràcia).

24 de maig

L’avaluació econòmica com una eina de decisió.
Dr. Oriol de Solà-Morales (AATRM).
Presentació dels resultats de la recerca.
Dra. Marta Aymerich (AATRM).

30 de maig

Errors, biaixos i confusors.
Dr. Manel Salamero (Hospital Clínic de Barcelona).

31 de maig

Revisió sistemàtica de l’evidència científica.
Dra. Glòria Oliva (AATRM).
Síntesi quantitativa o metaanàlisi.
Dra. Maria Dolors Estrada (AATRM).

13 de juny

Instruments de mesura.
Dr. Manel Salamero (Hospital Clínic de Barcelona).
Dr. Fernando Gutiérrez (Hospital Clínic de Barcelona).
Ètica de la recerca/Conferència Clausura.
Dr. Joan Pons (AATRM).

El curs va ser clausurat pel Dr. Joan Rodés.

2004
CURS DE METODOLOGIA PER A LA INVESTIGACIÓ EN SALUT MENTAL
(4a EDICIÓ)

SENYFundació va organitzar durant els mesos de novembre i desembre la quarta edició del curs de
metodologia sota el títol: Cerques d’informació i metaanàlisi en salut mental. L’objectiu d’aquest curs
va ser el de donar les bases teòriques i pràctiques a fi d’identificar i utilitzar de manera eficient les
principals fonts d’informació, conèixer la metodologia per fer cerques bibliogràfiques complexes i
conèixer els mètodes de síntesi quantitativa de l’evidència científica, la seva utilitat i aplicabilitat.
Va ser un curs molt més adreçat a les necessitats concretes dels professionals i investigadors. Els 21
assistents, d’ells tres becats per SENYFundació, van fer ús dels equipaments informàtics de les aules
per realitzar les cerques bibliogràfiques en línia i familiaritzar-se amb els programes de metaanàlisis.
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El curs va tenir lloc a l’Institut d’Educació Continuada de la Universitat Pompeu Fabra (IDEC), i va tenir
un total de 36 hores de durada entre classes teòriques i pràctiques. El curs va estar acreditat pel
Consell Català de la Formació Mèdica Continuada, amb un total de 6,4 crèdits.
El programa i els docents van ser els següents:
P RO GR A MA
CERCA D’INFORMACIÓ

Sr. Antoni Parada. Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques.
• Fonts d’informació per a la cerca bibliogràfica de l’evidència científica.
• Cerques bibliogràfiques en diferents bases de dades.
• Gestors bibliogràfics.
METAANÀLISI

Dr. Mateu Serra Prat. Consorci Sanitari del Maresme, Hospital de Mataró.
•
•
•
•
•
•
•

Introducció als mètodes de síntesi quantitativa de l’evidència científica.
Etapes en l’elaboració d’una metaanàlisi.
Mètodes estadístics.
Programa Meta-analyst.
Biaix de selecció i biaix de publicació.
Presentació i interpretació dels resultats.
Edició de resultats amb Meta-analyst.

2006
CURS DE METODOLOGIA PER A LA INVESTIGACIÓ EN SALUT MENTAL
(5a EDICIÓ)

Durant els mesos de gener i febrer va tenir lloc la cinquena edició d’aquest curs, amb un total de
divuit hores de durada entre classes teòriques i pràctiques.
El curs va estar acreditat pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada i es va centrar
fonamentalment en les cerques bibliogràfiques i la gestió de la informació sobre salut mental.
El programa va ser el següent:
P RO GR A MA
LA CERCA DE LA BIBLIOGRAFIA

Sr. Antoni Parada. Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques.
• Les fonts d’informació per a la cerca bibliogràfica de l’evidència científica en salut mental.
Pubmed/MEDLINE
The Cochrane Library
Psycinfo
Índex Bibliogràfic Espanyol, Índex Mèdic Espanyol, ISOC-Psicologia
Les fonts d’informació per a la medicina basada en l’evidència (Tripdatabase, Clinical Evidence)
Directoris i repositoris de guies de pràctica clínica
Altres fonts d’informació (motors de cerca, directoris de revistes, etc.)
COM GESTIONAR LES REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.
PRÀCTIQUES AMB EL REFERENCE MANAGER

Sr. Antoni Parada. Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mediques
•
•
•
•
•
•

Què és un gestor de referències bibliogràfiques: el Reference Manager.
Importació de registres per generar una base de dades de bibliografia pròpia.
Generació de nous registres bibliogràfics.
Recuperació de registres.
Format de les cites bibliogràfiques.
Generació automàtica de referències bibliogràfiques en un document.
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ACCIONS DE SUPORT A LES TERÀPIES PSICOLÒGIQUES

2002
Tots els professionals de prestigi admeten, avui dia, el benefici de les teràpies combinades,
bàsicament la teràpia farmacològica i la psicoteràpia en les diferents variants. Seguint aquest principi,
SENYFundació també ha promocionat diferents models de psicoteràpia, destaquem a continuació el
sistema d’intervenció en les famílies que han estat objecte de la nostra especial atenció.

INTERVENCIÓ EN LES FAMÍLIES: El comportament de la família respecte al pacient pot influir de
manera important en el curs de la malaltia. Aquesta problemàtica ha estat, actualment, reconeguda
per l'Administració Pública que ha començat a posar en marxa programes per al tractament
individualitzat (PSl), que inclou la visita domiciliària a casa del pacient.
Julian Leff del London Institut of Psichiatry, professor de prestigi internacional, és un dels precursors
en el desenvolupament de sistemes per incloure la família com a coadjuvant en el tractament dels
pacients amb psicosi.
SENYFundació va enviar sis becaris (psiquiatres i psicòlogues) a Londres, a fer una estada amb el
professor Leff per a aprendre de forma pràctica el seu sistema. Després de la seva estada a Londres,
alguns d'aquests becaris han impartit cursos per a difondre aquesta tècnica. La Fundació “la Caixa” va
col·laborar en aquest projecte mitjançant la concessió d'una beca a dos dels nostres antics becaris,
perquè puguin ampliar la seva intervenció.

2003
SENYFundació continua apostant per la tècnica Family Work. Durant el 2003 va donar dues beques
de formació per assistir als cursos dirigits pel professor Julian Leff en el London Institut of Psichiatry.
Amb aquestes ja són vuit els professionals becats per SENYFundació formats amb aquesta tècnica.
Els sis professionals becats en les edicions anteriors dediquen una mitja de 12 hores a la setmana per
atendre set famílies, afectades.
La Fundació “la Caixa ha col·laborat en el passat i col·labora en l’actualitat per tal de donar continuïtat
a aquest projecte. Així l’equip format per E. Pousa i C. Domènech del Consorci Hospitalari Parc Taulí
disposen d’una ajuda específica per aplicar i avaluar aquesta tècnica.

2004
SENYFundació va seguir impulsant el projecte de recerca aplicada amb el títol de Salut familiar i
esquizofrènia: intervenció i avaluació multicèntrica sobre l’efectivitat del treball familiar
(Family Work) en esquizofrènia. El projecte té com a objectiu determinar l’efectivitat de la
intervenció familiar en malalts afectats d’esquizofrènia a Catalunya, mitjançant un format multicèntric
portat a terme per terapeutes formats específicament en les tècniques de treball en famílies. Se
seleccionaran 20-30 nuclis familiars (incloent-hi cuidadors informals) amb, com a mínim, un membre
diagnosticat d’esquizofrènia que compleixi criteris
d’alta necessitat de suport.
En total, es creu que unes 75 persones es
beneficiaran directament del projecte, de manera
que en seran els beneficiaris indirectes molts
més, atesa la repercussió de la teràpia a la resta
de familiars, persones que conviuen amb el malalt
i sobre els diferents professionals dels Serveis de
Salut Mental.
Reunió de treball de “Family Work”: A l’esquerra, Maria Reinares i
Ester Pousa; a la dreta, Gemma Hurtado, Sílvia Noguer i Montse Dolz.
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Els centres participants en l'estudi inclouen: SENYFundació (coordinadora del projecte); Corporació
Sanitària Parc Taulí, Servei de Psiquiatria (Sabadell); Hospital Clínic (Barcelona); Centre Assistencial
Dr. Emili Mira (Santa Coloma de Gramenet); Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Parc Hospitalari
Martí i Julià (Salt); Unitat Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciària CP Brian (Capellades), i la Unitat
d’Aguts de l’Hospital Sant Joan de Déu (Sant Boi). Aquest estudi gaudeix d’un finançament parcial per
part de la Fundació “la Caixa”.

PRIMER CURS DE REVISIÓ “ FAMILY WORK ”
Els dies 24, 25 i 26 de març SENYFundació va organitzar a Barcelona el curs de supervisió en la
tècnica de “Family Work”. Aquesta supervisió era adreçada a tots aquells professionals becats
anteriorment per SENYFundació per assistir als cursos de formació en aquesta tècnica, impartits a
Londres. El coordinador del programa va ser el professor Julian Leff del London Institut of Psichiatry.

2005
El projecte de Salut familiar i esquizofrènia: intervenció i avaluació multicèntrica sobre
l’efectivitat del treball familiar (Family Work) en esquizofrènia, projecte finançat parcialment
per la Fundació "la Caixa", va obtenir en el 2005 el reconeixement i el finançament complementari de
l’AATRM (Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques) en la convocatòria pública i
competitiva per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes de recerca clínica i en
serveis sanitaris, publicada al DOGC núm. 4214, del dia 8 de setembre de 2004.
Aquest projecte que SENYFundació està impulsant amb força té com a objectiu valorar l'efectivitat
de la intervenció familiar del model Family Work, en el funcionament social i l’evolució de la malaltia
del pacient amb esquizofrènia, així com el seu impacte en la disminució de la càrrega familiar.
El qual model es diferencia per l’especial treball en l’emoció expressada dels familiars i en el
desplaçament dels terapeutes al domicili familiar per realitzar-hi sessions de treball.
La formació de professionals en aquesta tècnica és un esforç que SENYFundació ha anat realitzant
des dels últims 4 anys, i ha atorgat beques de formació i borses de viatge per als cursos de formació
que es realitzen al London Institute of Psychiatry i ha organitzat supervisions anuals realitzades pel
mateix professor Julian Leff a Barcelona.

SEGON CURS DE REVISIÓ “ FAMILY WORK ”
Aquest any, ha estat el segon any consecutiu que SENYFundació ha organitzat el curs de supervisió
en la tècnica Family Work a Barcelona per als professionals formats al London Institute of Psychiatry.
La supervisió es va fer els dies 3 i 4 de novembre i va comptar amb la coordinació del propi professor
Julian Leff, el qual va mostrar la seva satisfacció per com s’està intentant que aquesta tècnica arreli
als serveis assistencials de salut mental de Catalunya.
Els diferents casos que es van aportar des dels diferents
centres participants en l’estudi Salut familiar i
esquizofrènia: intervenció i avaluació multicèntrica
sobre l’efectivitat del treball familiar (Family Work)
en esquizofrènia, van ser molt enriquidors i d’un gran
valor pel propi professor Julian Leff. Aquest, va mostrar
un especial interès per alguna de les famílies catalanes
estudiades, per tal de poder ser incloses en el seu proper
llibre dedicat a l’abordatge de famílies especialment
difícils.

Assistents al curs de revisió Family Work. D’esquerra a
dreta: Esther Pousa, Montserrat Dolz, Mª Cruz Negredo,
Maria Reinares, Laia Blanqué, Núria López, Dolors Serra i
Prof. Julian Leff
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2006
Es van presentar els resultats preliminars de l’estudi en el I Congrés de la Societat Catalano-Balear de
Psicologia, celebrat el mes de maig de 2006, i en el Congrés Anual de l’EABCT que va tenir lloc a París
el mes de setembre de 2006.

VALIDACIÓ D’INSTRUMENTS DE MESURA EN SALUT MENTAL

2004
Si, per exemple, un termòmetre ens permet mesurar la temperatura corporal, de la mateixa manera
fan falta instruments de mesura de les intervencions en psiquiatria i psicologia (simptomatologia,
evolució de la malaltia, pronòstic, curs, acompliment farmacològic, nivell d’adaptació funcional o
social, qualitat de vida, càrrega familiar, etc.). Molts d’aquests instruments neixen i es desenvolupen
internacionalment.
Sabem que per fer ús d’aquests mateixos instruments en un context sociocultural diferent del que van
néixer, es fa necessari adaptar-los i comprovar de nou si mesuren allò que pretenen mesurar (procés
de validació). Disposar d’aquests instruments esdevé fonamental per tal de conèixer fidelment
aspectes importants de les nostres intervencions, però també per fer recerca de qualitat. Validació
d’instruments de mesura en salut mental és un projecte de col·laboració amb centres de recerca
i assistencials de Catalunya que permetrà disposar d’escales que fins avui no havien estat validades.

2005
A finals del 2004 i al començament del 2005 es va iniciar el projecte que permetrà disposar d’escales
adaptades i validades en el nostre context sociocultural. Disposar d’aquestes escales és fonamental
per al treball de l’investigador i del professional que realitza consultes cada dia. Durant aquest any
2005 s’ha desenvolupat la part més important del disseny de l’estudi i del protocol.
Es va realitzar una cerca exhaustiva que va permetre identificar instruments que no estaven validats.
A partir d’aquesta informació es va formar un grup d’experts que van valorar l’interès de traduir,
adaptar i validar aquests instruments seguint criteris de necessitat i rellevància.
Les escales finalment seleccionades han estat:
• L’escala de Strauss i Carpenter.
(Strauss JS, Carpenter WT, 1972).
• L’escala d’Avaluació de l’Activitat Global.
(DSM-III-R)
• L’escala d’Insight Cognitiu de Beck.
(Beck AT, 2004)
• L’escala de Satisfacció amb la Vida.
(Baker i Intagliata, 1982)

Es va constituir el Grup d’estudi de validació d’instruments, que ha participat en la traducció i
l’adaptació dels instruments. En aquest grup participen professionals de l’Hospital Clínic, Consorci
Sanitari del Maresme, Sant Joan de Déu – Serveis de Salut Mental, Hospital Universitari Pere Mata i
SENYFundació.
Amb aquesta finalitat es van realitzar reunions mensuals de concreció del protocol de l’estudi, així com
posteriors reunions de consens sobre el procés de traducció i retrotraducció de les escales.
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RESUM DEL PROCEDIMENT REALITZAT PRÈVIAMENT A L’INICI DE L’ESTUDI
Revisió de l’estat de
l’instrument
Priorització dels instruments
pel grup d’experts
Selecció dels instruments
diana
Permisos dels autors de
les escales

Procés de Traducció i Retro-traducció

Definició del protocol de validació

Protocol consensuat amb els
instruments adaptats
Presentació del protocol
als comitès d’Ètica

INICI DE L'ESTUDI

Redactat i aprovat el protocol per part del grup es va aprovar per part dels comitès ètics
corresponents de cada centre.

2006
Durant aquest any 2006 s’han acabat de validar tres de les quatre escales, segons es tenia previst, en
un total de cent quaranta pacients.
L’escala d’Strauss i Carpenter. (STRAUSS, JS; CARPENTER, WT,
1972). En tractar-se d’una escala pronòstica no n’ha conclòs
el procés de validació, a l’espera d’una valoració en els
pacients una vegada transcorreguts sis mesos després de la
primera valoració.
En breu s’enviaran a publicar els resultats d’aquestes
validacions per tal que els professionals clínics i de la
investigació puguin utilitzar aquests instruments en les
seves activitats professionals diàries.

Alguns components del grup d’estudi de validació
d’escales en salut mental.

CONFERÈNCIES INTERACTIVES EN ANGLÈS

2002
SENYFundació vol seguir donant suport als investigadors que treballen en les malalties cròniques
facilitant instruments que puguin ser d’utilitat per a afavorir el desenvolupament dels seus objectius.
Una dificultat molt freqüent, que es troben els professionals de la salut mental en el nostre país, és
l’ insuficient domini de la llengua anglesa, malgrat que en el món científic és la forma comuna
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d’expressar-se tant si es tracta de literatura científica com de comunicacions verbals en congressos i
reunions.
Amb aquest objectiu SENYFundació, inicia un cicle de conferències interactives en anglès a la fi
d’estimular i millorar la participació dels investigadors en reunions internacionals.
C O N F E R E N CES CY CLE I N ENGLISH (1st edition)
Sessio

Date

Speaker

1.

January 28th, 2002

Dra. Elisabet Vilella
"Pharmacogenomics and Genetics”
Unitat de Recerca. Hospital Pere Mata.

2.

February 4th, 2002

Dr. Manuel Mas-Bagà
“Therapeutic community and dual diagnosis"
Centre d'Assistència a Toxicomanies (CAT).

3.

February 11th, 2002

Dr. José Maria Goikolea
“Pharmacogenomics and Clinical"
Servei de Psiquiatria Hospital Clínic.

4.

February 18th, 2002

Dr. Francesc Xavier Arrufat
"Genetic predictors in schizophrenia"
Servei de Psiquiatria. Corporació Sanitària Parc Taulí.

5.

February 25th, 2002

Esther Pousa, Cristina Domènech
"Subjective quality of life of schizophrenic outpatients"
Servei de Psiquiatria. Corporació Sanitària Parc Taulí.

6.

March 4th, 2002

Esther Pousa, Cristina Domènech
"Expressed emotion and family work in schizophrenia"
Servei de Psiquiatria. Corporació Sanitària Parc Taulí.

7.

March 11th, 2002

8.

March 18th, 2002

Dra. Neus Barrantes
"Schizophrenia risk factors"
Departament de Psicología de la Salut. UAB.
Dr. José Cañete
"Dimensions of personality"
Servei de Psiquiatria. Hospital de Mataró.

CONF ER EN CES CY CLE IN EN GLIS H ( 2n d e d it i o n )
Sessio

Date

Speaker

1.

April 29th, 2002

2.

May 6th, 2002

3.

May 13th, 2002

4.

May 27th, 2002

5.

June 3rd, 2002

6.

June 10th, 2002

7.

June 17th, 2002

8.

July 1st, 2002

9.

July 8th, 2002

10.

July 15th, 2002

Dr. Joaquín Valero
"Study of schizotaxic phenotypes"
Institut Pere Mata. Facultat de Medicina Reus.
Dr. Josep Mª Haro
"The ESEMeD Project"
Director de la Unitat de Recerca. Hospital de Sant Joan de Déu.
Dr. Francesc Colom
"Enhancement of treatment in bipolar disorders"
Servei de Psiquiatria. Hospital Clínic de Barcelona.
Dr. Jordi Obiols
"The neurodevelopmental hypothesis of schizophrenia"
Catedràtic. Facultat de Psicologia. UAB.
Araceli Rosa
"Development stability and schizotypy"
Facultat de Biologia. UB.
Dr. Francesc Xavier Arrufat
"Ekbom syndrom"
Servei de Psiquiatria Hospital de Vic.
Professor Facultat de Psicologia. UAB.
Dr. Joan Obiols
"Optimal Treatment Project (OTP)"
Director del Servei de Salut Mental d'Andorra.
Dr. Joan Massana
"Biological Bases of Schizophrenia"
Hospital Clínic de Barcelona.
Gemma Hurtado
"The dual diagnoses"
Centre Assistencial Torribera.
Roser Guillamat
"Are Bipolar and Schizophrenia related? Genetic transmission of psychosis"
Servei de Psiquiatria. Corporació Sanitària Parc Taulí.
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CONF ER EN CES CY CLE IN EN GLIS H ( 3rd edition)
Sessio

Date

Speaker

1.

November 4th, 2002

2.

November 11th, 2002

3.

November 18th, 2002

4.

November 25th, 2002

5.

December 2nd, 2002

6.

December 9th, 2002

7.

December 16th, 2002

Dr. Manuel Mas-Bagà i Dr. F Serrano
"Schizophrenia and cognitive intervention"
Centre d'Assistència a Toxicomanies (CAT).
Dr. José Mª Goikolea
"Pharmacogenomics and Clinical"
Servei de Psiquiatria. Hospital Clínic de Barcelona.
Esther Pousa, Cristina Domènech
"Family Work in schizophrenia"
Servei de Psiquiatria. Corporació Sanitària Parc Taulí.
Dr. Joan Massana
"Biological Bases of Schizophrenia
Servei de Psiquiatria. Hospital Clínic de Barcelona.
Dr. David Bussé
"Training in Mental Health:International Differences"
CSMA Martí Julià. Santa Coloma de Gramanet.
Diputació de Barcelona.
Dr. Joaquin Valero
"Family studies in schizophrenia and others psychotic
disorders: some preliminary results"
Institut Pere Mata. Facultat de Medicina. Reus.
Dra. Neus Barrantes
"Theoretical framework of schizophrenia risk factors"
Facultat de Psicologia. UAB.

2003
Com a novetat per a l'any 2003, SENYFundació posa a disposició dels interessats un servei
d'assessorament lingüístic previ a la presentació.
La pràctica de la llengua anglesa i els temes que es debaten converteixen els col·loquis en un bon
punt de trobada per als professionals de la psiquiatria i psicologia, i representen una oportunitat de
compartir coneixements, resultats d'investigacions dels diferents centres nacionals i estrangers,
permetent als assistents millorar les seves habilitats comunicatives en la llengua anglesa. Els col·loquis
van culminar amb cursos intensius de presentacions científiques en anglès.
CONF ER EN CES CY CLE IN EN GLIS H (4th edition)
Sessio

Date

Speaker

1.

February 12th, 2003

2.

February 19th, 2003

3.

February 26th, 2003

4.

March 5th, 2003

5.

March 12th, 2003

6.

March 19th, 2003

7.

March 26th, 2003

8.

April 2nd, 2003

Teresa Abellan
"Ten minute talk on dementia"
Centre Assistencial Torribera.
Jorge Cervilla
"Etiology of depression in old-age"
Hospital Sant Joan de Déu- SSM.
Anabel Martínez
"Neuropsycology of bipolar Disorder"
Hospital Clínic de Barcelona.
Imma Baeza
"Schizophrenia in children and adolescents"
Hospital Clínic de Barcelona.
Concepció Palacín
"Disability and quality-of-life impact of mental disorders"
Hospital Sant Joan de Déu- SSM.
Intensive English Class
By professor Stephen Kelly
Rafael Panedés
"Cognition and Schizophrenia"
Hospital Clínic de Barcelona.
Intensive English Class
By professor Stephen Kelly
Fernando Lana
"Personal therapy for Schizophrenia"
Centre Assistencial Torribera.
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9.

April 9th, 2003

10.

April 16th, 2003

11.

April 30th, 2003

12.

May 7th, 2003

13.

May 14th, 2003

14.

May 21th, 2003

15.

May 28th, 2003

16.

June 4th, 2003

17.

June 11th, 2003

Carles García-Ribera
"Tardive Dyskinesia: Myths and realities"
IAPS. Institut Municipal d’Assistència Sanitària. Barcelona.
José Javier Mateos
"Extrapyramidal symptoms: detection by neuroimaging"
Hospital Clínic de Barcelona.
Sílvia Zaragoza
"Clinical trials in Schizophrenia"
Neuropsychological Research Organization.
Emilio Fernández
"Deficit form of Schizophrenia"
Hospital Clínic de Barcelona.
Mª Dolors Gómez
"Study on personality and quality of life in Bipolar Disorder"
Psychologist.
Àngela Torres
"Nursing interventions in Schizophrenia"
Hospital Clínic de Barcelona.
Alex Pons
"Medical Comorbidity in Schizophenia"
Hospital Clínic de Barcelona.
Victoria Villalta
"Neuropsychological and psychosocial variables in Schizophrenia"
Hospital Sant Joan de Déu- SSM.
Sílvia Noguer
"How do eating disorders begin?"
Child psychologist.
Núria Pérez
"Don Quixote’s diagnoses: an historical approach"
Observatori de comunicació científica de la UPF.

CONF ER EN CES CY CLE IN EN GLIS H ( 5th edition)
Sessio

Date

Speaker

18.

October 1st, 2003

19.

October 8th, 2003

20.

October 15th, 2003

Pirkko Turpeinen
"The principal of immediate intervention and psychotherapy of
acute schizophrenic adolescents "
Chief Dr of adolescent psychiatric services of the City of Helsinki.
Vicky Serra
"Health-related quality of life measures for children and adolescents"
AATRM. Barcelona.
English Class by S. Kelly on:
"Vocabulary for describing Schizophrenia and Bipolar disorders"

21.

October 22nd, 2003

22.

October 29th, 2003

23.

November 5th, 2003

24.

November 12th, 2003

25.

November 19th, 2003

26.

November 26th, 2003

Charo Ventosa
"The symbolic language as a mediator in the therapeutical process"
CSMA Martí i Julià, Santa Coloma de Gramanet.
Neus Franco
"Genes related with schizophrenia"
Hospital Pere Mata, Reus.
Pedro Gallo
"How not to give a presentation"
SENYFundació, Barcelona.
Claudia Casanovas
"Sociolaboral integration in serious mental disorders"
Associació els Tres Turons, Barcelona.
Marta Aymerich
"Clinical practice guidelines in schizophrenia: how to select the best one?"
AATRM, Barcelona.
Andrey Bayanov
"Novel approaches to pharmacotherapy with psychotropics in children"
HLSP Consulting, Barcelona.

SENYFundació INTENSIVE PRESENTATION COURSE (1st Edition)
Els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol va tenir lloc la 1a edició d’aquest curs amb un total de 12 hores de durada
entre continguts teòrics i pràctics.
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El curs elaborat pel professor S. Kelly va presentar els continguts següents:
COURSE CONTENT
The presentation environment and equipment.
Preparation and structuring of content.
Effective openings – techniques.
Audience management.
Using your voice.
Signposting – Helping the audience to follow you.
Effective endings.
Dealing with questions.

Els alumnes van manifestar un elevat grau de satisfacció pels continguts del curs i la seva utilitat.

2004
El 2004 SENYFundació va organitzar a la Fundació Cuatrecasas un total de 20 col·loquis en anglès
sobre temes relacionats amb l’esquizofrènia i malalties mentals. L’objectiu va continuar sent practicar
la comunicació verbal i escrita en anglès, per tal d’estimular i facilitar la participació d’investigadors
espanyols en congressos i reunions de treball internacionals.
Després de cada presentació va tenir lloc un debat i posteriorment el professor S. Kelly comentava i
corregia qüestions gramaticals, de pronunciació i de nou vocabulari. La participació dels ponents va
ser totalment voluntària i l’assistència va ser lliure i gratuïta. El nostre més sincer agraïment a tots els
ponents que van col·laborar en aquesta i en anteriors edicions.
CONF ER EN CES CY CLE IN EN GLIS H ( 6th edition)
Sessio

Date

Speaker

1.

February 4th, 2004

Javier Goti
“Phospholipids and Schizophrenia” Hospital Clínic de Barcelona.

2.

February 11th, 2004

Alejandra Pinto
“The relation between the behavioural inhibition system and the behavioural activation
system to major depression”
Hospital Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental. Sant Boi de Llobregat.

3.

February 18th, 2004

Nicolas Varlotta
“Family Work for schizophrenia in Barcelona: An evaluation”
With collaboration of Dr. Ballús-Creus
Unitat teràpia de família i parella. Hospital Clínic de Barcelona.

4.

February 25th, 2004

Susana Ochoa
“Needs of outpatients with schizophrenia”
Hospital Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental. Sant Boi del Llobregat.

5.

March 3rd, 2004

José Mediavilla
“Suicide in children and adolescents: New challenges”. Hospital de Mataró.

6.

March 10th, 2004

Eva Álvarez
“Categorical versus dimensional measures of schizotypy in subjects with an endophenotypic
risk for schizophrenia: a 10 year follow-up”. Universitat Autònoma de Barcelona.
Marta Gomà
“Understanding schizophrenia through Dalí “. Unitat de Salut Mental Sant Martí Nord.

7.

March 17th, 2004

Module 1:Writing e-mails: Essential phrases for typical mails. Practical examples.
Session 1 - By Stephen Kelly

8.

March 24th, 2004

Prof. Julian Leff
“Schizophrenia Family Work”. Section of Social Psychiatry, Institute of Psychiatry, London.

9.

March 31st, 2004

Jorge Capapey
“Davos’ Winter Workshop: Trends in schizophrenia research”
AATRM (Agència d’Avaluació de Tecnología i Recerca Mèdiques). Barcelona.

10.

April 7th, 2004

Easter Holiday

11.

April 14th, 2004

Module 1:Writing e-mails: Formal & informal styles, clarification, dealing with
delicate matters. Session 2 - By Stephen Kelly

12.

April 21st, 2004

Module 2: Preparing and presenting posters By Stephen Kelly
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13.

April 28th, 2004

Emilio Fernández Egea
“Schizophrenia and metabolic syndromes”. Hospital Clínic de Barcelona.

14.

May 5th, 2004

Module 3:Talking on the phone By Stephen Kelly

15.

May 12th, 2004

Teresa Abellán
“Behavioural disorders in Dementia”. Centres Assistencials Dr. Emili Mira.
Jorge Capapey
“Atypical antipsychotics in acute mania: systematic review and meta-analysis”.
Hospital Clínic de Barcelona.

16.

May 19th, 2004

Gemma Hurtado
“Family burden and knowledge about the illness in patients with chronic schizophrenia”
Centres Assistencials Dr. Emili Mira.

17.

May 26th, 2004

Gemma Cardó
“Partial hospitalisation in acute units”. Institut Psiquiàtric. IAPS. IMAS.

18.

June 2nd, 2004

Module 4: Vocabulary of the brain -open session- By Stephen Kelly

19.

June 9th, 2004

Roser Nadal
“Personality, addiction and stress in the human being”. Universitat Autònoma de Barcelona.

20.

June 16th, 2004

Jorge Tizón i Marta Gomà
“Psychopathology in offspring of schizophrenic patients”.
Unitat de Salut Mental Sant Martí Nord.
José Mediavilla
“Early prevention programs in schizophrenia. Are they really worth it?”. Hospital de Mataró.

SENYFundació INTENSIVE PRESENTATION COURSE (2nd Edition)

Tenint en compte l’èxit de la primera edició, els dies 19 a 22 de juliol de
2004 va tenir lloc la 2a edició d’aquest curs amb un total de 12 hores de
durada entre continguts teòrics i pràctics.
Assistents al curs

2005
SENYFundació INTENSIVE PRESENTATION COURSE (3rd Edition)
Aquest any va tenir lloc la tercera edició del curs Intensive Presentation Course durant els dies 11-14
de juliol.
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DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
_____________________________________________________________
2000
LA MATARÓ DE TV3
Prosseguint els objectius de promoure la investigació i millorar el tractament de l'esquizofrènia,
SENYFundació va col·laborar en la mesura de les seves possibilitats, en la realització de La Marató
de TV3.
La Marató de l'any 2000 L'esquizofrènia i els trastorns mentals greus va ser acuradament
preparada pels equips de TV3 durant el transcurs de l'any i culminada el dia 17 de desembre amb 14
hores consecutives d'emissió per la televisió autonòmica.
En aquesta ocasió, no es tractava només de captar fons per a la investigació, com de fet havia succeït
en les edicions anteriors (excepte la destinada a la Síndrome de Down), sinó, també donades les
característiques socials de les malalties mentals, tractar d'esborrar l'estigma que pateixen els malalts i
les seves famílies.

EXPOSICIÓ ITINERANT
“JO TAMBÉ”
OBJECTIUS
Davant de la falta d'informació en molts àmbits de la nostra societat per trobar camins adequats que
puguin ajudar a informar i afrontar els trastorns mentals, la Federació Catalana d'Associacions de
Familiars de Malalts Mentals va posar en marxa l'Exposició.
La finalitat consistia a donar a conèixer i sensibilitzar a la societat, en general, de les circumstàncies
que es presenten en la vida i en el desenvolupament d'aquestes persones que pateixen trastorns
mentals, i de com la seva existència limita el funcionament quotidià de les seves famílies.
SENYFundació col·labora en el desenvolupament de l'Exposició.

2002
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “SUPERAR LA ESQUIZOFRENIA”
Si el matí del dia 18 de setembre es va dedicar als investigadors, la tarda es va destinar al públic en
general, a totes les persones interessades en aquest problema: família, metges de capçalera,
terapeutes, assistents, etc.
El principal objectiu va ser, aprofitant la presència a Barcelona de l'autor, la
presentació del llibre del Dr. E. Fuller Torrey "SURVIVING SCHIZOPHRENIA"
traduït al castellà per SENYFundació sota el títol "SUPERAR LA

ESQUIZOFRENIA".

Als Estats Units porten venuts (2001), segons Harper Collins més de 249.000
exemplars.
El Dr. Miquel Bernardo, responsable del departament d'esquizofrènia en
l'Hospital Clínic de Barcelona va fer la presentació del llibre.
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És un llibre molt sincer, fins i tot radical, tant quan ens descriu la desastrosa situació de la malaltia als
Estats Units (primeres pàgines del llibre) com quan, sense empatx, dóna a conèixer la seva opinió
sobre els llibres publicats sobre aquest tema.

2003
Quant a publicacions, s'ha arribat a un acord de col·laboració amb l'Editorial Planeta que produirà i
distribuirà la 2a edició del llibre del Dr. E. Fuller Torrey "Superar la esquizofrenia", llibre que
SENYFundació va editar en castellà en la seva primera edició.

PRESÈNCIA DE SENYFundació EN REUNIONS CIENTÍFIQUES
SENYFundació pretén ser un observatori per a l’esquizofrènia, per la qual cosa ha estat també
present a diversos congressos i simposis, nacionals i internacionals. Aquesta presència ens ha permès
estar al dia dels corrents més actualitzats sobre el coneixement d’aquesta malaltia, la seva etiologia i
els avenços en el seu tractament.
SENYFundació va ser present, com ja és costum, al VII Congreso Nacional de Psiquiatría y
Psiquiatría Biológica, realitzat a Palma de Mallorca. Així mateix, va assistir a altres simposis, jornades i
congressos d’àmbit nacional que pel seu interès i rellevància suposaven una cita ineludible alhora que
una oportunitat de difondre les activitats de la nostra fundació.
El nostre President va assistir, juntament amb el Dr. J. Goti, al Simposi Brain Phospholipids 2003, que
va tenir lloc a Aviemore (Escòcia) el mes de setembre. Aquesta reunió anual científica i d’abast
internacional va abordar la importància dels àcids grassos en l’etiologia i el tractament de les
principals malalties psiquiàtriques, inclosa l’esquizofrènia.
SENYFundació ha estat present en els següents simposis, jornades i congressos, en alguns es va
distribuir material de la Fundació:
¾

Simposi Epigenetic Mechanisms, Gabaergic Neurotransmission, Reelin and Psychosis. Universidad de Santiago
de Compostela, Facultad de Biología, 13-15 de juny 2003. Participació a la Taula inaugural.

¾

4º Simposio sobre Trastornos Bipolares. Barcelona, 31 de gener 2003.

¾

VII Congreso Nacional de Psiquiatría y Psiquiatría Biológica. Palma de Mallorca, 21- 25 d’octubre 2003.

¾

Intervención psicológica en familias de enfermos esquizofrénicos. Barcelona, 27-28 de març 2003.

¾

X Simposio internacional sobre actualizaciones y controversias en psiquiatría: terapias combinadas.
Barcelona, 3-4 d’abril 2003.

¾

Curso de gestión de la investigación. Barcelona, 7 de maig al 16 de juny 2003.

¾

Rehabilitación Psicosocial. Barcelona, 11 de febrer 2004.

¾

XIIth Biennal Winter Workshop on Schizophrenia. Davos (Suiza), del 7 al 13 de febrer 2004.

¾

La Recerca a Debat: sinèrgies I+D+I en una societat en xarxa. Barcelona, 10 i 11 de març 2004.

¾

4th International Review of Bipolar Disorders. Barcelona, del 21 al 23 d’abril 2004.

¾

Curs de la Cochrane. Barcelona, 26 i 27 d’abril 2004.

¾

X Jornadas de Estudios Alimentarios. Barcelona, 17 i 18 de maig 2004.

¾

IV Congreso de Sociología para el futuro. Barcelona, 10 i 11 de juny 2004.

¾

6th Congress of the International Society for the Study of Fatty Acids and Liquids. Brighton (UK), 27 de juny a
l’ 1 de juliol 2004.

¾

4º Congreso Anual de Fundraising de España. Barcelona, 13 i 14 de setembre 2004.

¾

VIII Congreso Nacional de Psiquiatría. Bilbao, del 26 al 30 d’octubre 2004.

¾

The International Congress on Schizophrenia Research. Savannah, del 2 al 6 d’abril 2005.

¾

Acte de presentació dels resultats de la convocatòria SENYFundació-AATRM. Seu del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, 26 d’abril 2005.

¾

XXª Jornada de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament. Barcelona, 6 de maig 2005.

¾

IX Congreso Nacional de Psiquiatría. Pamplona, del 24 al 28 d’octubre 2005.

¾

VI Congreso Multimodalidad de Resonancia Magnética. "Esquizofrenia. Abriendo nuevos caminos: Genes,
Neuroimagen y Metabolitos". València, 25 de novembre 2005.
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¾

VII Simposio sobre Trastornos Bipolares. “Prevención y Tratamiento de los Trastornos Bipolares”. Barcelona,
3 de febrer 2006.

¾

1ª Jornada Internacional sobre Patología Dual. Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 7 d’abril 2006.

¾

I Congrés de la Societat Catalano-Balear de Psicologia. Barcelona, 5-6 de maig 2006.

¾

“L’Atenció al Trastorn Psicòtic Incipient: Recerca, Detecció, Intervenció”. Barcelona, 2 de juny 2006.

¾

31th Annual Congress of the EABCT. Paris 2006.

¾

Fifth European Stanley Conference on Bipolar Disorder. Barcelona, 5-7 d’octubre 2006.

¾

¾

¾

VII Simposi Fundació La Marató de TV3 “Malalties mentals greus: Noves perspectives des de La Marató
2000” (Presentació dels resultats dels projectes becats a La Marató de TV3 - 2000), 25 d’octubre 2006.
4ª Reunión Internacional sobre las Fases Tempranas de las Enfermedades Metales. “Nuevos Enfoques para
la Intervención en Primeros Episodios de Psicosis”. Santander, 16-18 de novembre 2006.
I Symposium Internacional en Terapéutica Psiquiátrica. “Resolución de problemas en la práctica clínica:
Esquizofrenias”. Barcelona, del 30 de novembre a l’ 1 de desembre 2006.

El Dr. E. Fuller Torrey va visitar Barcelona amb motiu de la Fifth
European Stanley Conference on Bipolar Disorder (5 a 7 d’octubre).

En aquest esdeveniment va aprofitar per presentar la segona edició
espanyola del seu llibre Superar la esquizofrenia. Aquesta segona
edició, editada pel Grupo Planeta, ja està disponible a les
principals llibreries des del 5 d’octubre de 2006. A més, la visita del
Dr. Torrey va despertar l’interès de la premsa, cosa que va
motivar, entre altres notícies, “La contra” de La Vanguardia del dia
16 d’octubre de 2006.
Des d’aquestes línies volem agrair a l’Editorial Planeta, a La
Vanguardia i, en especial, al Dr. Torrey, les seves contribucions a la
difusió del coneixement sobre l’esquizofrènia

¾

VIII Simposio sobre Trastornos Bipolares. Comorbilidad y su Tratamiento. Barcelona, 2 de febrer 2007.

¾

15th European Congress of Psychiatry. Madrid, 17-21 de març 2007.

¾

¾
¾

¾
¾

¾

4th Annual Meeting of the AEP-Neuroimaging Section: Harnessing the power of multimodal integration in
neuroimaging. Santander, 3-4 de maig 2007.
World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies. Barcelona, 11-14 de juliol 2007.
European Conference on Mental Health: Join forces across Europe for prevention and promotion in mental
health. Barcelona, 13-15 de setembre 2007.
Jornada: Apropant la recerca en salut mental a la societat. Barcelona, 20 de setembre 2007.
Cicle de conferències. Preparant el futur ara: Intervenció en situacions de crisi en salut mental. Barcelona,
15 de novembre 2007.
II Symposium Internacional en Terapéutica Psiquiátrica. Resolución de problemas en la práctica clínica:
Depresión Unipolar. Barcelona, 29-30 de novembre 2007.

CENTRE DOCUMENTAL
BIBLIOTECA – HEMEROTECA
SENYFundació posa la seva biblioteca a disposició de tots els professionals interessats.
L’objectiu és aconseguir una biblioteca àmplia, especialitzada en esquizofrènia i de fàcil accés i de
referència per als professionals.
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La biblioteca consta aproximadament de 330 llibres i de les següents revistes especialitzades:




Schizophrenia Bulletin (del vol. 17, núm. 2, des de l’any 1991 fins al 1r trimestre de 2004, reprès l’any
2005 fins a l’actualitat).
Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids (vol. 70 núm. 1, 2, 3, 5, 6, vol. 71 núm. 1, 2,
3, 4, 5, 6 i vol. 72 núm. 1 i 2).



Schizophrenia Research (del vol. 47, núm. 1, des de l’any 2001 fins a l’actualitat).



Archives of General Psychiatry (del vol. 54, núm. 3, des de l’any 1997 fins a l’actualitat).





Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona (vol. 29, núm. 6, des de l’any 2002
fins a l’actualitat)
Anales de Psiquiatría (vol. 21 núm. 1, des de l’any 2004 fins a l’actualitat)

SENYFundació comunica les seves novetats bibliogràfiques i subscripcions de manera periòdica i per
correu electrònic a tots els usuaris del centre documental.

TESIS DOCTORALS
S’ha continuat ampliant el fons bibliogràfic amb l’adquisició de noves tesis doctorals espanyoles sobre
l’esquizofrènia.

1996-2007: En aquest període el nombre de tesis doctorals cedides pels seus autors és de
quaranta-vuit.
1.

El curs de les hospitalitzacions en els malalts que pateixen esquizofrènia. Anàlisi de tres registres de casos psiquiàtrics.
Josep Maria Haro Abad. Barcelona, 1995

2.

Expansió de trinucleòtids repetits del tipus CAG en l’esquizofrènia. Lourdes Martorell Bonet. Reus, 1998

3.

Características fenotípicas de personalidad y neuropsicológicas en padres no afectados de pacientes esquizofrénicos.
Beatriz Caparrós Caparrós. Girona, 1999

4.

Características de la fosforilación de la proteína asociada a los microtúbulos 2 en su región rica en prolinas. Carlos Sánchez
Martín. Madrid, 1997

5.

Efectivitat d’una intervenció psicosocial en un grup de pacients psicòtics crònics. Núria Farriols i Hernando. Barcelona, 2001

6.

Riesgo en psicopatología en hijos de padres psicóticos. Juan Manuel Blanque López. Barcelona, 1993

7.

Psicofisiología de los procesos cognitivos en las esquizofrenias. José Ignacio Robles Sánchez. Madrid, 1994

8.

L’orientació terapèutica familiar en l’esquizofrènia: evolució de familiars i pacients. Carles Ballús Creus. Barcelona, 1996

9.

Esquizofrenia, cronicidad y calidad de vida. Rafael Touriño González. Las Palmas de Gran Canaria, 2001

10. Estudio de los mecanismos inhibitorios de la atención visuoespacial: inhibición de retorno en tareas de interferencia visual.
Ana Belén Vivas Navarro. Almería, 1999
11. Estudio del flujo sanguíneo cerebral en pacientes con esquizofrenia y controles sanos mediante PET-H215O a través de un
paradigma de atención auditiva. Pilar López García. Pamplona, 2001
12. La rehabilitació neuropsicològica del pacient esquizofrènic. Rafael Penadés. Barcelona, 2002
13. Evaluación de la eficacia de un programa de entrenamiento en habilidades sociales para personas que padecen
esquizofrenia. Roser Cirici. Barcelona, 2000
14. Prenatal suffering and genetic variability as causative factors of schizophrenia and schizophrenia spectrum disorders
phenotype. Araceli Rosa i de la Cruz. Barcelona, 2002
15. Estudi del rendiment cognitiu dels pacients en el primer episodi d’esquizofrènia i de la seva evolució després d’un any de
tractament de la malaltia. Maite Garolera i Freixa. Barcelona, 2003
16. Genetic variation in serotonergic system genes: vulnerability for major depression and pharmacogenetics of response to
SSRI antidepressants. Barbara Arias Sampériz. Barcelona, 2003
17. El concepto de esquizofrenia en los autores españoles a través de las publicaciones psiquiátricas españolas (1939-1975).
Fernando Dualde Beltrán. Valencia, 2004
18. Teràpia facilitada per animals de companyia en pacients psicòtics greument deteriorats. Antoni Mayol Pou. Palma, 2002
19. Rehabilitación cognitiva en esquizofrenia: Aplicación del APT (Attention Process Training). Beatriz López Luengo. Madrid,
2000
20. Las necesidades de las personas con esquizofrenia que viven en la comunidad. Susana Ochoa. Barcelona, 2004
21. La percepción de señales sociales en la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Bárbara Echevarría. Deusto, 2004
22. Factors de risc genètic per a l’esquizofrènia: Anàlisi de la variabilitat genètica de receptors dopaminèrgics (DRD2 i DRD3) i
serotoninègics (HTR2A i HTR2C). Mar Fatjó-Vilas. Barcelona, 2004
23. Neuroimagen estructural en primeros episodios psicóticos de comienzo en la infancia y adolescencia. Dolores M. Moreno.
Madrid, 2004
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24. Segmentación estadística de imágenes de resonancia magnética. Joan D. Gispert, 2003
25. Evolución de los síntomas negativos en psicosis nunca tratada. Francisco Javier Manzanera. Murcia, 2003
26. Análisis de la evolución de los déficits cognitivos en la esquizofrenia: un estudio neuropsicológico transversal. Igor Bombín
González. Deusto, 2004
27. Neurobiología de los trastornos del pensamiento en la esquizofrenia: un análisis electrofisiológico del sistema semántico.
Francisco Muñoz Muñoz. Madrid, 2003
28. Funció serotonèrgica i resposta terapéutica en pacients amb esquizofrènia: la corba plasmàtica de prolactina mitjançant
estimulació amb m-clorofenilpiperacina. Joan Salvà i Coll. Barcelona, 2006
29. Esquizofrenia y síndrome metabólico: Análisis de la prevalencia. Tomás Sánchez-Araña Moreno. Las Palmas de Gran
Canaria, 2006
30. Aplicación del 123I-IBZM SPECT al estudio de las fases tempranas de la psicosis: implicaciones pronósticas y terapéuticas.
Iluminada Corripio Collado. Barcelona, 2006
31. Estudio longitudinal de la percepción de la calidad de vida en pacientes con esquizofrenia que viven en la comunidad a lo
largo de 7 años. Janina Mónica Carlson Aburto. Barcelona , 2007
32. Farmacoepidemiología y Farmacogenética de la esquizofrenia. Macarena Cáceres León. Extremadura, 2006

A la pàgina web www.tdx.cesca.es es poden consultar de manera electrònica les tesis següents:
33. La emoción expresada en una muestra costarricense de pacientes esquizofrénicos. Sílvia Sánchez Oller. Barcelona, 2001
34. Bases neuroanatómicas y neurofuncionales del trastorno de atención en la esquizofrenia: estudio mediante resonancia
magnética. Pilar Salgado Pineda. Barcelona, 2002
35. Avaluació dels efectes neuroconductuals de l’exposició a manganès en animals d’experimentació. Influència de l’estrès.
Margarita Torrente. Rovira i Virgili, 2002
36. Investigación y desarrollo de abaperidona, nuevo antipsicótico 5HT2A/D2 y alfa1-adrenérgico. Modelos in vitro e in vivo
predictivos de eficacia y efectos adversos. Marta Príncep. Barcelona, 2004
37. Control recíproco entre la corteza prefrontal y los núcleos del rafe. Papel de los receptores de serotonina. M. Victoria Puig.
Barcelona, 2004
38. Acció de fàrmacs antipsicòtics sobre el cirtuit escorça prefrontal-nuclis del rafe. Mercè Amargós i Bosch. Barcelona, 2005
39. Personalidad esquizotípica y marcadores cognitivos. Correlatos cognitivos en la esquizotipia psicométrica. Esther Álvarez
López. Barcelona, 2005
40. Esquizofrenia, habilidades sociales y funcionamiento social. Carlos Cuevas Yust. Sevilla, 2003 http://fondosdigitales.us.es
41. Polimorfismos en los receptores dopaminérgicos D2 y D3, y en el transportador de dopamina DAT, y su relación con el
riesgo de síntomas extrapiramidales por antipsicóticos y con el riesgo de esquizofrenia” Mónica Aparici Virgili. Barcelona,
2006
42. Alucinaciones auditivas en la esquizofrenia: Estudio del metabolismo remisión clínica y tras estimulación auditivolingüística. Mireia Font Planells. Barcelona, 2005
43. La expresión plástica como alternativa de comunicación en pacientes esquizofrénicos: arte terapia y esquizofrenia. María
Vassiliadou Yiannaka. Madrid, 2001 http://www.ucm.es/eprints/4856/
44. Intervención psicoterapéutica en la fase inicial de la esquizofrenia: diseño y desarrollo del programa PIPE. Carol Palma
Sevillano. Barcelona, 2007
45. Anàlisi mutacional i estudi d'associació del gen receptor domini discoidina 1 (ddr1) en l'esquizofrènia. Carmen Virgos
Matilla. Tarragona, 2004
46. Estudi de l’eficàcia d’un programa d’entrenament cognitiu de les funcions executives amb persones que pateixen
esquizofrènia. Gemma Espel Trias. Barcelona, 2007
47. Estudi de les determinacions d'àcid homavanílic en plasma i proves atencionals com a factors pronòstric a l'esquizofrènia.
Inmaculada Baeza Pertegaz. Barcelona, 2006
48. Impulsividad y obsesividad en el trastorno obsesivo-compulsivo: cambios en los patrones de respuesta hormonal tras
estimulación serotoninérgica y de flujo sanguíneo cerebral en relación con diversas variables clínicas. Benedicto CrespoFacorro. Madrid, 2003 http://www.ucm.es/eprints/2891/

WEB SCHIZONET

2002 - La web de SENYFundació www.schizonet.org i el correu
electrònic senyfundacio@schizonet.org són els principals vincles
de comunicació online de la fundació amb els professionals.
A través de la web es pot consultar el fons bibliogràfic i sol·licitar materials en servei de préstec. Per
disposar d’aquest servei el professional només s'ha de registrar a la nostra web.
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SENYFundació ofereix aquest servei de forma gratuïta a tot Espanya amb l'objectiu de facilitar
l'accés a informació útil per a la investigació i la formació. La nostra web està també disponible en
anglès.

WEB DE SENYFundació
Durant el 2004, SENYFundació va treballar per poder oferir una web més dinàmica, més propera als
professionals i amb més serveis. Finalment disposem d’aquest nou instrument de comunicació
www.senyfundacio.org que oferim a tots els professionals i interessats per la recerca en trastorns
mentals severs.
La web ofereix principalment aquests serveis:
• Informació sobre SENYFundació i les seves activitats en recerca,
formació i difusió del coneixement.
• Biblioteca virtual. Mitjançant la nostra web es pot accedir al fons
documental i sol·licitar en préstec el recurs bibliogràfic que es necessiti.
SENYFundació ofereix aquest servei gratuïtament a tota Espanya amb
l’objectiu de facilitar l’accés a la informació d’utilitat per a la recerca i la
formació.
• Recursos documentals. Inclou un recull de links que poden ser útils per a la cerca d’informació en
psiquiatria. Inclou enllaços amb bases de dades de medicina basada en l’evidència, farmacològiques, etc.
• Material editat per SENYFundació. Els darrers anys SENYFundació ha participat en l’edició i elaboració
de diversos llibres i documents. En aquest apartat es poden visualitzar tots els materials de SENYFundació i
també es poden descarregar els nostres Working Papers.
• Links d’interès. S’ofereix una llista d’enllaços a pàgines web d’interès per als professionals i les famílies.
Aquests enllaços estan classificats en quatre grans apartats: Recerca, Societats Científiques, Ajuts i Beques, i
Famílies.

DIFUSIÓ
GUIA DE PRÀCTICA CLÍNICA PER A L‘ATENCIÓ AL PACIENT AMB ESQUIZOFRÈNIA
SENYFundació ha continuat fent difusió de la Guia de pràctica clínica per a l’atenció al pacient amb
esquizofrènia, elaborada per l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) i el
Fòrum de Salut Mental.
L’objectiu de la Guia és elaborar unes recomanacions per a l’atenció de
pacients amb esquizofrènia sobre les actuacions diagnostiques,
terapèutiques i de rehabilitació, per tal de donar suport al professional en
la presa de decisions i per millorar l’adequació del tractament al pacient tot
oferint-li les diverses opcions terapèutiques i rehabilitadores segons les
seves característiques.
Els principals usuaris d’aquesta Guia són els psiquiatres, psicòlegs,
infermers, treballadors i educadors socials, així com altres professionals de
la salut mental i de l’atenció primària de salut.
La Guia es presenta en tres formats, una guia extensa, una guia breu i un
tríptic resum de les recomanacions derivades de la Guia. La pàgina web de l’AATRM www.aatrm.net
facilita l’accés a aquesta documentació.
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DIFUSIÓ DE BEQUES I CURSOS
Mensualment i amb la col·laboració de la Fundació Catalana per a la Recerca es fa difusió de beques,
ajuts i premis per a la recerca en salut mental mitjançant el correu electrònic.
De manera puntual, es fa també difusió de cursos nacionals o internacionals, congressos i beques de
recerca que ofereixen diferents institucions.

DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL EDUCATIU
SENYFundació ha distribuït i editat llibres i altres materials docents.
• Cómo Superar las Adicciones de Roberts L.J, Shaner A, Eckman T.A.
• Superar la Esquizofrenia del Dr. Torrey E.F.
• Módulos de Tratamiento de Liberman R.P.

SENYFundació amb la col·laboració de Jansen-Cilag, va realitzar la versió espanyola del llibre de
Patologia Dual dels autors Lisa J. Roberts, Andrew Shaner, Thad A Eckman.

Cómo superar las adicciones:
Entrenamiento de habilidades para pacientes con esquizofrenia.
El tractament d’abús de substàncies en pacients que pateixen esquizofrènia és difícil,
inclòs quan s’ha aconseguit controlar les al·lucinacions i els deliris. Els símptomes
residuals, la falta d’habilitats interpersonals i les dificultats d’aprenentatge fan molt
difícil l’adquisició de pautes per a afrontar situacions que porten al consum de
drogues. Cómo superar las adicciones afronta tots aquests problemes oferint unes propostes
terapèutiques de solvència contrastada.
Aquest manual ofereix, a més a més, una guia per a aquells terapeutes que treballen amb grups de
persones que pateixen esquizofrènia i tenen com objectiu ensenyar a evitar el consum de drogues i
alcohol, reconèixer els signes que poden induir a les recaigudes i incorporar hàbits saludables en la
rutina quotidiana.
SENYFundació disposa també de la versió espanyola del vídeo Cómo superar las adicciones. Aquest
és un material de treball basat en role-playing per a potenciar las habilitats socials. El vídeo va ser
gravat a Barcelona amb la col·laboració del grup de teatre La Trifulga dels Fútils del Centre de Dia Pi i
Molits.

ESTUDI BIBLIOMÈTRIC SOBRE LA RECERCA EN ESQUIZOFRÈNIA A ESPANYA
(1a Edició)

2004
Promoure la recerca en esquizofrènia és també conèixer i reconèixer els esforços fets per part de la
nostra comunitat científica en aquest àmbit. En aquest sentit, SENYFundació ha editat en format de
Working Paper un primer estudi bibliomètric sobre esquizofrènia a Espanya.
Aquest estudi està disponible en format paper i en format electrònic PDF a la nostra pàgina web
www.senyfundacio.org.
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Nombre i tipus de centres de recerca
segons comunitat autònoma

Nombre d’investigadors segons comunitats
autònomes i interrelació entre ells

L’estudi neix amb un doble objectiu: d’una banda, pretén mostrar de la manera més objectiva possible
i fent servir mètodes bibliomètrics, el que col·loquialment es concep com "qui és qui" (who’s who) en
la recerca sobre esquizofrènia en el nostre context més proper, i de l’altra, vol identificar possibles
xarxes, col·laboracions i potencialitats dels grups en actiu. Creiem que aquesta informació pot ser de
gran interès i vàlua, tant per als mateixos investigadors com per a les agències que financen la
recerca nacional i internacional.
Aquest primer estudi ha estat presentat al IV Congreso de Sociología para el Futuro; Barcelona, 10-11
de juny de 2004.

ESTUDI BIBLIOMÈTRIC SOBRE LA INVESTIGACIÓ DE L’ESQUIZOFRÈNIA A
ESPANYA (1999-2004): PRODUCTIVITAT, IMPACTE I COL·LABORACIÓ (2a Edició)

2005
La segona edició de l’estudi ha comptat amb l’estreta col·laboració de l’AATRM (Agència d’Avaluació
de Tecnologia i Recerca Mèdiques) i l’IMIM (Institut Municipal d’Investigació Mèdica de Barcelona).
Els seus objectius generals consisteixen a mostrar a través de mètodes bibliomètrics quina és la
realitat de la recerca sobre esquizofrènia a Espanya i obtenir un mapa de col·laboracions entre els
diferents autors, donant llum a les xarxes i escoles invisibles existents. Aquest estudi permetrà
conèixer la producció que realitzen els investigadors espanyols des dels diferents hospitals,
universitats i altres centres de recerca espanyols, i també les seves col·laboracions internacionals.
Les variables d’estudi que s’hi recullen són articles científics o de revisió sobre esquizofrènia, publicats
des de centres espanyols de treball, tant en revistes nacionals com internacionals, indexades en bases
de dades bibliogràfiques (nacionals i internacionals), que pertanyen al període 1999-2004.
Creiem que la visibilitat dels esforços dels investigadors i dels grups no només és necessària, sinó
també imprescindible per tal d’apropar la recerca a la nostra societat.
En aquests moments es disposa dels resultats preliminars corresponents a l’explotació del 90% dels
articles inclosos, en els quals s’han identificat un total de 1.160 autors de 363 institucions diferents i el
32% d’estudis finançats. Aquestes dades van ser presentades en una comunicació extraordinària
durant el IX Congreso Nacional de Psiquiatría, celebrat a Pamplona els dies 24-28 d’octubre de 2005 i
en les XI Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud, celebrades a
Terrassa els dies 6 - 8 d’octubre de 2005. S’inclouen en aquesta memòria dos dels resultats més
destacats (veure gràfiques).
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CONCENTRACIÓ DE DOCUMENTS EN REVISTES I AUTORS
Revistes

Autors

Es preveu que l’estudi finalitzi durant el primer trimestre de 2006 i que englobi un total de 606 articles
publicats en més de 130 revistes.

2006
La se go na e d ic ió de l’ es tu d i ja s’ h a f in al it za t.
La informació que aquí es recull i s’analitza mitjançant tècniques
bibliomètriques ens porta a disposar de dades objectives sobre publicacions
pel que fa a la seva data, el seu número, el lloc de publicació, els seus
autors, els centres d’investigació i els indicadors d’impacte i, a la vegada, ens
permet detectar possibles xarxes, col·laboracions i potencialitats en la
investigació sobre l’esquizofrènia a Espanya.
La tècnica d’anàlisi bibliomètrica té una tradició notable. A la dècada de
1960, Prince va liderar l’estudi social dels grups que produeixen i utilitzen la literatura científica, i hi va
incorporar l’expressió escoles invisibles per descriure grups científics que, tot treballant a diversos llocs
sobre temes similars, intercanviaven informació a través de mitjans diversos de la literatura impresa,
en especial preprints (Prince, 1961).
En l’estudi present, la il·lustració de les escoles o col·legis invisibles s’ha realitzat mitjançant una sèrie
de mapes i gràfics amb fluxos de relacions que permeten, entre altres aspectes, disposar d’un dibuix
més clar dels focus d’investigació i de les relacions invisibles existents entre aquests, cosa que permet
observar, al seu torn, que les posicions centrals de les xarxes estan ocupades per autors d’una
productivitat i “visibilitat” elevades.
La utilitat d’aquest estudi rau en el fet de conèixer i fer conèixer els investigadors, les xarxes de
col·laboració, els centres d’investigació i les revistes especialitzades en esquizofrènia, això sense
pretendre establir-hi determinants de qualitat. Els resultats permetran al lector obtenir una informació
quantitativa i gràfica de la realitat de la investigació sobre l’esquizofrènia a Espanya: la seva
estructura, els seus participants, els seus punts forts i els seus punts febles, per tal que la presa de
decisions i la promoció de la investigació es puguin basar en més dades, de les quals també es tindrà
un coneixement més ampli.
Finalment, creiem que la visibilitat dels esforços dels investigadors i dels grups no només és
necessària, sinó també imprescindible per poder acostar la investigació a la nostra societat.
Però, sobretot, estem convençuts que el fet de promoure la investigació i l’avaluació facilita que la
presa de decisions en aquelles qüestions que influeixen en el nostre dia a dia derivi cada vegada més
del coneixement científic.
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Aquesta anàlisi bibliomètrica pren com a objecte d’estudi principal els articles científics i de revisió
sobre esquizofrènia i trastorns afins (trastorn esquizoafectiu, esquizofreniforme i esquizotípic),
utilitzant la paraula esquiz*/schiz* com a terme de cerca, publicats des de centres espanyols de
treball, durant el període 1999-2004, en revistes que tenen revisió per parells i estan indexades en
bases de dades automatitzades de ciències biomèdiques i socials.
S’han descartat les cartes al director, els editorials i els llibres de text, així com altres documents que
es considera que formen part de la literatura gris, com ara les comunicacions en congressos nacionals
o internacionals, o les tesis doctorals. En total, s’han considerat i analitzat sis-cents quatre documents,
publicats a cent quaranta-dues revistes diferents i signats per uns mil autors pertanyents a més de
quatre-centes institucions o centres d’investigació.

Reflexions finals.
Aquesta anàlisi bibliomètrica ha contribuït concretament a tres punts fonamentals:
Incrementar la visibilitat dels esforços de la investigació sobre l’esquizofrènia en els
darrers anys. Creiem que la visibilitat és una peça clau de reconeixement dins la
comunitat científica.



Fer explícit un mapa de col·laboracions entre institucions, equips i persones, en base a les
seves publicacions.



Reflexionar sobre els determinants que poden afavorir la col·laboració, i els beneficis i els
costos que se’n poden derivar.



Es troba disponible a la pàgina web de la Fundació www.senyfundacio.org.

2004
ESTILS DE VIDA I ESQUIZOFRÈNIA
El passat 9 de juliol, SENYFundació, amb la col·laboració de FECAFAMM, va organitzar la jornada
Estils de vida i esquizofrènia, una jornada dirigida principalment a familiars de pacients amb
esquizofrènia.
La jornada va comptar amb quatre conferenciants convidats:
La Sra. Marta Gomà va parlar sobre Dalí i ens va apropar
conceptes propis de la malaltia mental i en concret de
l’esquizofrènia. La Sra. M.ª Josep Roselló ens va indicar les
claus d’una dieta equilibrada, els seus beneficis i estratègies
senzilles per a una alimentació més saludable. El Sr. Joaquim
González ens va introduir als perills del tabaquisme i com
deixar l’hàbit de fumar. Per últim, el Dr. Fàbregas ens va
parlar de com la família intervé i participa de la malaltia dels
seus membres.
Assistents a l’acte. En primer terme: M.ª Josep Roselló,
Jordi Masià i Margarita Serrat.

La jornada va tenir lloc a l’auditori de CaixaFòrum generosament cedit per la Fundació "la Caixa".
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P RO G RAM A
9:30

Presentació de la Jornada
Dr. Pedro Gallo
Director SENYFundació
Sra. Margarita Serrat
Presidenta FECAFAMM

9:45

Comprendre l’esquizofrènia a través de Dalí

10:15

La importància de l’equilibri a l’alimentació

11:15

Pausa Cafè

11:45

Fumar i deixar-ho: perquè i com

Sra. Marta Gomà
Psicòloga i Investigadora Unitat de Salut Mental S. M. Nord
Sra. Mª Josep Roselló
Cap d’Estudis de Nutrició Humana i Dietètica
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Sr. Joaquim González
Director Gerent
Associació per a la Salut Mental Septimania S.L.
12:45

Àmbit familiar i esquizofrènia
Dr. Josep Fàbregas
CPB-Servis de Salut Mental

La nostra pàgina web conté el document editat de la jornada en format PDF.

WORKING PAPERS
Al llarg de l’any, s’ha impulsat un nou format de comunicació científica que pren el nom de Working
Paper de SENYFundació. Es tracta d’una iniciativa que ens permet donar a conèixer els resultats
dels projectes i activitats de la fundació, disponible a la pàgina web en format PDF per a una difusió
més àmplia i un accés més àgil.
Es van editar tres Working Papers:
• SENYWP01/04. “Estudi bibliomètric sobre esquizofrènia a Espanya (1999-2003): Anàlisi de
col·laboracions entre autors (1ª edició).” (Edició en català).
• SENYWP02/04. “Suplementación con ácidos grasos omega-3 en el tratamiento de la esquizofrenia:
revisión y análisis de los datos.” (Edició en castellà i anglès).
• SENYWP03/04. “Estils de vida i esquizofrènia.” (Edició en català).
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2005
NOTES TÈCNIQUES
Basant-se en les indicacions de l’Stanley MIR, SENYFundació ha editat una sèrie de Notes Tècniques
sobre avenços en investigació de l'esquizofrènia, incloent-se els últims resultats i estudis publicats
sobre cada tema estudiat:

• "Secretina en el tratamiento de la esquizofrenia" Javier Goti.
Març 2005.
• "Celecoxib en el tratamiento de la esquizofrenia" Javier Goti.
Abril 2005.
• "Valacyclovir en el tratamiento de la esquizofrenia" Javier Goti.
Maig 2005.
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seny fundació
Schizophrenia Research Foundation

Tractament Presimptomàtic/Prodròmic de l’Esquizofrènia?

FIGURE 10-120 Presymptomatic/prodromal treatment of schizophrenia.

Un concepte emergent en psicofarmacologia, seria aquell en el qual
el tractament, a més de reduir els símptomes, també pogués
modificar la malaltia. És a dir, uns agents que administrats a individus
d'alt risc, ja sigui en estat presimptomàtic (Fase I) o prodròmic (Fase II),
fossin capaços d'impedir o retardar el curs de la malaltia.

INFORME ANUAL 2008
_____________________________________________________________
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EL PATRONAT
______________________________________________________________
El Patronat de SENYFundació està format pels membres següents:

President:

Jordi Masià Mas-Bagà

Vicepresident:

Francesc Enrich Muls

Vocals:

Imma Camp Vila
Emili Cuatrecasas Figueras
Pedro Fontana García
Pedro Gallo de Puelles
Carlos Jané Camacho
Joan Majó Cruzate
Ernest Maragall Mira
Joan Artur Margenat Padrós
Pere Masià Figueras
Casimiro Molins Ribot
Antoni Negre Villavecchia
Joan Rodés Teixidor
Gerardo Salvador Coderch
Joan Antoni Samaranch Torelló
Antoni Sansalvadó Tribó
Juan M. Torres Riera
Antoni Vila Casas

Secretari:
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SENYFundació - FUNDACIÓ CLÍNIC
______________________________________________________________
PROJECTE DE FUSIÓ
En anteriors reunions del patronat SENYFundació s’ha tingut coneixement de la capacitat de la
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica per a continuar i, per descomptat, donar un major impuls
als objectius perseguits per a la nostra fundació.
En conseqüència, el patronat de SENYFundació(*) va acordar per unanimitat procedir a la seva fusió
amb la Fundació Clínic.
La fusió per absorció de la nostra fundació per a la Fundació Clínic s’havia previst per l’any 2007. El
canvi que va representar el trasllat de la titularitat de l’Hospital Clínic de Barcelona a la Generalitat de
Catalunya i la reorganització del seu organigrama sota la direcció del Dr. Raimon Belenes com a
Conseller Delegat, va retardar l’acte de fusió.
Actualment, està previst dur a terme aquesta fusió a partir de la pròxima Junta de SENY Fundació (21
d’abril de 2009) on està previst acordar la dissolució d’aquesta entitat i l’aportació dels seus actius a la
Fundació que l’absorbeix.
(*)

Actes 22/05/07 i 21/04/08

Aquest projecte neix des de la voluntat de SENYFundació i els programes d’esquizofrènia i de
trastorn bipolar de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona, a través de la Fundació Clínic per a la
Recerca Biomèdica, d’unir esforços per a impulsar la creació d’un centre d’investigació de màxim nivell
en esquizofrènia i psicosis afins a Catalunya.
L’Hospital Clínic disposa d’una tradició i una infraestructura, que el fa candidat òptim pel
desenvolupament d’un centre d’aquestes característiques, unint esforços d’investigadors clínics i
bàsics, i amb l’experiència adquirida com a Centre Internacional de l’Stanley Medical Research
Institute (programa de trastorns bipolars 2001-2006), convertir-se en líder europeu de la investigació
de psicosis.

REESTRUCTURACIÓ DE SENYFundació
Durant l’any 2007 i, en vistes a la immediata fusió abans esmentada, es va procedir a la
reestructuració de SENYFundació: no es va renovar el contracte al Dr. Pedro Gallo que havia exercit
com a Director-Gerent des de finals del mes d’Octubre del 2003; també es va prescindir dels serveis
de la resta del personal amb la finalitat de reduir les despeses a un mínim nivell sostenible.
A pesar de la reducció experimentada, SENYFundació ha seguit actuant en les activitats que es
detallen a continuació.
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PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ BÀSICA, CLÍNICA I SOCIAL
____________________________________________________________
SEGUIMENT DELS PROJECTES EN CURS
II CONVOCATÒRIA D’INVESTIGACIÓ SENYFundació 2005-2007
Títol del projecte: Genetics and neuroimaging markers of schizophrenia
Investigador Principal: Dr. Benedicto Crespo-Facorro
Centre: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
Dotació: 255.750 €

INTRODUCCIÓ
En el transcurs del tercer any del projecte, s’ha continuat amb el desenvolupament del pla de treball
establert, duent a terme els objectius clínics i d’investigació proposats.

DESENVOLUPANT GENERAL DEL PROGRAMA DEL PROJECTE
Des del principi de la segona fase del programa PAFIP (PAFIP-II) en octubre de 2005 s’han inclòs 157
pacients (51 des de gener 2008). La incidència anual de nous pacients és similar a les fases anteriors
del programa (des de febrer 2001 fins octubre 2005).
De la mateixa manera s’ha f inalitzat el seguiment del tercer any de tots els pacients inclosos en el
programa PAFIP inicial (PAFIP-I, des de febrer 2001 a febrer 2005) i la recollida de les dades referents
a aquest període d’evolució a mitjà termini. Dels primers 182 pacients, en el moment de l’avaluació
del tercer any la tassa de pèrdues era només del 18% (82% de retenció en l’estudi).
Durant aquest període hem augmentat la població de subjectes controls sans fins 96 subjectes
controls que han accedit a participar en el programa i en els que les avaluacions inicials ja estan
completes. Aquests controls, a l'igual que els pacients seran tornats a avaluar a l’any i als tres anys, a
fi d’obtenir xifres comparables pel que fa a genètica i neuroimatge.
Hem dut a terme diverses reunions de coordinació i discussió de resultats amb l’Institut de Psiquiatria
de Londres. Aquestes reunions han servit per a l’optimització del protocol de neuroimatge (DTI) i de
les bases de dades, i la conseqüent anàlisi de genètica.

POSADA AL DIA DE BASES DE DADES
Durant aquest període hem mantingut el treball d’actualització de les bases de dades longitudinals
corresponents a les avaluacions de l’any i dels tres anys de tots els pacients inclosos en el nostre
programa que han anat arribant en aquest temps de seguiment. Estan disponibles per la seva anàlisi,
totes les dades clíniques definitives (psicopatologia psicòtica, afectiva i general, seguiment inicial de
tractament, resposta inicial al tractament, efectes secundaris i acompliment), socials (aspectes
sociodemogràfiques i epidemiològiques, i funcionament social, laboral i familiar) i cognitius (bateria
neuropsicològica aplicada) en relació al primer i tercer any de seguiment. Com es veurà en els
següents apartats, aquesta posada al dia ha permès iniciar les publicacions de les primeres anàlisis
longitudinals del nostre estudi.
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NEUROIMATGE
1. Anàlisi del protocol de neuroimatge estructural previ.
La mostra total de ressonàncies inicials analitzades és de 142 en el cas de pacients i 83 en el cas
de controls.
Durant l’any 2008 s’han realitzat 21 ressonàncies de seguiment anual en pacients i 18 en controls,
arribant d’aquesta manera a les 100 ressonàncies de seguiment anual en pacients i a 71 en
controls, xifres molt pròximes a les que es van preveure en la memòria anterior (103 pacients i 73
controls).
També s’han realitzat 9 ressonàncies de seguiment als tres anys, arribant així a les 58
ressonàncies de seguiment als tres anys en pacients i 25 en controls (estudi encara per
completar).

2. Desenvolupament dels nous programes d'Imatge de Difusió de Tensors (DTI) i
Ressonància Magnètica Espectroscòpica (MRS).
Durant l’any 2008 s’han adquirit estudis en els equips de ressonància magnètica de 1.5 teslas i el
de 3T. En l’escànner de 1.5T s’han adquirit 12 noves ressonàncies de difusió que han arribat a un
total de 71 estudis basals de pacients. A més a més s’han adquirit un total de 62 voluntaris sans.
Finalitzada la realització de les ressonàncies bassals i processament inicial de dades, s’ha
començat l’anàlisi dels mateixos i la seva difusió (veure al final de l’apartat). Els resultats de les
anàlisis inicials han donat lloc a dues publicacions en vies d’aparició.
En relació a l’estudi longitudinal, en el 2008 es varen adquirir 21 estudis de pacients a l’any, amb
unes pèrdues del 39%.
D’altra banda, es va instaurar el protocol de difusió-tractografía en la ressonància magnètica de
3T, adquirint 23 nous pacients entre el període d’agost a desembre de 2008.
El protocol MRS encara no s’ha dut a terme, però s’està en col·laboració amb el Dr. Ricardo Jorge
de la Universitat d’Iowa pel desenvolupament d’una seqüència específica pel nou equip de
l’hospital i dels nostres interessos científics. Al mateix temps, s’està intentant implementar una
seqüència d’espectroscòpia amb ajuda de la Universitat Suny Stony Brook de New York per
l’estudi de diversos metabòlits que reflecteixen neurogènesis en l’hipocamp.

GENÈTICA
Durant l’any 2008 hem acabat el procés de genotipació mitjançant tecnologia Sequenom per part del
CEGEN. També s’ha continuat amb la recollida de l’ADN dels pacients que segueixen formant part del
projecte.
En total s’han genotipat 269 pacients i 359 controls. Actualment disposem de dades relatives a 83
polimorfismes genètics
La combinació de les bases de dades de la imatge estructural inicial i de genotipat ens ha permès
durant aquest any dur a terme publicacions d’alt impacte, explorant la influència genètica en alguna
de les alteracions estructurals cerebrals descrites en l’esquizofrènia. De la mateixa manera hem
publicat els primers resultats referents a la influència genètica en la resposta clínica als diversos
tractaments farmacològics.

PRESENTACIONS EN CONGRESSOS D’INTERÈS
Durant aquest any 2008 s’han preparat una sèrie de presentacions dirigides a diversos congressos
d’interès, parant més atenció en aquells de temàtica específica i alta repercussió internacional. A
continuació es detallen les presentacions de major interès.
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CINP Congress. Munich, Germany, Juliol 2008.
"Effect of antipsychotic drugs on brain morphometry. A randomized controlled one-year followup study of haloperidol, risperidone and olanzapine". Roiz-Santiañez [et al.]

−

"Effect of Antipsychotics on Peptides Involved in Energy Balance in Drug-Naïve psychotic Patients
After 1 Year of Treatment" . Pérez-lglesias [et al.]

−

Schizophrenia International Research Conference. Venice, Italy, Juny 2008.
"Lack of influence of COMT Val158Met genotype on cognition in first-episode non-affective
psychosis" Mata [et al.]

−

"Effect of antipsychotic drugs on brain morphometry. A randomized controlled one-year followup study of haloperidol, risperidone and olanzapine". Roiz-Santiañez [et al.]

−

"Progression of cognitive deficits on the first year after schizophrenia onset". José Manuel
Rodríguez-Sánchez [et al.]

−

"5-HT2A polymorphisms and negative symptomatology: Evidence of association in first episode
psychosis patients". Crespo-Facorro [et al.]

−

"The effect of antipsychotics on Peptides Involved in Energy Balance in Drug-Naïve Psychotic
Patients after 1 Year of Treatment". Pérez-lglesias [et al.]

−

"Serotonin Transporter Polymorphisms and Early Response to Antipsychotic Treatment in FirstEpisode of Psychosis". Vázquez-Bourgon [et al.]

−

21st Congress of the European-College of Neuropsychopharmacology. Barcelona, Agost 2008.
“Relationship between cannabis use and depression in a first episode of non-affective psychosis
sample". Moreno-Calle [et al.]

−

VI Reunión Internacional Fases Tempranas de Enfermedades Mentales. Santander,
Novembre 2008.
"Análisis de la integridad de la materia blanca en diferentes dominios cognitivos en pacientes con
un Primer Episodio Psicótico: Un estudio de Imagen por Tensor de Difusión". TordesillasGutiérrez [et al.]

−

Premi a la millor comunicació oral Jóvenes Investigadores.
"Reducción del volumen talámico en pacientes con un primer episodio psicótico. Relación con
funciones de memoria verbal y atención". Roiz-Santiañez [et al.]

−

XI Congreso Nacional de Psiquiatría. València, Novembre 2008.
“Efectividad neurocognitiva de haloperidol, risperidona y olanzapina en primeros episodios de
psicosis”. Ayesa-Arriola [et al.] (Pòster).

−

“Efectos del consumo de cannabis en la presentación clínica de una muestra de primeros
episodios de psicosis”. Moreno-Calle [et al.] (Pòster).

−

“Variaciones genéticas asociadas con la manifestación clínica en primeros episodios de psicosis”.
Mata [et al.] (Symposium).

−

“Intervenciones farmacológicas y psicoterapéuticas en las fases iniciales de esquizofrenia”.
Crespo-Facorro [et al.] (Symposium).

−

“Efectividad de los antipsicóticos en el tratamiento de las fases iniciales de la esquizofrenia:
estudio PAFIP”. Pérez-Iglesias [et al.] (Symposium).

−
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ARTICLES PUBLICATS A REVISTES INTERNACIONALS
Per concloure aquesta memòria detallem els articles publicats durant el 2008 i també aquells ja
acceptats per a publicació afegint un breu resum de l'aportació científica dels mateixos.
Crespo-Facorro B, Carrasco-Marín E, Pérez-Iglesias R [et al.]

Interleukin-12 plasma levels in drug-naïve patients with a first episode of psychosis: effects of antipsychotic
drugs.
Psychiatry Res. 2008; 158(2):206-16.

González-Blanch C, Crespo-Facorro B, Álvarez-Jiménez M [et al.] 2008

Pretreatment predictors of cognitive deficits in early psychosis.
Psychol Med. 38(5):737-46.

Mata I, Rodríguez-Sánchez JM, Pelayo-Terán JM [et al.] 2008

Cannabis abuse is associated with decision-making impairment among first-episode patients with
schizophrenia-spectrum psychosis.
Psychol Med. 38(9):1257-66

Pérez-Iglesias R, Crespo-Facorro B, Martínez-García O [et al.] 2008

Weight gain induced by haloperidol, risperidone and olanzapine after1 year: Findings of a randomized clinical
trial in a drug-naïve population.
Schizophr Res. 99(1-3):13-22.

Pelayo-Teran JM, Crespo-Facorro B, Carrasco-Marín E [et al.] 2008

Catechol-O-Methyltransferase Val158Met Polymorphism and Clinical Characteristics in First Episode NonAffective Psychosis.
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 147B(5):550-6.

González-Blanch C, Vázquez-Barquero JL, Carral-Fernández L [et al.] 2008

Preserved orbitofrontal function in first-episode schizophrenia: further evidence from the object alternation
paradigm.
J Nerv Ment Dis. 196(1):67-70.

Roiz-Santiáñez R, Crespo-Facorro B, Pérez-Iglesias R [et al.] 2008

Interleukin-1 receptor antagonist genotype and brain morphometry in first-episode non-affective psychosis.
Psychiatry Res. 162(2):167-71.

Rodríguez-Sánchez JM, Crespo-Facorro B, González-Blanch C [et al.] 2008

Cognitive functioning and negative symptoms in first episode schizophrenia: Different patterns of correlates.
Neurotox Res 14(2-3):227-35.

González-Blanch C, Crespo-Facorro B, Álvarez-Jiménez M [et al.] 2008

Lack of association between clinical and cognitive change in first-episode psychosis: the first six weeks of
treatment.
Can J Psychiatry 53(12):839-47.

Crespo-Facorro B, Pérez-Iglesias R, González-Blanch C, Mata I.

Treatment of the First Episode of schizophrenia: An Update on Pharmacologic and Psychological
Interventions.
Current Psychiatry Reports 2008, 10:202-209

Pérez-Iglesias R, Vázquez-Barquero JL, Amado JA [et al.] 2008

Effect of Antipsychotics on Peptides lnvolved in Energy Balance in Drug-Naïve Psychotic Patients After 1 Year
of Treatment.
J Clin Psychopharmacology, 28, 1-10

Mata I, Pérez-Iglesias R, Pelayo-Teran JM [et al.] 2008

Lack of influence of COMT Val158Met genotype on cognition in first-episode non-affective psychosis.
Schizophr Res. 102(1-3):206-9

Pelayo-Teran JM [et al.] 2008

Epidemiological factors associated to the treated incidence of first-episode non-affective psychosis in
Cantabria: lnsights from the PAFIP.
Early lntervention in Psychiatry 2;178-188

Álvarez-Jiménez M, González-Blanch C, Crespo-Facorro B [et al.] 2008

Antipsychotic-lnduced Weight Gain in Schizophrenia Spectrum disorders: A Systematic Critical Reappraisal.
CNS Drugs 22(7):547-62
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Rodríguez-Sánchez JM, Crespo-Facorro B, González-Blanch C [et al.] 2008

A 1-year follow-up study of cognitive function changes in first-episode non-affective psychosis.
Schizophr Res. 104(1-3):165-74

Falkai P, Mike O, Inez MG, Paul H, Andras BG, Sophia F, MEOS Consortium. 2008

A Roadmap to disentangle the Molecular Etiology of Schizophrenia.
Eur Psychiatry 23(4):224-32

Crespo-Facorro B, Roiz-Santiáñez R, Pérez-Iglesias R [et al.] 2008.

Effect of antipsychotic drugs on brain morphometry. A randomized controlled one-year follow-up study of
haloperidol, risperidone and olanzapine.
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 32(8):1936-43

Pérez-Iglesias R, Mata l, Pelayo-Teran JM, Amado JA [et al.] 2008

Glucose and lipid disturbances after 1 year of antipsychotic treatment in a drug-naïve population.
Schizophr Res. 107(2-3):115-21

Mata I, Pérez-Iglesias R, Roiz-Santiañez R [et al.]

A neuregulin 1 variant is associated with increased lateral ventricle volume in patients with first episode
schizophrenia.
Biol Psychiatry (in press)

Vázquez-Bourgon J, Arranz MJ, Mata I [et al.]

Serotonin Transporter Polymorphisms and Early Response to Antipsychotic Treatment in First-Episode of
Psychosis.
Psychiat Res. (in press)

Crespo-Facorro B, Rodríguez-Sánchez JM, Pérez-Iglesias R [et al.]

Neurocognitive effectiveness of haloperidol, risperidone and olanzapine in first episode psychosis: a
randomized, controlled one-year follow-up comparison.
J Clin Psychiatry (in press)

ARTICLES ENVIATS PER A REVISIÓ EN REVISTES INTERNACIONALS
5-HT2A polymorphisms and negative symptomatology: Evidence of association in first episode psychosis
patients. Crespo-Facorro [et al.]
Catechol-O-Methyltransferase (COMT) Val158Met variations and cannabis use in First Episode Psychosis:
clinical implications. Pelayo-Teran [et al.]
Prevention of antipsychotic-induced weight gain with early behavioural intervention in first-episode
psychosis: 2-year results of a randomized controlled trial. Álvarez-Jiménez [et al.]
lnsular cortex morphometry in first episode schizophrenia patients: Diagnostic specificity and clinical
correlations. Crespo-Facorro [et al.]
Prognostic value of cognitive functioning for global functional recovery in first-episode schizophrenia: 1-year
follow-up study. González-Blanch [et al.]
Synergistic epistasis between NRG1 and DISC1 genes in lateral ventricle enlargement in patients with first
episode of schizophrenia. Mata [et al.]
White matter defects in first episode psychosis. Pérez-Iglesias [et al.]
White matter integrity and cognitive impairments in first episode psychosis. Pérez-Iglesias [et al.]
Specific brain structural abnormalities in first-episode schizophrenia. A comparative study with patients with
schizophreniform disorder, nonschizophrenic non-affective psychoses and healthy volunteers. Crespo-Facorro
[et al.]

Nota: Durant el curs del present any 2009 es presentaran els resultats obtinguts en l'estudi.
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III CONVOCATÒRIA PER
SENYFundació 2007-2011

A

PROJECTES

COORDINATS

D’INVESTIGACIÓ

Títol del projecte: Monoaminergic neurotransmission in prefrontal cortex: Target for augmentation
strategies in schizophrenia
Investigador Principal: Dr. Francesc Artigas
Centre: Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona, CSIC-IDIBAPS - Fundació Clínic per a la
Recerca Biomèdica
Dotació: 235.440 €
Investigadors i centres col·laboradors:
−
Dr. Miquel Bernardo, Hospital Clínic de Barcelona
−
Dr. Eduard Vieta, Hospital Clínic de Barcelona
−
Dr. Josep M. Haro, Sant Joan de Déu, SSM
Les activitats realitzades durant el 2008 van ser les següents:
Finalització dels estudis de microdiàlisi intracerebral en rata sobre la regulació diferencial de dopamina
(DA) en l'escorça prefrontal i el nucli accumbens (vies mesocortical i mesolímbica, respectivament).
Aquestes dades han permès identificar nous mecanismes d'alliberament de DA en escorça prefrontal,
sobre els quals hem iniciat treballs de cara a potenciar de forma selectiva la DA cortical sense afectar
la de l’estriat ventral (nucli accumbens). Estança de l'estudiant de doctorat Mercè Masana, finançada
per la beca predoctoral CSIC al laboratori del Dr. Joseph Cheer, Albany School of Medicine, Albany,
NY, USA, per aprendre tècniques de voltametria in vivo de cara a una possible aplicació ulterior.
Durant la seva estança va assistir al congrés "Monitoring molecules in Neurosciences (Vancouver,
Canadà)" per a presentar les dades d'aquest apartat.
Aprofundiment dels estudis anteriors de cara a produir una potenciació selectiva de l'alliberament de
DA cortical mitjançant fàrmacs amb acció sobre neurones dopaminérgiques: inhibidors de recaptació
(reboxetina) i antagonistes alfa2-adrenérgics. Dades no publicades.
S'ha posat a punt la tècnica d'electrofisiologia en ratolins per a mesurar oscil·lacions de baixa
freqüència i s'ha estudiat el paper dels receptors 5-HT1A i 5-HT2A (emprant ratolins transgènics) en el
mecanisme d'acció de la clozapina per a revertir les alteracions de l'activitat cortical incloses en un
model farmacològic d’esquizofrènia (tractament amb antagonistes NMDA). Dades encara no
publicades.
S'han finalitzat els estudis d'electrofisiologia en rata per a avaluar
sobre oscil·lacions corticals de baixa freqüència. Les alteracions
aquest agent al·lucinogen es reverteixen amb els antipsicòtics
dopaminèrgic D2) i atípics (clozapina, antagonista preferent
Biol.Psychiatry.

l'efecte de l'agonista 5-HT2A DOI
d’activitat cortical produïdes per
clàssics (haloperidol, bloquejant
5-HT2A). Resultats publicats a

Formació en tècniques conductuals per a l'estudi de memòria de treball i flexibilitat cognitiva (estança
de la Dra. Anna Castañé durant 16 mesos –finalització desembre 2008- al laboratori del Prof. Trevor
W. Robbins; Univ. Cambridge a càrrec d'un contracte FIS).
Estudis histològics d'hibridació in situ a conèixer la localització cel·lular dels receptors dopaminèrgics
D1 i D2 en neurones piramidals i GABAèrgiques de l’escorça prefrontal. Aquestes dades són importants
per a conèixer en detall les accions de la DA en l’escorça prefrontal. Publicat a Cerebral Cortex (Epub).
Estudis histològics de combinació de tècniques de traçat de vies amb hibridació in situ que ens han
permès concloure que un alt percentatge de les neurones piramidals de l’escorça prefrontal que
projecten a estructures dopaminèrgiques (àrea tegmental ventral, substància nigra) expressen
receptors 5-HT2A. Aquestes dades suggereixen que els antipsicòtics atípics, bloquejant receptors 5HT2A poden reduir de forma indirecta l'activitat dopaminèrgica tot reduint l'entrada excitatòria sobre
neurones dopaminèrgiques. Publicat a Cerebral Cortex (Epub).
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Aprofundiment dels estudis realitzats prèviament amb fenciclidina sobre l'activitat oscil·latòria i
descàrrega neuronal de l'escorça prefrontal. Reversió per antipsicòtics. Publicat a Nurotox Res.
Presentació de resultats del projecte i temes relacionats en dos congressos internacionals.
Inici de la inclusió de pacients a l’estudi clínic.

ARTICLES PUBLICATS EN REVISTES INTERNACIONALS
Celada P, Puig MV, Díaz-Mataix L, Artigas F (2008). The hallucinogen DOI reduces low frequency oscillations
in rat prefrontal cortex. Reversal by antipsychotic drugs. Biol Psychiatry 64:392-400
Castañé A, Artigas F, Bortolozzi A (2008). The absence of 5-HT1A receptors has minor effects on dopamine
but not serotonin release evoked by MK-801 in mice prefrontal cortex. Psychopharmacology 200:281-290
Santana N, Mengod G, Artigas F (2008). Quantitative Analysis of the expression of dopamine D1 and D2
receptors in pyramidal and GABAergic neurons of the rat prefrontal cortex. Cereb Cortex. Aug 9. [Epub ahead
of print] PMID: 18689859 [PubMed - as supplied by publisher]

Vázquez-Borsetti P, Cortés R, Artigas F (2008). Pyramidal neurons in rat prefrontal cortex projecting to
ventral tegmental area and dorsal raphe nucleus express 5-HT2A receptors. Cereb Cortex doi:

10.1093/cercor/bhn204 (in press)

Kargieman L, Santana N, Mengod G, Celada P, Artigas F. NMDA antagonist and antipsychotic actions in

cortico-subcortical circuit. Neurotox Res. 14:1-12

RESULTATS
Els resultats més rellevants aconseguits s'esmenten als articles publicats. Un resum molt sintètic seria
el següent:
S'ha caracteritzat l'efecte de la fenciclidina (PCP), antagonista no competitiu NMDA emprat com a
model animal d’esquizofrènia, sobre expressió del gen c-fos en diverses àrees cerebrals, estudiant a
més els tipus cel·lulars en els que es produeix l'expressió (quasi exclusivament en neurones
glutamatèrgiques). Hem estudiat així mateix, com el pretractament amb l'antipsicòtic clozapina evita
l'augment de c-fos induït per PCP. Així mateix, s'ha estudiat l'efecte d'un altre antagonista NMDA, el
MK-801 sobre l'alliberament de dopamina (DA), en ratolins control i en ratolins transgènics als quals
els hi manca el receptor 5 -HT1A. Aquestes dades són importants de cara a entendre el mecanisme
d'acció dels antagonistes NMDA com a models farmacològics d’esquizofrènia i el lloc d'acció dels
antipsicòtics atípics.
Així mateix, dins la mateixa línia de treball, hem caracteritzat mitjançant tècniques histològiques
(traçat de vies neuronals + hibridació in situ de receptors) l’existència de neurones piramidals de
l'escorça prefrontal que expressen el receptor 5 -HT1A i projecten a l’àrea tegmental ventral, zona
d'origen de les vies dopaminèrgiques ascendents. Aquests resultats suggereixen que els antipsicòtics
atípics poden estar exercint una acció antidopaminèrgica, atenuant el to excitatori sobre les neurones
dopaminèrgiques mesolímbiques sense bloquejar receptors dopaminèrgics en excés, tal com fan els
antipsicòtics clàssics.
A més, s'ha estudiat l'efecte del DOI (agonista dels receptors 5-HT1A amb propietats al·lucinògenes
similars al LSD) sobre la descàrrega de les neurones piramidals i les oscil·lacions lentes de l'escorça
prefrontal. Igual com passa amb PCP, el DOI produeix una reducció molt marcada de les oscil·lacions
lentes. També, igual com succeeix amb la PCP, els antipsicòtics: haloperidol (clàssic) i clozapina
(atípic) reverteixen totalment les alteracions produïdes pel DOI. Aquests resultats poden tenir una
transcendència important, ja que dos drogues amb diferents mecanismes d'acció (PCP ¡ DOI)
produeixen una alteració comuna (reducció de les oscil·lacions corticals lentes) que es reverteix amb
antipsicòtics que actuen a traves de mecanismes diferents (bloqueig majoritari de receptors D2 haloperidol- o de receptors 5-HT2 -clozapina).
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S'ha caracteritzat un mecanisme d'alliberament de dopamina (DA) a l'escorça prefrontal que depèn
fonamentalment de terminals noradrenèrgics. Aquest mecanisme és específic de l'escorça i permet
una clara distinció de l'alliberament de DA a la via mesolímbica. Aquesta diferència obre les portes de
cara a un futur desenvolupament de fàrmacs amb acció selectiva sobre la DA cortical, com passa amb
els agonistes 5-HT1A .
Finalment, s’ha estudiat amb detall l'expressió de receptors dopaminèrgics D 1 i D 2 a l'escorça
prefrontal dins de l'esforç continuat de l'equip per caracteritzar les poblacions de neurones
susceptibles de ser diana de fàrmacs antipsicòtics, tant típics com atípics. S'ha trobat que ambdós
tipus de receptors s'expressen tant en neurones piramidals (excitatòries) com en interneurones
GABAèrgiques (inhibitòries), en proporcions semblants. Aquest fet característic els diferencia
clarament dels receptors de serotonina 5-HT1A i 5-HT2A, que s'expressen majoritàriament en neurones
piramidals. Aquestes dades histològiques són cabdals per a poder comprendre les accions dels
antipsicòtics sobre els elements dels circuits neuronals.

ASSESSORAMENT FINANCER SENYFundació
Títol del projecte: EVALUATION OF RISK GENES FOR SCHIZOPHRENIA BY GENETIC ASSOCIATION STUDIES
AND mRNA EXPRESSION IN SPAIN AND GERMAN COHORTS.
Investigador Principal: Dra. Nuria Durany Pich
Centres: Universitat Internacional de Catalunya, UIC - Würzburg University
Investigadors i centres col·laboradors:
−

Dr. Alex Gella, Universitat Internacional de Catalunya

−

Dr. Gerald Stöber, Würzburg University

−

Dr. Peter Riederer, Würzburg University

−

Dr. Edna Grünblatt, Würzburg University

−

Dr. Eugenio Oñate, CIMNE

FORMACIÓ DE PROFESSIONALS EN SALUT MENTAL
______________________________________________________________
INTERNACIONALITZACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ
SENYFundació ha dut a terme al llarg de diversos exercicis 71 conferències interactives en anglès,
més 3 sessions intensives de presentació per a tractar de millorar la capacitat de comunicació en
aquesta llengua, de joves investigadors espanyols.
SENYFundació també s’ha posat en contacte amb alguns investigadors europeus importants,
tractant d’animar-los a participar en projectes a Espanya, així com també molt recentment, amb
ocasió del programa televisiu “La Marató de TV3”, celebrat el desembre passat, sota el títol de
Malalties mentals greus.
Quan SENYFundació va premiar com a guanyador de la seva II Convocatòria d’Investigació (20052007) a l’equip dirigit per l’investigador principal Dr. Benedicto Crespo-Facorro de l’Hospital Marqués
de Valdecilla, de Santander, es va tenir en compte, entre d’altres coses, la participació d’investigadors
de l’Institute of Psychiatry, King’s College London, del Department of Psychiatry and Nuclear Medicine,
Yonsei University of Seoul - Corea del Sud i del Neuroimaging Group, Department of Psychiatry,
University of Iowa - USA.
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DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
_____________________________________________________________
LA MARATÓ DE TV3, 2008
El patronat de la Fundació La Marató de TV3 creu oportú incrementar la participació ciutadana i
donar-li un protagonisme directe mitjançant la proposta de malalties com a centre de les properes
edicions de La Marató.
En conseqüència SENYFundació junt amb altres institucions va presentar (15/10/07) una sol·licitud,
perquè La Marató 2008 fos dedicada a les malalties mentals greus.
Com sempre, SENYFundació no solament va participar en la sol·licitud del tema a tractar a La
Marató sinó que va col·laborar activament en el desenvolupament de la campanya.

CERDANYOLA DEL VALLÈS
SENYFundació es va unir a les iniciatives de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i el Sr. Marín
(COMPLAS, S.A.) per dur a terme una acció conjunta de sensibilització i recaptació a la ciutat de
Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
Destaquem l’acte de presentació d’aquesta campanya “Cerdanyola amb
La Marató de TV3”.
ACTE DE PRESENTACIÓ “Cerdanyola amb la Marató de TV3”
- Presentació

Veu en Off: J. Castells

- In dulci Iubilo
Buxtehude
Orquestra de Corda i 7demúsica, de l’Escola Municipal de Música Aulos. Dir: P. Pardo
- Parlaments: Alcalde de Cerdanyola del Vallès: Sr. Antoni Morral i Berenguer
President SENYFundació: Sr. Jordi Masià Mas-Bagà
- El Cant dels Ocells
Harm: M. Oltra
Amb l’entrega simbòlica de la samarreta de la Marató de TV3 a la ciutat de
Cerdanyola per part del Sr. Jordi Masià.
Solistes: N. Morral, soprano. J.M. Marín i R. Torino, tenors.
Orquestra de Corda i 7demúsica, de l’Escola Municipal de Música Aulos. Dir: P. Pardo

Material publicitari utilitzat.

- Cinema Paradiso
Orquestra d’Acordions Mòdul-4. Dra: R. Prat
- Espai de Reflexió

á

Coreografia: I. Oliva

- Salveu-me els ulls M. Martí i Pol, J. Morral
N. Morral, soprano. C. Puig, piano
- Panis Angelicus C. Franck
J. M. Marín, tenor. C. Puig, orgue
- Espai de Reflexió

Coreografia: I. Oliva
- Diga-li
R. Torino, tenor. C. Puig, piano
- La Gavina
N. Morral, soprano. J.M. Marín i R. Torino, tenors. Acordions: O. i Q. Morral
- Amor que tens ma vida
Orquestra de Corda i 7demúsica, de l’Escola Municipal de Música Aulos. Dir: P. Pardo
- Vois dur ton chemin
Cor de nens i nenes dels Col.legis Turó Guiera i Montserrat. Dir: D. Sánchez
- Comiat
- Ja surt el sol
Tothom
amb Cor de nens i nenes dels Col.legis Turó Guiera i Montserrat. Dir: B. Ramírez
Direcció: Ricard Torino

Parròquia de Sant Martí de Cerdanyola del Vallès, a les 21h del divendres 12/12/08
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Alcalde de Cerdanyola del Vallès: Sr. Antoni Morral
President de SENYFundació: Sr. Jordi Masià
Tenors: Sr. J.M. Marín i Sr. R. Torino

Orquestra de Corda i 7demúsica, de l’Escola Municipal de
Música Aulos. Dir: P. Pardo

Resum econòmic:
Ingressos

Despeses

Venda samarretes

12.329,81

Recaptació urnes

3.108,81

Entrades activitat i espectacles

1.390,00

Donatiu “La Caixa”

3.000,00

Donatiu COMPLAS S.A.

3.000,00

Donatiu Sr. Enrich

1.000,00

Ajuntament de Cerdanyola (despeses assumides)

1.496,40

T O T A L . . . . . . . . 25.324,82

Samarretes

8.463,36

Pancartes

719,20

Equips de so

777,20

TOTAL ........

9.959,76

I n g re s s o s n e t s t ra ns fe r its a la Fu n da ci ó La M a rat ó de T V 3 : 1 5. 36 5, 2 6 e u ros .

SABADELL

Sobre les investigacions recents en la formació del cervell i els
desencadenants de l’esquizofrènia.
Acte celebrat el dia 10 de desembre 2008 en el que vàrem col·laborar
amb la Fundació BancSadadell – Taula de treball de Salut Mental de
Sabadell.
Durant el parlament, el nostre president, va animar als investigadors
Dr. Benedicto Crespo-Facorro i Dr. Oscar Marín Parra, premiats per a la
Fundació BancSabadell a participar coordinadament amb equips
catalans, en algun dels projectes d’investigació, amb l’objectiu de
participar conjuntament a la propera convocatòria de La Marató.
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GRAN CASINO DE BARCELONA
SENYFundació va ser convidada a una reunió amb l’assistència de l’Hble. Sra. Marina Geli
(Consellera de Salut) per a tractar de diversos aspectes de La Marató de TV3, 2008.
El Grupo Peralada va fer el lliurament en el Gran Casino de Barcelona, d’un xec de 10.000 euros amb
destinació a La Marató de TV3.

Acte de lliurament del xec corresponent a la recollida de la recaptació
aconseguida durant tota la setmana.

___________________________________________________
L a su ma tot al re ca ptad a p e r La Ma ra tó de T V 3, 2 0 08 h a e s t a t d e 6 . 7 95 . 0 6 5 e ur o s .

___________________________________________________
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CONGRESSOS I REUNIONS
PRESÈNCIA DE SENYFundació EN CONGRESSOS I REUNIONS CIENTÍFIQUES
¾

¾

14th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia and Bipolar Disorders
Montreux (Switzerland), 3-7 de febrer de 2008.
CINP
Munich (Germany), 13-17 de juliol de 2008.
A favor de la internacionalització de la nostra investigació, SENYFundació va contactar amb
diversos preeminents investigadors europeus per informar-los de La Marató de TV3, 2008 i de la
possibilitat de la seva participació a la mateixa.

¾

¾

¾

21st ECNP Congress
Barcelona, 30 agost - 3 de setembre de 2008.
III Symposium Internacional en Terapéutica Psiquiátrica
Barcelona, 16-17 d’octubre de 2008.
XII Congreso Nacional de Psiquiatría
València, 7 de novembre de 2008.
En aquestes dues últimes reunions va participar el Nobel de Medicina Prof. Arvid Carlsson que
va tractar sobre un nou abordatge de l'esquizofrènia que considera l'acció dels agonistes
parcials de la dopamina, enlloc dels antagonistes de l'esmentat neurotransmissor, com és
habitual en els fàrmacs usats actualment.

Durant aquest congrés es va concedir al nostre president el títol de Soci Emèrit de la Sociedad
Española de Psiquiatria.
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¾

Premios Benito Menni Honorífico, Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Madrid, 21 de novembre de 2008. Acte patrocinat pel Banc Santander.
El Premio Honorífico Benito Menni 2008, ha estat
per SENYFundació.

- El Sr. Jordi Masià, President de SENYFundació, sobre la qual va recaure el premi honorífic. Des de 1996,
aquesta fundació treballa amb l'objectiu de promoure la investigació en esquizofrènia i en trastorns mentals
severs. -

CENTRE DOCUMENTAL
NOVES TESIS DOCTORALS
Durant l'any 2008 es va continuar ampliant el fons bibliogràfic amb l'adquisició de noves tesis
doctorals espanyoles sobre l'esquizofrènia.
•

•

Analysis of genetic variation in candidate genes for functional psychosis: an approach based on endophenotypes
and clinical features. Sergi Papiol Miró. Barcelona, 2007.
Estudio de la presinapsis dopaminérgica estriatal con [123I] FP-CIT en pacientes con esquizofrenia y parkinsonismo.
José Javier Mateos Fernández. Barcelona, 2007 http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1126107-121422/index.html

•

Efecto Matching en esquizofrenia: una aproximación neuropsicológica a la irracionalidad en la toma de decisiones
bajo incertidumbre. Jesús Unturbe. Barcelona, 2006 http://www.tesisenxarxa.net

•

Simptomatologia i funcionament cognitiu com a predictors de la discapacitat en pacients comunitaris diagnosticats
d’esquizofrènia. Victòria Villalta. Barcelona, 2007 http://www.tesisenxarxa.net

•

Variables modificadoras de la asociación expresividad emocional familiar-recidivas en pacientes esquizofrénicos.
Francisco Bellver Pradas. Valencia, 2006 http://www.tdx.cesca.es

•

•

Modulació dels nuclis aminèrgics del mesèncefal pels receptors 5-HT1A i 5-HT2A corticals. Implicació dels
antipsicòtics. Llorenç Díaz Mataix. Barcelona, 2006 http://www.tdx.cesca.es/TDX-0516106-133625
Exploratory study of the association between insight and Theory of Mind in stable schizophrenia patients. Esther

Pousa Tomàs. Barcelona, 2008.
•

Eficacia de una intervención grupal de tipo psicoeducativo dirigida a familiares de pacientes con trastorno bipolar.
Impacto sobre los familiares y sobre la evolución de los pacientes. María F. Reinares Gagneten. Barcelona, 2007.
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ENTITATS AMB QUÈ COL·LABOREM
______________________________________________________________
• AATRM (Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques)
• Centres Assistencials Dr. Emili Mira
• Clínica Universitaria de Navarra
• Consorci Hospitalari Parc Taulí
• Consorci Sanitari del Maresme, Hospital de Mataró
• Editorial Planeta
• Federació Catalana de Familiars de Malalts Mentals
• Fundació Abertis
• Fundació ADANA
• Fundación Argibide
• Fundació Catalana per a la Recerca
• Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
• Fundación Cuatrecasas
• Fundació "la Caixa"
• Fundación Mª Francisca de Roviralta
• Fundació Sant Joan de Déu
• Fundació Parc Taulí
• Generalitat de Catalunya
• Hospital Clínic de Barcelona
• Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
• IMIM (Institut Municipal d’Investigació Mèdica)
• Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Girona
• Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona, CSIC-IDIBAPS
• Institut Pere Mata de Reus
• Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental
• Stanley Medical Research Institute, Washington DC, USA
• Universitat Autònoma de Barcelona
• Universitat de Barcelona

51

ENTITATS PATROCINADORES
_________________________________________________________________

Fundación

F

FUNDACION PRIVADA
VILA CASAS

seny fundació
Schizophrenia Research Foundation

c/ Diputació, 238 àt. 7 • 08007 Barcelona • Tel.: 93 302 30 10
seny@senyfundacio.org • http://www.senyfundacio.org

