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En el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple 
 

Defineixen nous criteris diagnòstics per a 
l’Esclerosi Múltiple  

 
 

 El Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEM-Cat) i el Vall d’Hebron Institut 
de Recerca (VHIR) són referents mundials en Esclerosi Múltiple 
 

 Els nous criteris busquen poder realitzar un diagnòstic més precoç per poder 
instaurar un tractament el més aviat possible 

 
 
Barcelona, 25 de maig de 2011.- Un equip d’experts internacionals entre els que es troba el 
Dr. Xavier Montalban, cap del grup de recerca en Neuroimmunologia del Vall d’Hebron Institut 
de Recerca (VHIR) i director del CEM-Cat, ha definit i consensuat les noves bases, simplificades, 
per al complex diagnòstic de l’Esclerosi Múltiple. 
 
Tots els estudis recents de marcadors de progressió i de diagnòstic per la imatge, entre d’altres, 
han anat confirmant que un diagnòstic més precoç i definitiu és fonamental pel control de 
l’evolució alhora que ho és pel pronòstic de la malaltia. L’objectiu és poder  iniciar el tractament el 
més aviat possible el qual pot frenar la progressió d’aquesta malaltia neurodegenerativa. 
 
Un article publicat a la prestigiosa revista mèdica Annals of Neurology redefineix els criteris 
diagnòstics més vigents i en ús des del 2001 (revisats el 2005) i incorpora moltes de les troballes 
dels últims dos anys dels investigadors del VHIR/CEM-Cat, posicionant aquest equip com a 
referent en aquesta malaltia, tant a l’Estat espanyol com entre els experts científicament més actius 
a nivell internacional.  
 
Nous criteris diagnòstics: McDonald Criteria 2010 
 
Un dels canvis més notables i amb major repercussió en aquests nous criteris és la possibilitat 
d’establir un diagnòstic d’Esclerosi Múltiple (EM) encertat partint d’una primera i única 
Ressonància Magnètica (RM) sense haver de precisar d’un espai de temps i d’una segona RM per 
poder establir un diagnòstic definitiu. Els objectius que persegueixen aquests nous criteris són, tal i 
com ens explica el Dr. Montalban, “simplificar, uniformitzar les normes diagnòstiques, buscar la 
manera de fer un diagnòstic més precoç a partir d’una única Ressonància”. Si en una primera 
RM de la persona afectada ja es detecten determinades lesions en localitzacions concretes, i a això 
s’hi afegeix que es comporten també de forma determinada, els experts poden comptar amb indicis 
suficients per plantejar l’inici d’un tractament amb seguretat. “Aquestes noves orientacions 
diagnòstiques suposen un gran guany pel pacient ja que evita haver d’esperar altres brots de la 
malaltia i noves proves d’imatge per tal d’establir un diagnòstic i la indicació pel tractament. 
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Avui per avui, és important oferir al pacient ´’inici d’ un tractament de forma  precoç per 
intentar frenar, l’evidència actual així ho indica, la progressió de la malaltia”, assegura la Dra. 
Mar Tintoré, membre de l’equip del Dr. Montalban.  
 
 
L'esclerosi Múltiple i la recerca al VHIR/CEM-Cat 
 
L'Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia neurodegenerativa i crònica que afecta greument la 
mobilitat de l'individu i pot produir una discapacitat progressiva. La seva característica principal és 
la pèrdua de la vaina de mielina que recobreix part de les neurones i produeix desconexions de la 
comunicació entre aquestes.  És, després de l'epilèpsia, el trastorn neurològic més freqüent entre 
els adults joves i els seus símptomes solen manifestar-se entre els 20 i 40 anys i les dones són dues 
vegades més propenses a desenvolupar aquesta malaltia per a la qual no existeix cap tractament 
curatiu. A dia d'avui, els tractaments disponibles estan dirigits a modificar l'evolució de la malaltia 
i a pal·liar-ne els símptomes. 

És per aquest motiu que el grup de recerca en Neuroimmunologia del VHIR/CEM-Cat està centrat 
en aquesta investigació amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients amb EM i 
aprofundir en el coneixement dels mecanismes causants de la malaltia, amb l’objectiu de 
desenvolupar nous abordatges terapèutics més eficaços. L’èxit d’aquest grup radica en la seva 
implicació directa en la majoria d’avenços, diagnòstics, patogènics i terapèutics de la malaltia, un 
equip d’investigadors clínics i de laboratori líder internacional i amb una gran  integració en la 
Societat. 

 

Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 revisions to the McDonald criteria.Polman CH, Reingold SC, Banwell 
B, Clanet M, Cohen JA, Filippi M, Fujihara K, Havrdova E, Hutchinson M, Kappos L, Lublin FD, Montalban X, O'Connor P, 
Sandberg-Wollheim M, Thompson AJ, Waubant E, Weinshenker B, Wolinsky JS. Ann Neurol. 2011 Feb;69(2):292-302. doi: 
10.1002/ana.22366. 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Polman%20CH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reingold%20SC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Banwell%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Banwell%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Clanet%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cohen%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Filippi%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fujihara%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Havrdova%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hutchinson%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kappos%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lublin%20FD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montalban%20X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22O%27Connor%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sandberg-Wollheim%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thompson%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Waubant%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weinshenker%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wolinsky%20JS%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Ann%20Neurol.');

