
 

 

 
 
 
 
 
 
La Malaltia de Parkinson es caracteritza per un gran ventall de símptomes motors, però també 
altres a nivell emocional. 

Som un cervell que fa coses, sentim, pensem, imaginem, recordem, parlem, ens emocionem, 
vivim... com a conseqüència de l’activitat concertada de milers de milions de neurones. Cada 
zona del cervell té unes funcions, la comunicació de les neurones es fonamental perquè el 
cervell pugui fer coses. Aquestes es comuniquen gràcies a unes substàncies químiques, una 
d’elles és la dopamina. 

La malaltia de Parkinson apareix com a conseqüència d’una pèrdua molt important de 
neurones dopaminèrgiques i a la presència de determinats “residus” generats per unes 
proteïnes “tòxiques” en determinades zones cerebrals. 

La dopamina és fonamental en la producció del moviment, però també en molts altres 
processos com els cognitius, la motivació, la presa de decisions, la regulació de l’estat d’ànim, 
el control atencional, així com la integració de la informació que ve d’altres zones del cervell. 
En una malaltia on es perd dopamina, és previsible que hi hagin tant problemes de 
moviment com d’altres símptomes. 

Hi ha molta variabilitat en la malaltia de Parkinson ja que el procés que dona lloc a la malaltia 
no s’atura i afecta a diferents regions del cervell. Una de les substàncies que es pot veure 
afectada és la serotonina, un neurotransmissor que està relacionat amb l’estat d’ànim, és per 
això que poden aparèixer símptomes semblants a la depressió.   

Els símptomes que anem veient durant l’evolució de la malaltia de Parkinson, son conseqüència 
de dos grans factors: la progressió del dany neuronal en els diferent circuits i zones cerebrals 
que es van veient afectades i l’efecte del tractament farmacològic.  
Tots els pacients amb diagnòstic tenen alguna dificultat més enllà del moviment. Tot i 
això, hi ha d’altres zones cerebrals que també funcionen amb dopamina i estan intactes.  
Hi ha dues “autopistes” que porten dopamina. El fàrmac no és tan intel·ligent per saber on ha 
d’augmentar els nivells de dopamina. Ho fa en un àrea de dèficit de dopamina, però al mateix 
temps augmenta els nivells de dopamina en l’àrea on no calia. Per tant, sobreestimulem un 
circuit que no necessitava dopamina.  

 

El cervell emocional en la 
malaltia de Parkinson 

A càrrec de Saül Martínez – Horta 

Resum de la conferència per 
Associació Catalana per al 

Parkinson 

14 de novembre de 2019 
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Què passa quan sobreestimules alguna cosa? Que dona lloc a efectes secundaris. No tots 
els símptomes reflecteixen que alguna cosa no esta funcionant en conseqüència a la 
neurodegeneració hi ha tot una sèrie de símptomes en la malaltia de Parkinson de naturalesa 
(molts d’ells) emocionals conseqüència d’una “sobredosi” de fàrmacs. Està molt clar que això 
passa. Moviment i processos cognitius (el que sempre veiem); però l’altre autopista es dedica 
a 1) regular emocions i controlar impulsos 2) processar la senyals de recompensa que està al 
nostre entorn.  

Existeixen diferents opcions terapèutiques disponibles. La probabilitat de que puguin 
aparèixer símptomes conductuals (i emocionals) és altíssima.  

Hi ha tot una sèrie de símptomes de naturalesa emocional que no son atribuïbles 
necessàriament a la malaltia de Parkinson, sinó que és pel simple fet de rebre el diagnòstic 
d’una malaltia. Això té unes implicacions que ens molts casos no tenen a veure amb la malaltia 
sinó amb el dol necessari que ha de fer una persona i al llarg del procés de malaltia. Son una 
reacció normal i natural a una mala notícia. Això és important perquè és pot tractar. La qualitat 
de vida depèn de com viu amb la seva malaltia.  

Mentre que hi ha altres símptomes que son una realitat inherent a la malaltia de Parkinson.  

Dintre dels símptomes emocionals, els mes freqüents son: trastorns afectius – emocionals, 
angoixa, apatia i trastorns de control d’impulsos. 

Existeix doncs una clara tendència a prendre decisions més arriscades, certa tendència 
a la impulsivitat i a no veure les conseqüències negatives de les coses. Poden optar per 
fer coses que mai haurien fet.  

El còrtex prefrontal inhibeix les conductes que com a mamífers faríem però com a essers 
humans socials regulem. Millor o pitjor els governem. Però quan el nostre prefrontal perd 
capacitat de regulació, per exemple quan no dormim bé, quan no rep dopamina, quan en té 
massa. És ingovernable.  

 

 

 

 

 

 

 

 


