
 

 

“ELS PROBLEMES DE SON SÓN UN FAR QUE ENS FA ESTAR 

ATENTS EN DETECTAR EL PARKINSON ABANS DE QUE SURTI” 

 

CONFERÈNCIA SOBRE ELS TRASTORNS DEL SON A LA MALALTIA DE PARKINSON 

 

 

Barcelona, 20 d’Octubre de 2016. Ahir, 19 d’Octubre, l’Associació Catalana per al Parkinson 

(ACAP) va organitzar una conferència a les 17 hores sota el títol de Malaltia de Parkinson i 

son, trastorns que s’estan portant a estudi durant els últims 5 anys. El responsable de la Unitat 

de Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de l’hospital de la Vall d’Hebron de 

Barcelona, el neuròleg Oriol de Fàbregues, ha estat l’encarregat de portar-la a terme. 

 



Els trastorns de son apareixen ja en la fase preclínica o presimptomàtica de la malaltia, junt 

amb altres com poden ser la personalitat metòdica, la depressió, la pèrdua de l’olfacte 

(hiposmia) o els símptomes disautonòmics: restrenyiment, hipotensió ortostàtica, 

incontinència miccional, disfunció erèctil, hipersudoració, etc. Això fa que sigui especialment 

útil detectar aquest tipus de trastorn ja que “són com un far que ens fa estar atents en 

detectar el Parkinson abans de que surti”. 

 

De Fàbregues ha parlat als assistents dels principals problemes de son que es troba l’afectat de 

Parkinson: somnolència diürna excessiva (SDE), insomni, haver de llevar-se contínuament per 

anar al WC durant la nit, atacs de son, síndrome de les cames neguitoses, trastorns de 

conducta durant el son, problemes respiratoris, etc. 

 

El neuròleg ha aportat alguns consells per a combatre la somnolència excessiva diürna, que es 

por definir com la facilitat per adormir-se en situacions passives o, fins i tot, actives; i 

l’insomni, que és la incapacitat per a dormir el que un voldria. Les principals recomanacions 

consistirien en mantenir-se actiu durant el dia per a no adormir-se i arribar cansat a la nit, per 

això l’exercici físic és molt aconsellable i, en el cas dels afectats de Parkinson, més centrat en 

estiraments, com per exemple l’aquagim, que en aquells que són de tipus ‘contracturat’, com 

poden ser les peses o la bicicleta.  

Per altre banda, fer servir aquelles estructures cerebrals que estan actives resulta molt 

aconsellable; teràpies com la musicoteràpia, la bailoteràpia o el tai-txi ajuden a aquest 

propòsit. 

 

Per al tractament dels problemes de son el Dr. Oriol de Fàbregues va dir als assistents que és 

molt important que els neuròlegs els ofereixin informació, seguretat, esperança i els 

encoratgin a mantenir-se actius. Rebre un tractament basat en la evidència científica 

individualitzat, segons els símptomes i l’estat de la malaltia, amb l’objectiu de mantenir al 

pacient, el mateix temps possible, independent (fase inicial i moderada) en estat funcional 

acceptable, i assegurar-ne l’assistència (en fase avançada) quan li calgui. 

 

Per a més informació consultar: www.catparkinson.org  

 

 


