
DIMARTS, 7 MAIG 2013 T E N D È N C I E S LAVANGUARDIA 27

ANA MACPHERSON
Barcelona

Un tractament primerenc del
trastorn de l’espectre autista
(TEA) millora la capacitat in-
tel·lectual del nen, suavitza els
símptomes d’autisme i disminu-
eix dràsticament la discapacitat.
“Fins i tot, en alguns casos, rever-
teix de tal manera que queden
fora de diagnòstic”, resumeix grà-
ficament David Amaral, neuroci-
entífic i psiquiatre que dirigeix la
investigació del MIND Institute,
un centre de referència mundial
en autisme amb seu a Sacramen-
to, Califòrnia.
“Ho hem pogut provar. A les

ressonànciesmagnètiques funcio-

nals i als electroencefalogrames
els canvis entre l’abans i el des-
prés són visibles”.
Amaral, que s’ha dedicat espe-

cialment a les investigacions en
neuroimatge sobre autisme, va
parlar ahir a familiars i professio-
nals relacionats amb el trastorn
de l’espectre autista convidat per
la FundacióAutismeMasCasade-
vall i CosmoCaixa. El científic es-
pecifica que elmoment òptim per
posar en marxa el tractament se-
ria els 18 mesos de vida. “Però
avui és molt difícil, pràcticament

només es detecten a aquesta edat
els germans de nens amb aquest
trastorn, entre els quals hi ha un
25% de probabilitats de tenir-lo”,
indica Amaral.
Els canvis, assegura, són biolò-

gics, no només psicològics. “El
tractament conductual adequat
provoca un canvi en les funcions
cerebrals comho faria unmedica-
ment”. Explica l’expert que la raó
és la plasticitat neuronal. “El na-
dó només té el 25%de desenvolu-
pament cerebral i assoleix el 95%
als sis anys. Al llarg dels primers
anys es produeixen canvis en les
connexions i es pot invertir l’evo-
lució. Perquè el trastorn segueix
el seu desenvolupament, com fit-
xes de dòmino: si no s’actua, es
desencadena un desenvolupa-
ment cerebral diferent que porta
a la discapacitat i a una pitjor qua-
litat de vida”.
La no-intervenció fa que no es

creïn aquestes xarxes neuronals
i, per tant, el progrés intel·lectual
empitjora. “Però el tractament ha
de ser l’adequat, no qualsevol”, in-
dica la psicòloga de la unitat de
trastorns del desenvolupament
de Sant Joan de Déu, María Díez,
resident del MIND Institute per
la Fundació Mas Casadevall. “No
serveixen pedretes sota el coixí
ni tres anys de tombarelles amb
la criatura”.
Les investigacions del MIND

Institute s’han concentrat espe-
cialment en els germans de nens
amb TEA, perquè és més fàcil lo-
calitzar-los aviat. “Veiem patrons
molt diferents. És un trastorn bio-
lògic complex i estem intentant
identificar-ne les causes. Hi ha,
com en el càncer, un centenar de
gens relacionats amb el trastorn,
que sapiguem; també factors am-
bientals, com el fet de viure prop
d’una autopista, o néixer de pares
i mares grans. També sabem que
un 10% de les mares de nens amb
TEA tenia anticossos contra el

cervell del fetus, cosa que pot dis-
torsionar el desenvolupament del
nen durant l’embaràs. Però no sa-
bem les causes, que probable-
ment són múltiples, d’un trastorn
tan complex”, conclou Amaral.
També saben que n’hi ha més

casos, en primer lloc perquè es
diagnostiquen més bé, però que,
a més a més, hi ha hagut un in-
crement net durant els darrers
trenta anys.
El trastorn de l’espectre au-

tista, la nova definició del qual es
publicarà el 23 de maig al nou ín-
dex de malalties mentals DSM-5,
és un sac enorme de diferents
graus i problemes de desenvolu-
pament que tenen tres trets en
comú: problema de comunicació
social, conducta repetitiva i nivell
baix d’independència vital que
marca per a tota la vida.c
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El tractament
primerenc provoca
canvis en les funcions
cerebrals

El neurocientífic David Amaral i la psicòloga experta en autisme de Sant Joan de Déu María Díez

Ordred’allunyamentper
al jovede22 anysqueva
ferir la sevanòvia, de 15
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Els experts sempre adver-
teixen d’un repunt de la vio-
lència de gènere quan hi ha
dies festius o vacances. I Ma-
drid ha viscut cinc dies en què
la rutina s’ha trencat, amb les
festivitats de l’1 i 2 de maig i
un divendres que per a alguns
ha estat també de descans.
Ahir es van conèixer dos nous
casos, un amb el resultat de
mort –una dona de 39 anys
ofegada a la seva banyera–, a
Collado Villalba, i un altre en
el qual la víctima és una me-
nor de 15 anys i amb un pre-
sumpte maltractador amb di-
versos antecedents per mal-
tractament i fins i tot amb
ordres d’allunyament d’altres
parelles.
El cas de la menor ha com-

mocionat l’opinió pública per
la relació tan descompensada
de la parella i l’intent de l’ado-
lescent d’encobrir unhome so-
bre qui pesaven antecedents
per maltractament. L’expli-
cació que donen els experts en
casos de menors té a veure
amb la idealització de l’amor,
en el qual les accions violentes
són interpretades com a actes
de fidelitat i amor.
Els fets van tenir lloc dissab-

te, i ahir mateix el detingut,
un ciutadà equatorià de 22
anys, quedava en llibertat amb
càrrecs de lesions a més de la
imposició d’una nova ordre
d’allunyament d’almenys 500
metres de la seva exparella.
Malgrat això, la delegada del
Govern, CristinaCifuentes, de-
ia ahir que no era gaire “clar”
que es tractés d’un cas de vio-
lència masclista.
Les alertes es van activar

dissabte, dia en què la parella
va anar a l’hospital 12 de Oc-
tubre de Madrid, ella amb
ferides d’arma blanca. Elsmet-
ges van preguntar què havia
passat i la parella va res-
pondre que la menor havia
estat apunyalada per uns des-

coneguts quan van intentar
robar-li. Però les seves versi-
ons no semblaven coherents,
per la qual cosa van avisar la
Policia Nacional. Va ser du-
rant l’interrogatori que van
dur a terme separadament els
agents quan l’adolescent va
confessar que va ser la seva pa-
rella qui la va ferir arran d’una
forta discussió. Segons la ver-
sió de la menor, la va ferir
quan li va comunicar que aban-
donava el pis que compar-
tia amb ell i amb altres perso-
nes al número 16 del carrer
Francisco Paino, a Cara-
banchel. Pel que sembla, l’ado-
lescent, de nacionalitat espa-
nyola, volia tornar amb la seva
família.

Hores després que el supo-
sat maltractador fos posat en
llibertat, la Guàrdia Civil dete-
nia unhome de 26 anys i nacio-
nalitat argentina pel presump-
te assassinat de la seva parella,
una dona espanyola de 39
anys, a Collado Villalba. No
consta cap denúncia per mal-
tractaments. Segons fonts
d’emergències sanitàries, la
primera trucada rebuda per
aquest cas es va produir a les
5.18 hores d’ahir, i s’alertava
que en un pis de la urbanitza-
ció PeñaNevada deColladoVi-
llalba hi havia una dona morta
a la banyera.
Una UVI mòbil es va tras-

lladar fins al lloc dels fets i es
va trobar el cadàver, tot i que
va evitar manipular-lo per no
interferir en la investigació po-
licial. Segons les mateixes
fonts, el cos no presentava sig-
nes de violència externa, ni fe-
rides sagnants.c
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L’autisme creix i se
li adjudiquen motius
com l’edat dels pares
i la pol·lució

Detingut un home
de 26 anys per la
mort de la seva
parella, una dona
de 39 anys, a Madrid
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Tractaraviatuntrastorn
autistaenfrena l’evolució
L’expert David Amaral observa canvis cerebrals


