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Pròleg 1 
 

Pròleg 

 

Aquesta tesi es presenta per a obtenir el títol de Doctora per la Universitat de 

Barcelona, Facultat de Medicina. Els estudis que es presenten van ser realitzats al 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat. 

La tesi està formada per dos articles publicats. El primer, Relationship between 

menarche and psychosis onset in women with first episode of psychosis, va ser acceptat el 19 

d'agost de 2014 a la revista Early Intervention in Psychiatry, IF 1.950, tercer quartil de 

la seva categoria segons el Journal of Citation Reports. 

El segon, Birth weight and obstetric complications determine age at onset in first episode 

of psychosis, va ser acceptat el 20 de març de 2015 a la revista Journal of Psychiatric 

Research, IF 3.957, primer quartil de la seva categoria segons el Journal of Citation 

Reports. 

A continuació es citen els dos articles. 

• Relationship between menarche and psychosis onset in women with 

first episode of psychosis 

Rubio-Abadal E, Usall J, Barajas A, Carlson J, Iniesta R, Huerta-Ramos E, 

Baños I, Dolz M, Sánchez B; GENIPE Group, Ochoa S. Early Interv 

Psychiatry. 2014 Sep 27. doi: 10.1111/eip.12194. 

 

• Birth weight and obstetric complications determine age at onset in 

first episode of psychosis 

Rubio-Abadal E, Ochoa S, Barajas A, Baños I, Dolz M, Sánchez B, Del 

Cacho N, Carlson J, Huerta-Ramos E; GENIPE Group, Usall J. J 

Psychiatr Res. 2015 Jun;65:108-14. doi: 10.1016/j.jpsychires.2015.03.018. 
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Resum de la tesi 

 

Introducció: Estudis previs han demostrat que una edat d'inici de psicosi 

(EIP) precoç s'associa a major gravetat clínica i funcional i pitjor pronòstic. El 

coneixement en profunditat de l'EIP pot contribuir a una milloria del coneixement de 

l'etiopatogènia i a poder dirigir de forma específica el tractament precoç de la psicosi. 

Hi ha diversos factors genètics i ambientals que s'ha demostrat poden fer variar 

l'EIP, com l’edat de la pubertat, complicacions obstètriques, antecedents familiars o 

ús de substàncies. 

Objectius: Amb el present projecte es vol estudiar com es relacionen aquests 

factors i l'EIP en una mostra de pacients amb un primer episodi de psicosi. Al primer 

treball l’objectiu és relacionar, en la submostra de dones, l’edat de menarquia, com a 

mesura de pubertat, amb l’EIP, i estudiar la relació entre l’edat de menarquia i la 

gravetat i el pronòstic clínics. Al segon treball, determinar la relació entre EIP i 

antecedents de complicacions de tipus obstètric i dades al néixer com el baix pes o la 

prematuritat fetal, i avaluar com es relacionen amb l'EIP els antecedents familiars de 

psicosi i l’edat del pare i de la mare.  

Mètodes: Es varen reclutar per aquest estudi pacients d'entre 10 i 65 anys 

amb un primer episodi psicòtic, atesos tant a serveis de salut mental comunitaris com 

d’hospitalització i pertanyents a les xarxes d'adults o d'infanto-juvenil. La mostra 

final va ser de 90 pacients. Per a realitzar aquest estudi es va crear un qüestionari 

sòcio-demogràfic, completat a través d'entrevista clínica, i es varen administrar les 

següents escales: PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), ICG-ESQ (Clinical 

Global Impression – Schizophrenia Scale), GAF (Global Assessment of Functioning), DAS-

sv (Disability Assessment Schedule versió curta), escala d'Intel·ligència de Wechsler, i 

escala EuroQol 5D de qualitat de vida. Es va obtenir l'edat decimal del/la pacient en 

l'inici dels primers símptomes psicòtics, en el primer contacte amb psiquiatria i en el 
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primer ingrés a hospital psiquiàtric, si n’era el cas. L'edat de menarquia es va obtenir 

de forma retrospectiva. 

Mitjançant entrevista clínica i el qüestionari dissenyat per a l'estudi es va 

obtenir a més a més l'edat del pare i de la mare en el moment del naixement del fill/a 

i l'ús de substàncies previ al debut de psicosi (criteris d'abús i dependència del DSM-

IV). Els antecedents de psicosi en la mare o pare es varen recollir seguint el model 

d'Andreasen i els antecedents obstètrics utilitzant l'escala de complicacions 

obstètriques de Lewis i Murray. També es recollí el pes i edat gestacional del o la 

pacient al néixer, i si la mare havia patit avortaments previs o havia consumit 

substàncies durant l'embaràs. 

Resultats: No es va trobar una correlació estadísticament significativa entre 

l’edat de menarquia i EIP. Tampoc es varen trobar dades significatives en quant a la 

relació entre l'edat de menarquia i l'escala PANNS, ICG-ESQ, GAF, DAS total o 

EuroQol. La pre-eclàmpsia, la necessitat d'ús d'incubadora en néixer, l'ús de fòrceps, 

l'antecedent patern de psicosi i un pes baix en néixer, es van relacionar amb una edat 

de EIP més primerenca. L’ús de fòrceps i el pes en néixer eren les variables que 

millor predeien l’EIP.  

Conclusions:  Els resultats obtinguts suggereixen una major complexitat de 

la hipòtesi estrogènica, involucrant altres factors com biològics i psicosocials, i posen 

en relleu el rol del període prenatal en el desenvolupament de la psicosi i la 

importància de monitoritzar de forma adequada l'embaràs i el part, especialment en 

casos de mares i pares amb antecedents de psicosi.  

Factors de risc com la càrrega familiar i genètica, complicacions al part i 

embaràs i l’ús de tòxics durant l’adolescència podrien ser utilitzats de forma efectiva 

com predictors de trastorns psicòtics. 
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1. Introducció 

 

1.1 Per què és important parlar d'edat d'inici en malalties 

psiquiàtriques i en psicosi 

 

El coneixement en profunditat de l’inici dels trastorns mentals en les 

persones, especialment en psicosi, pot contribuir a una millora del coneixement de 

l’etiopatogènia d’aquests trastorns i a poder dirigir de forma específica el tractament 

precoç de la psicosi, la recerca en aquesta intervenció i la prevenció primària de 

comorbiditats (1).  

L’edat d’inici és considerada per molts autors i autores com una de les dades 

clau més importants per entendre l’origen i la patogènia de l’esquizofrènia (2). La 

dificultat principal, però, en establir l’edat d’inici de psicosi (EIP) rau en la manca 

d’estudis prospectius en salut mental, ja que pel moment es disposa principalment de 

dades de tipus retrospectiu d’estudis transversals realitzats a la comunitat (1).  

A més a més, la importància d’estudiar l’EIP radica en que un inici més 

primerenc de la malaltia es relaciona amb major gravetat, persistència de símptomes i 

manca de resposta a tractament. A més de l’heterogeneïtat pròpia del trastorn 

esquizofrènic, una diferent edat d’inici comporta diferències des del funcionament 

premòrbid, la major durada de la psicosi no tractada (DUP) o un pitjor pronòstic (3). 

Els factors que es relacionen amb una EIP més precoç poden tenir valor pronòstic 

també en casos d'estat mental d'alt risc; casos que si són identificats amb prou 

antelació se'ls pot facilitar intervencions més primerenques, fins i tot abans del 

desenvolupament de la malaltia (4). 
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Partint d’aquesta evidència, clàssicament s’ha distingit entre psicosi d’inici a 

l’adult i psicosi d’inici precoç (early onset psychosis), definida com inici de la psicosi 

abans dels 18 anys. Es considera que un terç dels trastorns psicòtics s’inicien de 

forma precoç (5) i que aquest inici precoç presenta diferències tant en quant a 

l’etiopatogènia com en el pronòstic i les implicacions terapèutiques i de futur. De 

totes maneres, s’han proposat diferents punts de tall per diferents autors i autores, en 

funció de les respectives troballes, que mostren una gran variabilitat; punts de tall en 

l’edat de 11 anys (6), de 17 anys (7), o fins i tot de 28 anys (8,9). 

Per concloure, la majoria d'estudis admeten que l’EIP rarament és abans dels 

14 anys, i que presenta una major incidència entre els 15 i els 17 anys (15-35 en el cas 

de l’esquizofrènia) (10) amb una mediana d’edat de presentació de la malaltia entre els 

22 i els 23 anys (11). 

 

1.1.1 Com s’ha definit fins ara l’edat d’inici de psicosi? 

 

Tant de forma clàssica com en diversos estudis en l’actualitat, l’edat en el 

moment del primer ingrés hospitalari s’ha fet servir com a indicador d’EIP, per la 

facilitat amb la que es pot obtenir retrospectivament i la clara evidència que 

comporta (2). De totes maneres, el fet de requerir o no un ingrés hospitalari depèn de 

diferents factors (nivell social, cultural, situació familiar, característiques de la pròpia 

malaltia) i pot ser que amb aquesta definició no s’estiguin incloent tots els casos 

tractats de psicosi. A més a més, el temps de psicosi previ a cada ingrés s'ha calculat 

que és d'aproximadament 1 any i és altament variable segons el cas (12,13).  

Altres maneres de calcular l’EIP que s’han utilitzat als estudis són: l’edat de 

contacte amb serveis sanitaris pel motiu de la simptomatologia psicòtica (14), l'edat 

de compliment de criteris diagnòstics (8), o bé l’edat de contacte amb serveis de salut 

mental (13).  
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Per una altra banda, l’edat d’aparició de símptomes negatius i de símptomes 

prodròmics no es consideren tan fiables per la seva instauració més progressiva i 

subtil, tot i que sí que tenen rellevància pel que fa al procés patològic de 

l’esquizofrènia (2).  

A la figura 1 es mostra les diferències en EIP segons el mètode utilitzat, per a 

homes i dones, segons l'estudi de Maurer i Häfner (13). 

 

 

Probablement, per a l'estudi etiopatogènic de l'esquizofrènia, l’edat més 

rellevant és la d’inici dels primers símptomes positius o dels primers canvis en el 

comportament, tal i com es proposa per diferents autors, o bé de forma estructurada 

fent ús de l'entrevista IRAOS (Interview for the Retrospective Assessment of the Onset of 

Schizophrenia) (12,14). Aquesta definició d’EIP, però, té l’inconvenient que sovint 

s’obté de forma retrospectiva a partir del o la pacient o d’un familiar, i pot ser en 

alguns casos metodològicament poc acurat pel biaix del record. Per aquest motiu es 

Figura 1. Mitjana d'edat d'inici de psicosi en diferents moments del 

desenvolupament de la malaltia (Maurer and Häfner, 1995). 
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recomana actualment poder filiar l'EIP de forma acurada en els i les pacients que 

inicien el primer episodi de psicosi o que ingressen per primer cop (13).  

 

1.2 Què implica una edat d'inici més primerenca o més tardana 

 

Estudis previs han demostrat que una edat precoç d'inici de psicosi s'associa a 

major gravetat clínica i funcional, manca de resposta al tractament, major ús de 

recursos, i també a un pitjor pronòstic clínic (1,15,16). Concretament, s’ha trobat que 

aquells casos amb edats de primer ingrés més precoces, es relacionaven amb major 

probabilitat d’ulteriors hospitalitzacions, major nombre d’ingressos i estades per 

ingrés més llargues (16,17). Comparada amb la psicosi d’inici més tardà, la psicosi 

amb EIP primerenca s’ha relacionat també amb pitjors ajustaments laboral i 

acadèmic (18), menor probabilitat de formar una parella, pitjor rendiment laboral 

(19), menor resposta al tractament antipsicòtic (20,21) i major risc de suïcidi (22). 

A més a més, una EIP primerenca es relaciona amb durades de psicosi no 

tractades (DUP) més llargues (23), una caracterització diferent dels símptomes 

psicòtics amb més símptomes negatius i desorganitzatius (19,24), major 

deteriorament cognitiu (25), majors alteracions del neuro-desenvolupament 

premòrbides (26,27) i major càrrega i vulnerabilitat genètica (27,28). Ochoa et al. van 

trobar que els pacients amb menor EIP es relacionen també amb pitjor funcionament 

social, especialment pel que fa a habilitats comunicatives, socials i auto-cura (15).  

També una edat més primerenca d'inici de símptomes psiquiàtrics en estats 

mentals d'alt risc s'ha vist associada a una major conversió a psicosi no afectiva (29). 

Aquest aspecte adopta una màxima importància en l’esquizofrènia, un trastorn 

de causa heterogènia que se sol iniciar durant l'adolescència i inici de l'edat adulta, 

però que en molts casos, alteracions subtils de la funció neuro-integrativa ja estan 
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presents des del naixement (30) i per tant es creu que es podrien prevenir o detectar 

amb antelació. 

 

1.3 Factors que determinen l'edat d'inici en psicosi 

 

Hi ha diversos factors genètics i ambientals que s'ha demostrat que participen 

en l'etiopatogènia de la psicosi i en poden determinar el seu inici, així com també 

poden actuar de forma sinèrgica entre ells (31). A continuació descriurem de forma 

individual aquells factors que s'ha descrit fins al moment com factors de risc per a la 

psicosi que en poden fer variar la seva edat d'inici. 

 

1.3.1 Gènere 

 

En els trastorns mentals, i especialment en el cas de la psicosi, les diferències 

de gènere han despertat un particular interès en les darreres dècades.  

Emil Kräpelin va ser dels primers en reportar, l’any 1909, que les dones 

presentaven trastorns psicòtics més tard que els homes, tenint en compte les 

respectives edats en el moment de l’ingrés. Des d’aleshores, s’ha realitzat una sèrie 

d'estudis per tal de poder confirmar aquestes diferències d’edat d’inici segons gènere, 

i per tal de clarificar-ne les seves causes (32–34). 
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Figura 2. Corba d'incidència de psicosi segons 

sexe i edat (Drake et al., 2010). 

Mitjançant aquests estudis, s'ha 

observat que els homes tenen un pic 

principal d'incidència cap als 20 anys 

d'edat i que les dones el presenten uns 

anys més tard, entre els 20-25 anys, però 

amb una distribució més uniforme fins a 

la mitjana edat (35-40 anys), quan 

apareix un segon pic d'incidència 

(9,33,35–37). L'estudi de Goreje et al. 

també va observar una EIP més 

primerenca en homes que en dones, i va 

concloure que a l’edat de 30 anys, el 83% 

dels homes de la mostra havien iniciat la 

malaltia, comparat amb el 66% de les 

dones (38).  

Una mostra de les diferents dades d'incidència segons gènere es pot veure a la 

figura 2 (39). 

Així doncs, el predomini masculí en la incidència que s'observa sobre els 20 

anys d'edat, passa a ser femení en edats més avançades, tot i que estudis i revisions 

recents indiquen que no hi ha diferències de gènere significatives pel que fa a la 

prevalença global de l'esquizofrènia (40). 

Altres diferències de gènere trobades en diversos estudis són: la menor 

incidència ja descrita (proporció de taxes d'incidència entre homes i dones de 1.4), 

millor funcionament premòrbid, curs més favorable de la malaltia, millor resposta al 

tractament i millor pronòstic de la malaltia en les dones (33,34,41,42), almenys fins al 

moment de la menopausa, comparat amb els homes. Aquests, en canvi, presentarien 

pitjor funcionament premòrbid, més símptomes negatius i major dèficit cognitiu 

(35,43,44). 
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Finalment, és interessant comentar que l'edat d'inici més tardana i els 

símptomes afectius a l'inici de la malaltia, que prediuen un millor curs de la malaltia, 

s'associen al gènere femení en la majoria d'estudis (41). 

S'ha establert que aquestes diferències de gènere en la presentació de la psicosi 

tenen un paper clau en l'etiopatogènia de la malaltia (41), amb implicacions 

importants en la recerca sobre la patofisiologia i etiologia de l'esquizofrènia 

aplicables a la pràctica clínica (45). 

S'han formulat diferents hipòtesis per a explicar aquestes diferències. Una 

d'elles és la hipòtesi estrogènica de l'esquizofrènia, que postula que els estrògens 

exerceixen un paper protector en les dones vulnerables a patir la malaltia (46), i que 

aquests podrien disminuir o posposar el risc de psicosi en la dona. Així doncs, 

períodes vitals de la dona en què els nivells d'estrògens són més baixos, com el post-

part, menopausa o fases peri-menstruals, es relacionarien amb un major risc d'inici o 

recaiguda de la psicosi, i a l'inrevés. Aquesta teoria es veu reforçada pel fet que en la 

menopausa, les dones amb trastorn psicòtic necessiten major dosi de tractament 

antipsicòtic, probablement per la propietat dels estrògens de reforçar l’efecte dels 

antipsicòtics (43) i que els estrògens podrien reduir la sensibilitat dels receptors D2 

en el sistema nerviós central (47). A més a més, s'ha observat que els nivells 

circulants d'estrògens en les dones amb esquizofrènia són menors que en les dones 

sanes (43). Estudis en animals suggereixen que l'estradiol podria actuar com un 

modulador de protecció en l'esquizofrènia mitjançant la millora del llindar de 

vulnerabilitat per a la psicosi a través de la regulació a la baixa de la 

neurotransmissió de dopamina (48). 

Així doncs, i seguint aquesta hipòtesi, s'han portat a terme diferents estudis 

amb l'objectiu d'avaluar si una edat de pubertat primerenca es relaciona amb una edat 

d'inici de psicosi més tardana i també amb menor gravetat de símptomes psicòtics. 

Els resultats d'aquests estudis han estat fins ara poc concloents o bé 

controvertits. Els grups de Cohen i Galdós (49,50) varen reportar una correlació 
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significativa entre pubertat precoç (a través de la mesura retrospectiva de la 

menarquia) i inici de psicosi tardana en mostres de dones amb trastorn psicòtic. 

També Frazier et al. (51) va estudiar la relació entre edat de desenvolupament 

puberal i inici de psicosi en una mostra de pacients amb esquizofrènia d'inici en la 

infància (abans dels 12 anys), i va trobar relació significativa entre edat de pubertat 

(estudiada mitjançant el desenvolupament de característiques sexuals secundàries) i 

EIP en el subgrup de dones. Tant l'estudi de Cohen et al. com el de Frazier et al. 

també varen estudiar la relació entre edat de pubertat i EIP en homes, però no varen 

trobar associacions significatives (49,51). 

Pel contrari, estudis similars (Hochman and Lewine, 2004; Ruiz et al., 2000) 

no varen trobar relació significativa entre edat de menarquia i EIP, i per tant aquests 

estudis no donen prou suport a la hipòtesi estrogènica de l'esquizofrènia, postulant 

una major importància d'altres factors del neuro-desenvolupament. 

L'estudi de Hochman i Lewine sí que va trobar, però, majors puntuacions de 

símptomes negatius i pitjor funcionament en els pacients amb edat de menarquia més 

tardana (52). 

La hipòtesi estrogènica no explica totes les diferències de gènere en l’inici del 

trastorn psicòtic, i és compatible amb altres teories o consideracions. Diferències de 

sexe i gènere en esquizofrènia també poden ser resultat de diferències en el 

desenvolupament del cervell sa, així com de diferències en els efectes socials en el risc 

i el curs de la malaltia (41). Alguns autors i autores han suggerit que una diferent 

susceptibilitat a l'estrès o diferents patrons de conducta social entre homes i dones, 

podrien explicar diferències de gènere en l'inici de l'esquizofrènia (54). També altres 

consideren que l’EIP més precoç dels homes es correspon a una major susceptibilitat 

d'aquests de patir trastorns del neuro-desenvolupament (54,55). 

Una altra diferenciació entre el cervell d’homes i dones, és el ritme amb el que 

té lloc el neuro-desenvolupament. El cervell femení mostra en general una 

mielinització neuronal més precoç, amb un establiment de connexions neuronals i 
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lateralització de les funcions cerebrals més anticipat. Una major maduresa relativa 

del cervell femení també podria explicar la menor vulnerabilitat a agressions durant 

el període pre i post-natal en el cas de les dones, que podria ser també un factor 

determinant per la diferència d’EIP entre homes i dones (46). 

 

1.3.2 Complicacions obstètriques 

 

Les complicacions obstètriques (COs) han estat relacionades amb el risc de 

desenvolupar esquizofrènia, i específicament amb l'avançament de l’EIP per part de 

diferents estudis i revisions (9,56–60). Aquest ha estat un camp d’estudi d’interès en 

les darreres dècades i ja Lewis et al. (61) reportava que els pacients amb esquizofrènia 

que havien patit COs debutaven en la malaltia una mitjana de 5 anys abans que 

aquells sense història de COs.  

Les COs són la causa ambiental més estudiada dins un model d’alteració del 

neuro-desenvolupament de l'esquizofrènia, i engloba tant les complicacions que tenen 

lloc durant l’embaràs com durant el part.  

Segons la meta-anàlisi realitzada per Verdoux et al. sobre COs i edat d’inici en 

esquizofrènia (60), les persones amb psicosi d’inici abans dels 22 anys havien patit 

més COs (OR 1,52) que persones amb inici més tardà; a més, varen observar que els 

casos d’inici precoç eren 2.7 vegades més propensos a haver patit presentació 

anòmala fetal i 10 vegades més d’haver presentat naixement per cesària 

d’emergència. S’ha suggerit també que el risc d’esquizofrènia augmenta de forma 

lineal a mesura que s’incrementen el nombre de COs (57), i s’ha relacionat 

específicament amb casos d’esquizofrènia d’inici precoç (57,62). L’estudi retrospectiu 

de Thomas et al. (63), en canvi, no va trobar relació entre psicosi d’edat d’inici precoç 

i major nombre de COs individuals. 
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La hipòxia fetal és un esdeveniment que es relaciona amb major risc ulterior 

de psicosi, i està associada a COs com la cesària, l’hemorràgia intra-part o la pre-

eclàmpsia (64). La hipòxia fetal s’ha associat amb alteracions estructurals cerebrals en 

pacients amb esquizofrènia i en els seus germans sans, comparats amb grup control 

amb baix risc d’esquizofrènia (65). La pre-eclàmpsia també s’ha reportat com un 

factor independent associat al risc de psicosi (66). 

Cal destacar tres meta-anàlisis publicades que estudien el rol de les COs en el 

desenvolupament de l'esquizofrènia. El realitzat per Cannon et al. (67) es basa en 

estudis poblacionals i agrupa les diferents possibles COs en 3 categories diferents: 

complicacions durant l’embaràs (hemorràgies, pre-eclàmpsia, diabetis, 

incompatibilitat Rh), alteracions en el creixement i desenvolupament fetals (baix pes 

al néixer, malformacions congènites, perímetre cranial baix) i complicacions en el 

part (asfíxia, atonia uterina, cesària d’emergència). La mida de l'efecte per la majoria 

de complicacions segons aquest treball és per sota de 2, tot i que les complicacions 

per diabetis, despreniment de placenta, baix pes al néixer i cesària d'emergència 

donaven més de 3 vegades augment de l'efecte. 

La meta-anàlisi de Geddes i Lawrie es va basar en totes aquelles publicacions 

d'estudis en esquizofrènia de casos i controls, i varen trobar que les persones que 

havien sofert COs doblaven el risc de desenvolupar esquizofrènia (68). 

Geddes va publicar una meta-anàlisi addicional utilitzant dades de 12 estudis 

casos-control, basats en l'escala de COs de Lewis i Murray. Va trobar associacions 

significatives entre risc d'esquizofrènia i trencament prematur de membranes, 

prematuritat, i ús d'incubadora, mentre que el baix pes al néixer i el part amb fòrceps 

mostraven una significació molt limitada (69). 

Característiques del part i del fetus al néixer també s'han relacionat amb un 

major risc de psicosi i amb un avançament de l'EIP. Un baix pes en néixer s'ha 

associat a una major susceptibilitat de desenvolupar esquizofrènia, especialment quan 

resulta per sota dels 2500g (70–73). Altres treballs han trobat que un pes al néixer 
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tant alt com baix (71,74) es relacionen amb major risc d’esquizofrènia, així com 

només un pes al néixer alt (75). Un baix pes al néixer també s’ha relacionat amb un 

ajustament premòrbid i un funcionament cognitiu pitjors (76), i en població general 

amb un rendiment acadèmic i un funcionament ocupacional i cognitiu més baixos 

(77). En canvi, altres estudis no han trobat relació entre pes al néixer i risc 

d’esquizofrènia (78), i cal destacar que un alt pes al néixer es relaciona a la vegada 

amb COs de característiques hipòxiques (79). 

Un part pre-terme (abans de les 37 setmanes) també s’ha relacionat amb un 

major risc de psicosi no afectiva (69,80,81), tot i que la majoria d’estudis utilitzen el 

pes al néixer per a estudiar la relació amb el risc de psicosi i avançament de l’EIP. 

El tipus de part també s’ha vist relacionat amb major risc per desenvolupar 

psicosi; específicament, l’ús de cesària d’emergència (60) o electiva (82), tot i que en el 

segon cas existeix probable component de confusió per les característiques familiars 

(ambientals o genètiques). En relació al risc de psicosi i cesària, s'han proposat també 

hipòtesis diferents a la hipòxica, com ara una diferent colonització bacteriana i 

composició de microbiota pel tipus de part (83), relació amb parts pre-terme, o bé 

característiques comunes de les famílies amb aquest tipus de part (84). 

També s’ha postulat que siguin altres mecanismes etiològics com són el 

traumatisme mecànic que hagi pogut resultar del part, especialment si instrumentat 

(causat per COs o per bé de tractar-les), o altres factors de risc que poden predisposar 

o resultar en prematuritat (85). 

Darrerament també s’està donant una especial importància al paper de les COs 

en aquells casos d’estat mental d’alt risc. Un estudi recent que va ser portat a terme 

en pacients amb risc de desenvolupar psicosi i amb pacients amb un primer episodi de 

psicosi ja establert, va mostrar major presència d'esdeveniments obstètrics en aquests 

pacients comparat amb població sana (86). També Ballon et al. varen trobar una 

major presència de COs en usuaris en estat mental d’alt risc comparat amb població 

sana (87), i Zammit et al. en el cas d’una cohort de pacients de 12 anys amb 
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símptomes psicòtics subclínics, que presentaven més esdeveniments prenatals i 

perinatals adversos que aquells participants sense símptomes (88). També s’ha 

observat que el risc de conversió a psicosi en grups d’estat mental d’alt risc és 

superior en aquells casos amb història de COs (89); en canvi, en un altre estudi no 

s’ha trobat relació entre COs i risc de desenvolupar psicosi en una mostra de pacients 

amb estat mental d’alt risc, suggerint que és necessària més recerca en aquest camp 

(90). 

 

1.3.3 Infeccions in utero 

 

Estudis epidemiològics han aportat evidències respecte que les infeccions 

contretes durant l'embaràs podrien participar en l'etiopatogènia de l'esquizofrènia, 

concretament el virus de la grip, el toxoplasma o l'herpes simple tipus 2 (91,92). Es 

postula que respostes inflamatòries mitjançades per un increment de citoquines del 

cervell en procés de desenvolupament del fetus podrien relacionar-se amb el futur 

risc de desenvolupar esquizofrènia.  

També infeccions de tipus genital o reproductiu en la mare s’han associat a un 

risc augmentat en 5 vegades de desenvolupar trastorns de l’espectre de 

l’esquizofrènia, comparat amb els que no havien estat exposats (93). Un estudi 

australià del 2014 de cohorts de naixement suggereix que infeccions prenatals 

vaginals es relacionen amb experiències psicòtiques en l’adult, relació moderada per 

la susceptibilitat de l’infant a patir malalties infeccioses (94). 

També cal tenir en compte un factor que a nivell epidemiològic s’ha vist 

replicat en nombrosos estudis: l’estacionalitat del naixement. S’ha vist que hi ha un 

petit però significatiu predomini de l’esquizofrènia en naixements en hivern i 

principis de primavera (un increment entre un 5 i un 15%), especialment en 

l’hemisferi nord (95,96). S’han formulat diverses teories per tal d’explicar aquest fet, 
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entre elles agents teratogènics, o una deficiència a nivell de dieta, que afectaria al 

desenvolupament del cervell fetal. També s’ha valorat la possibilitat que en aquests 

naixements hi podria haver hagut un major contacte amb el virus de la grip (97) tot i 

que els resultats encara no són prou consistents.  

 

1.3.4 Antecedents familiars de psicosi 

 

La història familiar de trastorn esquizofrènic en un/a familiar de primer grau 

és fins ara el factor de risc per esquizofrènia més replicat (98). Estudis en bessons i 

adopcions han mostrat que aquest risc respon més a factors genètics que no 

ambientals (85,99). El fet de tenir un/a familiar de primer grau amb trastorn psicòtic 

incrementa de forma significativa el risc de patir trastorn psicòtic (100,101).  

Els antecedents familiars de psicosi també tenen un paper molt significatiu en 

l'avançament de l’EIP (8,102,103); estudis realitzats amb famílies i a nivell 

epidemiològic han suggerit que són els trastorns psicòtics d’inici primerenc els que 

són més influïts genèticament (104). A l’estudi epidemiològic de Li et al., on se 

segueixen dades d’incidència de psicosi d’una cohort i dels seus progenitors, es va 

observar que la incidència estandarditzada de psicosi era significativament major en 

aquells subjectes amb pare, mare o ambdós afectats també per trastorn psicòtic. La 

transmissió materna de trastorn psicòtic es va mostrar més influent que la paterna 

(en tots dos sexes i només en la dona en casos d’esquizofrènia), i els casos amb major 

incidència estandarditzada eren aquells casos amb edat d’inici més primerenc (105). 

De fet, en els casos amb història familiar de psicosi, les diferències d'edat 

d'inici entre dones i homes descrites anteriorment poden ser menys evidents 

(106,107), suggerint que el paper protector dels estrògens podria quedar mitigat per 

l'elevat risc genètic en cas de tenir familiars de primer grau amb la malaltia (108). 
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Seguint aquesta línia de recerca, nombrosos estudis tampoc no han trobat 

diferències de gènere en l’inici de la psicosi en casos d’esquizofrènia familiar 

(106,109), tot i que en casos en què no hi havia antecedents familiars de primer grau, 

novament l’edat d’inici era posterior en el cas de les dones, tal i com suggereix la 

teoria estrogènica de l’esquizofrènia. També hi ha estudis (59) que deixen de trobar 

avançament de l’EIP atribuïble a COs quan estudien casos d’esquizofrènia familiar. 

 

1.3.5 Edat del pare i de la mare 

 

Una major edat del pare s'associa a major risc de diferents malalties en el/la 

descendent, probablement degut a un increment, associat a l'edat, de les mutacions 

esporàdiques de novo de les cèl·lules germinals (110–112).  

Aquest és també el cas de l'esquizofrènia, el risc de la qual es veu augmentada 

a mesura que avança l'edat del pare (112,113), ja a partir de l’edat de 35 anys (114). 

Estudis poblacionals amb cohorts elevades que s'han realitzat en països nòrdics (115), 

han mostrat que l'edat avançada del pare és un important factor de risc independent 

per al desenvolupament de l'esquizofrènia, especialment en aquells casos sense 

història familiar de psicosi (el que dóna suport a la teoria de mutacions de novo 

acumulades en casos d'avançament de l'edat del pare). L’estudi de cohorts de 

Malaspina et al. va reportar que el risc de patir esquizofrènia passava d'un 1/141 en 

fills de pares menors de 25 anys a 1/47 en pares entre 50 i 54 anys (116); aquest 

efecte, "dosi-depenent", també s’ha confirmat a l’estudi americà de Brown et al. 

mitjançant una cohort prospectiva de més de 12.000 participants (113). 

S’ha discutit per diversos autors sobre si aquesta relació també pot ser deguda 

a factors psicosocials, seguint la hipòtesi que pares d’edats més avançades podrien 

aportar un ambient psicosocial menys favorable per als infants, o bé pel fet que els 

descendents presenciïn malaltia o pèrdua del progenitor per la seva major edat (113). 
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A més a més, fills/es de pares més grans mostren en un estudi recent alteracions 

cognitives subtils (117). També com a possible explicació a la relació entre edat 

paterna avançada i risc d’esquizofrènia s’han proposat factors constitucionals, pel fet 

que el pare o la mare poden patir algun trastorn de l’espectre de l’esquizofrènia o 

trets d’aquesta, que es relacionaria amb una edat d’aparellament i de tenir 

descendència més tardanes (113). 

S'han realitzat menys estudis sobre la relació entre edat de la mare i risc 

d'esquizofrènia, tot i que en un d'ells s'ha trobat que el risc d'esquizofrènia es 

relacionava de forma lineal amb l'avançament de l'edat de la mare, i no del pare com 

s'ha reportat més freqüentment (118). 

 

1.3.6 Consum de tòxics previ a l’inici de la psicosi 

 

El consum de tòxics és un factor de risc per a la població infanto-juvenil de 

desenvolupar esquizofrènia i pot actuar com un precipitant immediat de psicosi (119). 

En estudis realitzats amb primers episodis de psicosi, l’ús de tòxics en general s’ha 

observat que fa avançar de forma significativa l’EIP (120). 

El cànnabis és fins ara el tòxic que més s'ha relacionat amb una EIP més 

primerenca (9,37,59,121,122), fent-la avançar entre 12 i 36 mesos (123–125), o fins a 

6 anys en algunes cohorts de primers episodis de psicosi (126), respecte als malalts 

no-consumidors. També s’ha observat en diferents estudis que els nivells de consum 

del tòxic o el seu patró de consum es relaciona, de forma dosi-depenent, a una EIP 

més precoç en casos de l'espectre de l'esquizofrènia (124,127–129). Recentment s’ha 

publicat un treball que ha analitzat el paper de l’ús del cànnabis en l’EIP en una 

mostra de més de 1100 participants, en el que s’ha relacionat l’ús de cànnabis amb 

l’EIP de forma independent a la resta de factors, amb un avançament de l’EIP fins a 3 

anys (130). Aquesta troballa també s’ha observat en estudis realitzats específicament 
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amb persones amb primer episodi de psicosi, on l’avançament de l’EIP per consum de 

cànnabis s’ha trobat de forma independent al gènere i a altres tòxics (129,131). 

L’avançament de l’EIP s’ha observat de forma més acusada en el cas de les dones en 

un estudi (132) i en el cas dels homes, en un altre (133). 

Les diferències de gènere en l'EIP exposades anteriorment, també es veuen 

mitigades en casos de consum de cànnabis (134).  

Substàncies estimulants, com les amfetamines, s'han relacionat amb major risc 

de desenvolupament de psicosi i amb una EIP més primerenca quan es consumien 

juntament amb cànnabis o cocaïna (135). L’ús de fàrmacs estimulants per al 

tractament del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) s’ha relacionat 

en alguns casos amb la precipitació de trastorns psicòtics (136); es postula que a 

través de la sensibilització a llarg termini de l’alliberament de dopamina a l’estriat. 

Un estudi recent ha relacionat novament l’exposició al tractament amb estimulants 

amb un debut de psicosi més primerenc (137). 

Els pacients poli-consumidors de substàncies també presenten major risc 

d’EIP primerenca comparat amb els no consumidors o amb els consumidors 

únicament de cànnabis (138). En canvi, en una recent meta-anàlisi sistemàtica 

realitzada per Large et al. (139), no s'ha trobat diferències en l'edat d'inici en els 

pacients consumidors de substàncies.  

 

1.3.7 Esdeveniments estressants 

 

Els episodis traumàtics i esdeveniments estressants soferts a la infància i a 

l’edat adulta també s'han associat amb el risc de psicosi, i de fet es consideren 

importants determinants de la malalta psicòtica (140). Estudis previs han trobat 
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evidències de que la probabilitat de patir una experiència psicòtica augmenta en casos 

d'haver estat exposats a episodis traumàtics en edats primerenques (141). 

Una de les teories que s’ha proposat és que aquelles persones exposades a 

episodis traumàtics a la infància, tenen major tendència a experimentar al·lucinacions 

juntament amb clínica delirant, que es podria entendre com un esforç cognitiu per 

donar sentit a l’al·lucinació. També s’ha proposat que l’haver patit situacions 

adverses a la infància podrien fer més vulnerables processos biològics com la via 

hipotàlamo-hipòfisi-adrenal o bé processos psicològics com l’afecte o les emocions, 

que acumulats amb altres estressors podrien afavorir el risc de psicosi (142). Per altra 

banda, la revisió de Morgan i Fisher (143) va concloure que no hi ha encara prou 

evidències per donar suport a una relació causal entre episodis traumàtics a la 

infància i el desenvolupament de psicosi. 

Com a esdeveniments estressants patits durant la infància, es poden enumerar 

els següents: separació o pèrdua de pares (incloent separacions temporals de llarga 

durada i la mort del pare o de la mare abans de l’edat de 16 anys (144)), abús durant 

la infància (143), que també inclouria negligència infantil o situació sòcio-econòmica 

desavantatjosa, i bullying (145).  

Sembla que l’edat a la que es pateix abús sexual o físic durant la infància també 

té impacte sobre l’afectació funcional premòrbida de les persones que després 

pateixen psicosi, sent més important en abusos abans dels 12 anys d’edat (146).  

Pel que fa a esdeveniments estressants en l’edat adulta, cal destacar que sovint 

tenen lloc abans d’un primer episodi o d’una recaiguda de la malaltia psicòtica 

(147,148). Bebbington et al., mitjançant l’enquesta britànica nacional de comorbiditat 

psiquiàtrica, va observar un increment en 3 vegades del risc de desenvolupar un 

trastorn psicòtic després d’haver patit abús sexual (149). 
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1.4 Model del neuro-desenvolupament de l’esquizofrènia 

  

La participació dels diferents factors ambientals esmentats fins ara en un 

major risc de desenvolupar esquizofrènia es pot explicar a través del model del 

neuro-desenvolupament. Aquest postula que la patobiologia de l’esquizofrènia es 

correspon amb una alteració en el desenvolupament cerebral degut a risc genètic i/o 

insults ambientals previs (150,151).  

Estudis en bessons troben aproximadament una concordança del 50% del risc 

d’esquizofrènia, concordança que no s’explica en el cas d’una equivalència genètica 

única (98), pel que aquest model entén que factors ambientals també han d’estar 

implicats en l'etiopatogènia de la psicosi (152). 

La majoria dels models per a l’esquizofrènia es basen en aquesta perspectiva 

del neuro-desenvolupament, i s’organitzen al voltant de tres temes principals (85). El 

primer és el conegut com “model estàtic”, i postula que un primer insult, pre o peri-

natal, té lloc durant el període crític del neuro-desenvolupament, roman latent al 

llarg de les dues primeres dècades de la vida, i s’activa o es manifesta posteriorment 

quan tenen lloc processos normals de maduració del neuro-desenvolupament que 

“desemmascaren” l’insult primari (150). El segon model es basa en el supòsit d’una 

alteració en la maduració cerebral durant l’adolescència (153), degut a una 

programació alterada o bé un factor exogen, suficient per a interrompre la trajectòria 

del neuro-desenvolupament (per sí sola o a través de la interacció amb esdeveniments 

vitals), per a predisposar al desenvolupament d’una psicosi. 

Un tercer model incorpora aspectes dels dos models mencionats (154) i 

postula que una lesió cerebral primerenca resulta en una cascada d’esdeveniments 

que tenen lloc durant la infància i adolescència, exacerbant-se en períodes crítics, que 

alteraran la trajectòria de desenvolupament que resulta en el debut del trastorn 

esquizofrènic. 
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La vulnerabilitat biològica per a l’esquizofrènia queda demostrada, per un 

costat, a través d'estudis genètics (que apunten a una heretabilitat aproximada de 

0,65-0,70) (155) i epidemiològics (156), i per un altre a les complicacions pre i peri-

natals (65). Aquests dominis cobren especial importància ja que exerceixen els seus 

efectes especialment d’hora, afectant doncs el desenvolupament cerebral. Evidències 

d’alteracions cerebrals a nivell estructural i funcional (alteracions en el precòrtex 

frontal, disminució del volum hipocampal) en familiars joves sense psicosi, donen 

suport a la teoria de que una interrupció en el neuro-desenvolupament precedeix el 

debut de la psicosi (157,158). Aquesta teoria es veu reforçada per estudis que han 

demostrat que en el moment del debut del primer episodi de psicosi, les persones amb 

esquizofrènia ja pateixen una afectació cognitiva detectable, comparat amb controls 

sans, i perquè l’inici de la psicosi coincideix en molts casos amb el moment de 

maduració cognitiva dels còrtexs pre-frontal i parietal (159). 

Darrerament es proposa (57) un model en el que efectes neurotòxics (com ara 

COs de tipus hipòxic) podrien portar a un inici de psicosi més precoç degut a un 

pruning prematur de les sinapsis corticals. S’ha proposat que un pruning excessiu 

podria relacionar-se amb l’esquizofrènia, en el sentit que la reducció de sinapsis 

neuronals per sota d’un llindar concret podrien produir simptomatologia psicòtica 

(153,160), i variacions en la proporció d’aquest pruning podria fer variar l’edat d’inici 

de l’esquizofrènia. Murray (161) formula la hipòtesi de que alteracions primerenques 

en el neuro-desenvolupament atribuïbles a causa genètica i/o a factors ambientals 

primerencs, són més presents en els casos d’esquizofrènia d’inici precoç. El fet de que 

COs es relacionin amb menor EIP dóna suport a aquesta hipòtesi, sobretot si es té en 

compte l’efecte “dosi-resposta” descrit anteriorment, així com el fet de que les 

psicosis d’inici més precoç tinguin un curs més cronificant que les d’origen més tardà. 

S'ha trobat també que aquells i aquelles pacients amb primer episodi de psicosi 

que acumulen més alteracions del neuro-desenvolupament (incloent COs, 

antecedents familiars, signes neurològics, pitjor ajustament premòrbid) presenten un 
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funcionament neuropsicològic pitjor, en especial la flexibilitat cognitiva, el 

funcionament intel·lectual i la funció de la memòria (162). 

Resultats respecte a estudis neurobiològics també donen suport a aquesta 

teoria. A nivell de neuropatologia, s’han identificat alteracions a nivell cel·lular i 

molecular en esquizofrènia, que tenen rellevància en el neuro-desenvolupament 

(densitat neuronal, morfologia i nombre neuronal, citoarquitectura, arbres i espines 

dendrítiques, proteïnes relacionades amb la sinapsi, absència de gliosi i altres 

evidències de neurodegeneració) (163). 

Estudis moleculars també apunten a influències poligèniques que inclourien 

diferents variants de nucleòtids i variants del número de còpies. Un estudi molecular 

(164) suggereix que aquesta interacció genètico-ambiental pot venir donada per uns 

determinats gens candidats, que serien regulats per la hipòxia o bé implicats en la 

funció vascular cerebral, i que interaccionarien amb la presència de COs greus a 

l’hora d’influir en el risc de desenvolupar esquizofrènia. Un altre estudi ha suggerit 

que factors ambientals, com el cànnabis, interaccionen amb un polimorfisme del gen 

COMT, el que podria aportar major risc de patir esquizofrènia en aquelles persones 

portadores de l’al·lel concret (165). Aquest tipus d'estudis aporten evidència a la 

interacció gen-ambient, i suggereixen que el rol de determinats gens de 

susceptibilitat a l’esquizofrènia són els que influeixen en la vulnerabilitat als diferents 

patògens ambientals. És a dir, troballes com aquestes podrien explicar perquè, per 

exemple, només una proporció dels usuaris de cànnabis acaben desenvolupant psicosi, 

que serien aquells genèticament vulnerables a l’efecte nociu del cànnabis. 

El model “diàtesi-estrès” (166) fa l’èmfasi que aquesta presumible 

vulnerabilitat biològica interacciona amb el risc ambiental per a acabar precipitant 

una psicosi. Aquest model dóna especial importància al paper dels factors ambientals, 

com ara el consum de tòxics i cànnabis, factors que són significativament més 

modificables que els genètics i biològics i que per tant també poden donar més eines a 

nous enfocaments com les intervencions primerenques o les estratègies de prevenció 
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per a la psicosi. Un model “diàtesi-estrès poligènic del neuro-desenvolupament” (167) 

s’ha proposat més recentment, que se centra en pertorbacions del desenvolupament 

primerenc que s’ha demostrat juguen un paper en la vulnerabilitat per a la psicosi, 

d’una forma sensible en el temps. Es tenen en compte en aquest model dues classes 

de precursors biològics: la predisposició genètica i el desenvolupament prenatal, i dos 

factors ambientals-socials: l’ambient familiar i els esdeveniments vitals estressants. 

Recentment s’està apropant la teoria del neuro-desenvolupament a la hipòtesi 

de la dopamina (99) en comptes de distingir-les com dues hipòtesis independents i de 

diferent contingut. Així doncs, aquestes dues teories s’estan començant a integrar 

gràcies a les creixents evidències respecte a que factors de risc pel desenvolupament 

de l’esquizofrènia semblen actuar facilitats per la desregulació de la dopamina, sent 

aquesta última la via comú i final del desenvolupament de la psicosi. Howes i Murray 

(152) fan menció a un model integrat del sòcio-desenvolupament, que combina 

aspectes de les hipòtesis de la dopamina, neuro-desenvolupament i sòcio-

desenvolupament amb teories cognitives. Aquest es caracteritza per ser un model 

més dinàmic, en el sentit que la disfunció dopaminèrgica fluctua en la resposta 

psicològica a la senyalització alterada de la dopamina i pot donar més resposta a les 

remissions i recaigudes de la malaltia.   

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Model integrat del sòcio-desenvolupament (Howes and Murray, 2014). 
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Segons aquest model, una alteració en el desenvolupament, secundària a 

variants genètiques, dany cerebral i adversitat social durant la infància alterarien el 

desenvolupament i sensibilitzarien el sistema dopaminèrgic (figura 3). A la vegada, 

esdeveniments adversos a nivell social també alterarien l’esquema cognitiu que fa 

servir l’individu per interpretar experiències cap a interpretacions psicòtiques.  

 

L’estrès subseqüent resultaria en una desregulació de l’alliberament de la 

dopamina que causaria a la vegada major estrès, creant d’aquesta manera un cercle 

viciós en el que l’estrès incrementa la desregulació de la dopamina, que condueix a la 

interpretació psicòtica (figura 4). 

 

Relació entre maduració neuronal i pubertat  

El model del neuro-desenvolupament de l'esquizofrènia també té en compte 

que el canvi hormonal propi de la pubertat pot interaccionar amb alteracions 

cerebrals pre-natals per a desencadenar l'inici de la psicosi (150,153,168), i que 

processos de maduració cerebral que tenen lloc durant la pubertat interaccionen amb 

l’efecte de defectes congènits i poden produir els símptomes psicòtics (50). El fet que 

en una proporció important dels casos, l’esquizofrènia iniciï els seus pròdroms poc 

Figura 4. Model integrat del sòcio-desenvolupament (Howes and Murray, 2014). 
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després de la pubertat, dóna suport a aquest model, que suggereix que una de les 

causes d’aquesta podrien ser errors en aquest estadi de la maduració cerebral (153). 

Hi ha encara pocs estudis sobre els processos de maduració neuronal que 

s’associen al desenvolupament post-puberal (169), i també poques dades pel moment 

respecte a les característiques de maduració cerebral d’aquells infants o adolescents 

que desenvolupen esquizofrènia. Cal en primer lloc tenir en compte que 

l’adolescència és un període de màxima sensibilitat a l’estrès (170); és en l’etapa post-

puberal que s’incrementa l’activitat a nivell de l’eix hipotalàmic-hipòfiso-adrenal. Els 

nivells d’estrògens i testosterona augmenten junt amb la cascada d’alliberació 

d’hormona alliberadora de adrenocorticotropina a nivell hipotalàmic, que activa la 

corticotropina a hipòfisi, i que a la vegada activa la síntesi de glucocorticoids 

(essencialment corticoids) a la glàndules adrenals (169). 

També els nivells de neurotransmissors canvien en el moment de la pubertat. 

S’ha descrit en aquest període un descens generalitzat de la concentració de 

serotonina, mentre que l’activitat de la dopamina s’incrementa en certes regions 

corticals, especialment el còrtex frontal (170). Certs enzims que juguen un paper en 

la síntesi i degradació de neurotransmissors com la dopamina també augmenten 

durant l’adolescència. En aquest sentit, s’ha formulat la hipòtesi de que l’augment de 

risc de psicosi que té lloc durant l’adolescència o principis de l’edat adulta, està 

relacionat amb l’augment de l’activitat dopaminèrgica (171). 

En quant als canvis neuroanatòmics a la pubertat, el cervell de l’adolescent 

adopta canvis volumètrics en diferents regions cerebrals, que inclouen el còrtex 

frontal i temporal, l’amígdala i l’hipocamp (172) (amb diferències de gènere en 

aquests dos últims). Altres estructures de la matèria gris, en canvi, perden volum en 

aquest període (còrtex lateral, caudat i tàlam), seguint fenòmens de pruning sinàptic. 

El procés de mielinització continua en aquest període en el sistema límbic, relacionat-

se amb el desenvolupament de la funció cognitiva. Es reforça també la connectivitat 

neuronal entre el còrtex i regions límbiques, que es creu fomenten l’estabilitat i el 

control emocionals que tenen lloc en aquest moment del desenvolupament de l’adult. 
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Ochoa et al. van trobar que els pacients amb una EIP més primerenca es 

relacionen també amb pitjor funcionament social, especialment pel que fa a habilitats 

comunicatives, habilitats socials i auto-cura (15), suggerint que les àrees del 

funcionament social que es desenvolupen durant l’adolescència no haurien pogut 

estructurar-se adequadament en les persones amb un inici primerenc de la malaltia.  

Quan s’ha estudiat l’activitat cerebral mitjançant RMN i proves 

electrofisiològiques, s’ha trobat un increment significatiu de l’activitat en la pubertat 

(173), que contribueix a adquirir majors nivells de processament cognitiu (pensament 

abstracte, capacitats atencionals...). També s’incrementa l’interès en les relacions 

socials i el reconeixement de les relacions personals (170), amb tot un seguit de 

canvis cognitius i de conducta, que es comencen a veure acompanyats pel risc de 

desenvolupar certes malalties, entre elles la psicosi. Aquest risc es considera 

conseqüència dels canvis en el sistema nerviós central que formen part de la 

maduració sexual. Per últim, es disposa de dades de neuroimatge post-puberals de 

persones afectades que indiquen major pèrdua de matèria gris frontal, parietal i 

temporal. 

Per a concloure, l'esquizofrènia es considera doncs un trastorn del 

desenvolupament neurològic en el que agressions de tipus hipòxic, isquèmic, 

infeccions o altres tipus d’estrès durant períodes crítics del desenvolupament fetal fan 

canviar l'arquitectura cel·lular d'un cervell genèticament vulnerable. L'efecte 

d'aquests canvis no és sempre evident en la infància, però es manifesta durant 

l'adolescència, quan més canvis cerebrals tenen lloc i les demandes cognitives 

incrementen (168). 

 

Relació entre maduració neuronal i estrògens 

Els estrògens s’ha descrit que actuen com neuro-moduladors en la patogènesi 

de trastorns neuropsiquiàtrics, incloent l’esquizofrènia. Se li atribueixen propietats 
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neuroprotectores, també davant de certes agressions (174), i propietats anàlogues als 

fàrmacs antipsicòtics a través del bloqueig o la reducció de la sensibilitat dels 

receptors dopaminèrgics o de la inhibició de la síntesi dopaminèrgica (48) 

Com l’esquizofrènia acostuma a tenir l’inici al final de l’adolescència, els 

efectes que desencadenen les hormones sexuals a la pubertat tenen a veure amb l’inici 

de la malaltia. Es creu que el dràstic canvi hormonal i de neurotransmissors que té 

lloc a la pubertat pot desencadenar el desenvolupament de la psicosi, en el cas de les 

dones mitigat per l’efecte protector dels estrògens (46). 

A través d’estudis realitzats principalment en animals, s’ha observat que, 

durant el neuro-desenvolupament, la senyalització d'estrògens activa o reprimeix 

l'expressió de gens a través de la metilació de l'ADN i la inhibició de l'acetilació 

d'histones (175). L’acetilació de les histones desembolica l'estructura de la cromatina i 

permet la transcripció genètica i, per contra, la desacetilació de les histones tensa la 

conformació de la cromatina i n’inhibeix la transcripció (176). Molts dels gens 

expressats en el cervell estan influenciats pels estrògens, que també interactuen amb 

factors de creixement del desenvolupament neurològic i estan involucrats en una 

cascada d'antioxidants de radicals lliures que protegeixen contra la mort neuronal 

(177). El cervell del fetus és molt sensible als efectes neurotròfics de l’estradiol i els 

estrògens cerebrals en els primers anys de vida augmenten la comunicació neuronal 

mitjançant la promoció de la migració de les cèl·lules nervioses i la seva diferenciació 

i connectivitat (178). Entre d'altres, els gens responsables del creixement neuronal i 

la supervivència i per a la formació de l'espina dendrítica i la densitat els gens estan 

influenciats pels estrògens. A més, els estrògens protegeixen les neurones durant el 

desenvolupament a través de la supressió de la inflamació postisquémica i l'atenuació 

de l'apoptosi. 

L’activitat cerebral de l’aromatasa, que converteix la testosterona en estradiol 

en els mascles, s'eleva després de la pubertat, i com a resultat les concentracions 

d'estradiol al cervell són més o menys similar en nens i nenes, però només passats 

uns 3 anys de la pubertat (179). Aquesta lapse de 3 anys en què les nenes tenen major 
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nivell d'estrògens en el cervell que els nens podria ser rellevant per a la diferència de 

gènere en l'inici dels símptomes de l'esquizofrènia. Els estrògens també retarden el 

pruning sinàptic i "protegeixen" de forma específica les vies de la dopamina, tots dos 

mecansimes implicats en la patogènesi de l'esquizofrènia (180,181) 

Els estrògens podrien també influir en la gravetat de símptomes de 

l’esquizofrènia a través de la seva interacció amb la dopamina, modulant la seva 

activitat, i la serotonina, de manera que podria protegir aspectes cognitius i de 

símptomes positius i negatius de l’esquizofrènia (174). 
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2. Hipòtesis de treball i objectius 

 

Hipòtesis i objectius generals 

 

Les hipòtesis de treball d’aquesta tesi es basen que factors biològics relacionats 

amb l'herència familiar, el neuro-desenvolupament i factors reproductius i de gènere 

tenen relació amb una edat d'inici de psicosi més precoç en casos de primer episodi de 

psicosi. 

Seguint aquesta hipòtesi, es pretén estudiar en una mostra de persones amb un 

primer episodi de psicosi com l'EIP es pot veure afectada per les variables que 

descrivim a continuació. 

 

Hipòtesis i objectius del treball I 

 

Les hipòtesis del primer treball són que l’edat de menarquia, com a mesura 

d’inici de la pubertat, es relaciona de forma inversa amb l’EIP, i que una edat tardana 

de menarquia es relaciona amb una major gravetat dels símptomes psicòtics i amb un 

pitjor pronòstic clínic. 

Per a poder validar aquestes hipòtesis, es van formular els següents objectius: 

1. Estudiar la relació entre edat de menarquia i EIP en casos de 

dones amb un primer episodi de psicosi. 

 

2. Estudiar la relació entre l’edat de menarquia i la gravetat i el 

pronòstic clínics. 
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Hipòtesis i objectius del treball II 

 

La hipòtesi del treball segon de la tesi és que COs i dades al néixer com el baix 

pes o la prematuritat fetal, antecedents paterns de psicosi i una edat avançada del 

pare i de la mare, es relacionen amb una EIP més primerenca en casos de primers 

episodis de psicosi. 

Per tal de validar aquesta hipòtesi, es van formular els següents objectius: 

1. Determinar la relació d'EIP i antecedents de complicacions de tipus 

obstètric i dades al néixer com el baix pes o la prematuritat fetal. 

2. Avaluar com es relacionen amb l'EIP els antecedents familiars de psicosi i 

l'edat del pare i de la mare.  

 

 



37  

 

 

 

 

3. Metodologia 

 



38  

 

 



3. Metodologia 39 
 

3. Metodologia 

 

Els dos estudis que es presenten es van realitzar a partir d'una mostra de 

pacients amb un primer episodi de psicosi que va ser reclutada a la xarxa infanto-

juvenil i d'adults, de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i Parc Sanitari Sant 

Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat, respectivament, sota el projecte denominat 

GENIPE. Es varen incloure tant pacients des de serveis de la comunitària com 

d'hospitalització. 

L'estudi inicial va ser dissenyat per a avaluar diferències de gènere en la 

presentació de primers episodis de psicosis (GENIPE) i va ser dut a terme a través 

d'una beca FIS (FIS PI05/1115) i d'una beca de la Caja Navarra (2007). 

Així doncs, els dos estudis que es presenten són de tipus observacional i 

transversal. 

Els criteris d'inclusió de l’estudi eren: pacients entre 10 i 65 anys que 

haguessin presentat dos o més símptomes psicòtics (deliris, al·lucinacions, parla 

desorganitzada, conducta desorganitzada o catatònica, símptomes negatius), que 

fossin atesos als nostres serveis de salut mental per primera vegada, amb una durada 

de psicosi no tractada no superior a un any i amb una durada de tractament no 

superior a 6 mesos. 

Els criteris d'exclusió eren: retard mental, traumatisme cranial o demència. 

Es varen reclutar un total de 95 pacients en aquest estudi, dels quals se'n va  

poder avaluar de forma completa 90. 
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Treball I: Relació entre edat de menarquia i edat d'inici de psicosi 

(EIP) 

 

Per aquest estudi, es disposà de dades de 42 dones (es varen incloure 47 dones, 

5 de les quals no disposàvem de l'edat de menarquia). Es va obtenir l'edat decimal de 

cada pacient en 3 moments: en l'inici dels primers símptomes psicòtics, en el primer 

contacte amb psiquiatria i en el primer ingrés a hospital psiquiàtric, si n’era el cas. 

L'edat de menarquia es va obtenir de forma retrospectiva amb el mètode de 

record retrospectiu (182), mètode que s'utilitza de forma habitual en els estudis que 

treballen amb l'edat de menarquia de les pacients ja que s’ha descrit que correlaciona 

de forma adequada amb l'edat original de menarquia. S'interrogava a la pacient i a la 

seva mare/pare, per a aquest propòsit i per a reduir el biaix de record. 

Es va fer servir un qüestionari sòcio-demogràfic i una entrevista clínica amb la 

pacient i el pare o la mare, utilitzant l’entrevista clínica estructurada del DSM o 

SCID (183). Es varen utilitzar, per a la descripció de la mostra, els diagnòstics clínics 

de les pacients a l'any d'evolució de la malaltia per tal de poder confirmar l'estabilitat 

dels diagnòstics originals. 

Com a variables que podien actuar com factors de confusió, es varen escollir 

els antecedents de psicosi del pare i la mare, l’ús de cànnabis previ a l’inici de la 

psicosi i les COs. Els antecedents de psicosi en la mare o pare es varen recollir 

seguint el model d'Andreasen (184) i els antecedents obstètrics utilitzant l'escala de 

complicacions obstètriques de Lewis i Murray (61), que s'administrava a la mare o al 

pare del pacient. Els ítems d'aquesta escala, que s'utilitzaren de forma ordinal 

(utilitzant la presència o absència de cada CO i el número total de COs) per al primer 

treball, inclou les següents variables: infecció per sífilis o rubèola durant l'embaràs, 

pre-eclàmpsia, hemorràgia, edat gestacional menor de 37 o major de 42 setmanes, 

més de 36h de treball de part, cesària, presentació anormal del fetus, ús de fòrceps, 
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prolapse del cordó umbilical, pes al néixer menor de 2.000 g i més de 4 setmanes en 

incubadora al néixer (69). 

El consum de tòxics previ al debut de la psicosi es va avaluar com abús o 

dependència del tòxic segons els criteris DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, Fourth Edition). 

Per a avaluar la gravetat i pronòstic clínic de les pacients, es varen utilitzar les 

escales PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), ICG-ESQ (Clinical Global 

Impression – Schizophrenia Scale), GAF clínic (Global Assessment of Functioning), DAS-

sv (Disability Assessment Schedule versió curta), a més de l’escala de qualitat de vida 

EuroQol i una avaluació cognitiva (CI) a través de l'escala d'Intel·ligència de 

Wechsler (diferent versió per l'adult i per a l'infant).  

L'escala PANSS està composta per subescales de símptomes positius, negatius 

i generals i mesura fins a 30 símptomes en una escala de 1 a 7 (puntuacions més altes 

indiquen major psicopatologia) (185,186). L'escala ICG-ESQ determina la gravetat 

de l'episodi dins d'un interval de 1 a 7 de quatre grups de símptomes de 

l'esquizofrènia (positiu, negatiu, cognitiu i depressiu) (187). Totes dues avaluacions es 

varen realitzar sobre la situació de major gravetat psicopatològica entre el debut de 

la psicosi i dues setmanes més tard. Les avaluacions van ser realitzades per dues 

psicòlogues entrenades, que van donar una puntuació del coeficient de correlació 

intra-classe superior a 0,70 utilitzant els instruments citats, abans de començar 

l'estudi. 

L'escala GAF (Global Assessment of Functioning) (188) es va fa servir per 

mesurar el pronòstic. Aquesta escala s'utilitza per mesurar el funcionament global 

(clínic i social), on el valor 1 representa disfunció greu i el 100 representa el millor 

funcionament possible. El funcionament social es va avaluar mitjançant l'escala DAS-

sv (Disability Assessment Schedule versió curta), on puntuacions més altes representen 

major disfunció (189). 
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L'avaluació cognitiva dels i les pacients es va fer a través de l'escala 

d'Intel·ligència de Wechsler per l'adult (3a edició) (190) i per a l'infant (4a edició) 

(191). El coeficient intel·lectual es va calcular mitjançant el subtest de vocabulari 

(192). 

Per a avaluar la qualitat de vida, es va utilitzar l'escala EuroQol 5D (EQ-5D) 

(193). A través d’aquesta escala, el mateix individu valora el seu estat de salut, primer 

en nivells de gravetat per dimensions (mobilitat, cura personal, activitats quotidianes, 

dolor/malestar i ansietat/depressió), i després en una escala visual analògica 

d'avaluació més general. Un tercer element de l'EQ - 5D és l'índex de valors socials 

que s'obté per a cada estat de salut generat per l'instrument. 

 

Treball II: Relació entre complicacions obstètriques i pes al néixer i 

EIP 

 

Per a aquest estudi es va disposar de la mostra total de 90 pacients, amb els 

criteris d'inclusió i exclusió ja esmentats. 

L’EIP es definí en aquest treball com l’edat decimal quan els primers 

símptomes psicòtics apareixien. 

S'utilitzà el qüestionari sòcio-demogràfic i el diagnòstic clínic a l'any, com 

descrit per al primer treball. Mitjançant entrevista clínica i el qüestionari dissenyat 

per a l'estudi es va obtenir a més a més l'edat del pare i de la mare en el moment del 

naixement del fill/a i l'ús de substàncies previ al debut de psicosi (alcohol, cànnabis, 

cocaïna, opioides i estimulants), que es va registrar a l'entrada de l'estudi i es van 

utilitzar novament els criteris d'abús i dependència del DSM-IV. 
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Els antecedents de psicosi en la mare o pare es varen recollir seguint el model 

d'Andreasen (184) i els antecedents obstètrics utilitzant l'escala de complicacions 

obstètriques de Lewis i Murray (61), en aquest estudi es va tractar cada variable de 

forma individual. De forma afegida, també es recollí el pes i edat gestacional del o la 

pacient al néixer, i si la mare havia patit avortaments previs o havia consumit 

substàncies durant l'embaràs. 

 

Anàlisis estadístiques 

 

Mitjançant proves de Chi quadrat es van realitzar comparacions entre 

variables categòriques i amb proves T es van relacionar variables categòriques amb 

contínues (comparació de mitjanes per a grups independents). Per a avaluar 

associacions entre variables que no seguien la llei normal i variables categòriques, 

s'utilitzaren les proves de U de Mann Whitney i Kruskal Wallis. 

Es va utilitzar la tècnica de correlació lineal per a valorar l'associació entre 

variables quantitatives (coeficient de correlació Pearson) i de distribució normal, i es 

va utilitzar el coeficient de correlació de Spearman quan es tractaven variables 

ordinals. 

Per al primer treball, es va calcular que per a poder detectar una correlació 

lineal de 0,5 entre les variables edat de menarquia i EIP amb una potència estadística 

del 80% i una confiança del 95%, es requeria una mostra d’almenys 35 dones. 

Pel segon treball, es construí a més de l’anterior un model de regressió lineal 

amb aquelles variables que podien predir l'edat d'inici de psicosi. 

Les anàlisis es van realitzar mitjançant el programa estadístic SPSS versió 22 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA), amb un nivell de significança (p) menor de 0,05. 
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Aspectes ètics 

 

El projecte que es presenta va ser aprovat pel Comitè d'Ètica de la Fundació 

Sant Joan de Déu abans del seu inici, i segueix adequadament els principis ètics de la 

Declaració de Helsinki. 

Tots i totes les pacients van rebre informació de les característiques de l'estudi 

i varen firmar consentiment informat per escrit abans de la seva inclusió a l'estudi, un 

cop se’ls va fer una descripció de l’estudi. 
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4. Articles de la tesi 

 

Article I: 

Relationship between menarche and psychosis onset in women with first 

episode of psychosis 
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Article II: 

Birth weight and obstetric complications determine age at onset in first 

episode of psychosis 
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5. Resultats 

 

5. 1 Resultats del treball I 

 

Descripció de la mostra 

Del total de 42 pacients incloses, 26 (61,9%) es varen reclutar de serveis de 

salut mental infanto-juvenils i 16 pacients (38,1%) de serveis de salut mental d'adults. 

Dotze pacients (28,6%) provenien de serveis ambulatoris i 30 (71,4%) de serveis 

hospitalaris. Totes les 42 pacients incloses estaven rebent tractament antipsicòtic, 

amb risperidona (35,7%), olanzapina (40,5%), quetiapina (16,7%) o aripiprazol (7,1%) 

en el moment de ser incloses a l’estudi. 

Les dades d’ús de substàncies eren disponibles per a 41 pacients. Un total de 

17 pacients (41,4%) realitzaven consum de cànnabis previ al debut de la malaltia 

psicòtica, 18 realitzaven consum d'alcohol (43,9%), 6 consumien cocaïna (14,6%), 3 

consumien drogues estimulants (7,3%) i 1 consumia substàncies sedatives (2,4%). 

L'edat mitjana de menarquia de les dones estudiades era de 12,24 anys (SD 

1,10), i la mitjana de l'edat de primers episodis psicòtics, de 19,26 anys (SD 6,33). A la 

taula 1 es pot veure també les dades descriptives de les edats d'inclusió a l'estudi, edat 

de primer contacte amb psiquiatria i edat de primera hospitalització. 

Els diagnòstics principals segons DSM-IV a l'any de seguiment, es recullen a 

la Taula 2. 
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 Mitjana SD Mediana Rang 

Edat d'inclusió a 

l'estudi 
19,81 6,14 17,00 14-38 

Edat de menarquia 12,24 1,10 12,00 10-15 

Edat de primers 

símptomes psicòtics 
19,26 6,33 17,00 12-38 

Edat de primer 

contacte amb 

psiquiatria 

19,43 6,24 17,00 12-38 

Edat de primer 

ingrés hospitalari* 
19,33 6,03 17,00 13-38 

* 3 pacients de la mostra no varen requerir ingrés hospitalari. 

Taula 1. Dades descriptives d'edat (en anys, n=42). SD: desviació estàndard. 

 

Diagnòstic Pacients (%) 

Trastorn psicòtic NE 10 (23,8%) 

Trastorn esquizofreniforme 8   (19,0%) 

Esquizofrènia tipus paranoide 6   (14,3%) 

Trastorn esquizoafectiu 4   (9,5%) 

Trastorn bipolar I 8 (19,0%) 

Trastorn psicòtic induït per tòxics 2   (4,8%) 

Trastorn psicòtic breu 4   (9,5%) 

Taula 2. Dades descriptives del diagnòstic (n = 42). NE: no especificat. 

 

Resultats 

En la mostra estudiada no es va trobar una correlació estadísticament 

significativa entre l’edat de menarquia i l’edat de primers símptomes psicòtics, edat 
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de primer contacte amb serveis de psiquiatria o edat de primer ingrés hospitalari 

(veure Taula 3). Tampoc es varen trobar dades significatives en quant a la correlació 

entre l'edat de menarquia i l'escala PANNS (màxima), ICG-ESQ, GAF, DAS total o 

EuroQol. 

 

Taula 3. Correlacions de Pearson entre edat de menarquia i edat d’inici de psicosi, PANSS, 

ICG-ESQ, GAF, DAS i EuroQol (n). 

 

El coeficient intel·lectual estimat no estava relacionat amb l'edat de menarquia 

(0,163, p 0,391), edat de primers símptomes psicòtics (-0,063, p 0,742) o antecedents 

familiars de psicosi (-0,105, p 0,580).  

 Coeficients de correlació de 
Pearson amb edat de menarquia p 

Edat de primers 

símptomes psicòtics (42) 
0,061 0,702 

Edat de primer contacte  

amb psiquiatria (42) 
0,059 0,709 

Edat de primer ingrés  

hospitalari (39) 
-0,036 0,827 

PANSS total (42) 0,054 0,733 

PANSS positiva (42) -0,063 0,693 

PANSS negativa (42) 0,016 0,918 

PANSS general (42) 0,129 0,414 

ICG-ESQ total (37) -0,230 0,170 

GAF (41) 0,128 0,426 

DAS total (33) -0,046 0,800 

EuroQol (32) -0,016 0,932 
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Les possibles variables de confusió que es van tenir en compte van ser: 

antecedents paterns de psicosi, antecedents de COs, i ús de cànnabis previ a l'inici de 

la psicosi. Pel que fa a les dades de COs, no es tenien disponibles les dades de 10 

pacients. De les 32 pacients de les que es disposava les dades de COs, 28 havien patit 

almenys una CO segons l'escala de Lewis i Murray. Concretament, 20 havien patit 1 

CO, 4 havien patit 2 COs i 4 havien patit 3 COs. Un total de 17 pacients realitzaven 

ús de cànnabis previ a l'inici de la psicosi i 4 presentaven antecedents paterns de 

psicosi. 

A partir d'aquestes variables que predisposen a una menor edat de psicosi, es 

va crear una nova variable que sumava la presència d'aquestes tres. Es va portar a 

terme una correlació de Spearman entre aquesta variable i l'edat de menarquia 

(coeficient Spearman = -0,412, p 0,021), que mostrava que pacients amb una edat de 

menarquia més primerenca tenien una major càrrega de factors que predisposen a 

una menor EIP. D'aquests factors, el que es relacionava amb menor edat de 

menarquia de forma significativa era la presència d'antecedents paterns de psicosi (p 

0,010).  

El tractament hormonal contraceptiu també va ser tingut en compte. Sis 

pacients (14,3%) prenien tractament contraceptiu en el moment de la inclusió a 

l'estudi, però no es varen trobar diferències en l'edat d'inici de psicosi entre les dones 

que prenien anticonceptius i les que no en prenien (p 0,228). 

Per a poder detectar diferències entre pacients menors o majors de 18 anys 

(inclosos per serveis infanto-juvenils o per serveis d'atenció a l'adult), es va analitzar 

la relació entre edat de menarquia i edat d'inici de psicosi de forma separada per a les 

dues sub-mostres. La correlació de Pearson no era estadísticament significativa en 

cap dels dos grups (0,223, p 0,306 en la mostra infanto-juvenil, i -0,051, p 0,835 en la 

mostra d'adultes), com tampoc hi havia diferències en les puntuacions de la PANSS (p 

0,236), edat de menarquia (p 0,188), presència de COs (p 0,098), ús de cànnabis (p 

0,813) o antecedents paterns de psicosi (p 0,841). 
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5.2 Resultats del treball II 

 

Descripció de la mostra 

L’article que es presenta va ser realitzat amb una mostra final de 90 pacients 

amb un primer episodi de psicosi: 38 dones (41,8%) i 52 homes (57,1%).  

L’edat mitjana d’inclusió a l’estudi era de 20,62 anys (SD 6,92) i l’edat mitjana 

d’inici de psicosi era de 20,32 anys (SD 7,00). Vint pacients (22,2%) varen ser 

reclutats de serveis de de salut mental comunitaris, i 70 pacients (77,8%) de serveis 

hospitalaris. 48 pacients de la mostra (53,3%) pertanyien a serveis de salut mental 

infanto-juvenils i els altres 42 (46,7%) d'adults. La descripció dels diagnòstics 

principals i antecedents d'ús de tòxics previ al debut de la psicosi es detallen a la 

Taula 4. 

Pel que fa a característiques sòcio-demogràfiques, 80 pacients eren solters/es 

(87,9%), 7 estaven casats/des (7,7%) i 3 estaven divorciats/des (3,3%). Catorze 

participants (15,4%) vivien en àrees rurals, 46 estaven estudiant (51,1%), 33 estaven 

treballant (36,3%), 16 estaven a l'atur (17,8%) i 8 estaven de baixa laboral (8,9%). En 

quant a nivell acadèmic, 17 pacients havien acabat els estudis secundaris (18,9%) i 6 

(6,6%) tenien estudis universitaris. 

De tots i totes les participants, 7 presentaven història familiar de psicosi en el 

pare, i 4 en la mare. Una de les participants presentava antecedent de psicosi tant en 

el pare com en la mare. Així doncs, 10 participants presentaven història familiar de 

psicosi en qualsevol dels pares. Les edats del pare i de la mare en el moment del 

naixement del participant eren de 32,72 (SD 6,37) i 29,61 (SD 6,39), respectivament. 

Pel que fa a dades sobre COs i ús de tòxics durant l’embaràs, aquestes no eren 

disponibles per 22 dels participants, per diferents motius (per adopció, per mort de la 

mare, o per no disponibilitat de la mare en el moment de l’estudi), i 
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desafortunadament tampoc no va ser possible disposar de la història pediàtrica 

d'aquests/es pacients (veure Taula 4).  

 Pacients n = 90 (%) 

 

 

 

 

Diagnòstics després 
del primer any de 
seguiment (n, %) 

Esquizofrènia 32 (35,6) 

Trastorn delirant 2 (2,2) 

Trastorn psicòtic NE 25 (27,8) 

Trastorn psicòtic induït 3 (3,3) 

Trastorn psicòtic breu 3 (3,3) 

Trastorn esquizo-afectiu 5 (5,6) 

       Trastorn bipolar amb símptomes 

       psicòtics 

15 (16,7) 

       Trastorn depressiu amb símptomes 

       psicòtics 

5 (5,6) 

 

 

Ús de tòxics previ a 
l'inici de la psicosi 

(n, %) 

Alcohol 50 (54,9) 

Cànnabis 50 (54,9) 

Cocaïna 25 (27,5) 

Opioides 2 (2,2) 

Estimulants (amfetamines) 12 (13,2) 

 Pacients n=68 (%) 

Un o més avortaments previs 15 (22,1) 

 

Nombre de 

complicacions 

obstètriques 

Sense COs 12 (13,3) 

1 CO 27 (30,0) 

2 COs 14 (15,6) 

3 COs 12 (13,3) 

4 COs 3 (3,3) 

 

 

Infeccions durant l'embaràs 9 (13,2) 

Pre-eclàmpsia 5 (7,5) 
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Taula 4. Descripció clínica i de les COs de la mostra. NE: no especificat. 

 

Resultats 

Primerament es va analitzar la disponibilitat de les dades de COs, per a 

comprovar si podien haver-hi diferències entre els pacients que tenien aquestes dades 

disponibles i els que no, que poguessin afectar els resultats de l'estudi. Efectivament, 

l'EIP era superior en aquells pacients sense dades de COs disponibles (p=0,006), però 

en canvi no diferien respecte al sexe (p=0,086), àrea d'habitatge (p=0,706), nivell 

d'educació (p=0,246), edats del pare i la mare en néixer (p=0,351, p=0,230) i 

antecedents de psicosi en el pare i la mare (p=0,593, p=0,292). 

Pel que fa a l’ús de tòxics per part de la mare durant l’embaràs, 3 (4,4%) 

havien estat fumadores de tabac i 6 (8,8%) de cafeïna, però cap mare no reportava 

consum de qualsevol altra substància. 

La mitjana del pes al néixer era de 3278,03 (SD 524,84) grams i l’edat mitjana 

gestacional era de 37,12 (SD 2,40) setmanes. 

 

 

 

 

Complicacions 
obstètriques 

(n, %) 

Hemorràgies 3 (4,4) 

Edat gestacional <37  

o >42 setmanes 

50 (73,5) 

Part > 36h 2 (3,1) 

Cesària 11 (15,9) 

Presentació anormal del fetus 3 (4,4) 

Bessons 2 (2,9) 

Ús de fòrceps 10 (14,9) 

Prolapse de corda umbilical 1 (1,5) 

Pes < 2000 grams 0 (0) 

Incubadora en néixer>  4 setmanes 7 (10,1) 
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El total de participants consumidors d’estimulants (12) presentaven així 

mateix un consum concomitant de cànnabis, i 9 d’ells també de cocaïna. 

A la taula 5 s’analitza la relació entre EIP i sexe, ús de tòxics durant l’embaràs 

i ús de tòxics previ a la malaltia, edat del pare i de la mare, antecedents de trastorn 

psicòtic en el pare o mare, complicacions obstètriques, pes al néixer, i edat 

gestacional.  

 EIP (mitjana, SD) p 

Sexe 
Dones 20,26 (7,02) 

0,922 
Homes 20,40 (7,03) 

Tabac durant l'embaràs 
No 20,52 (7,28) 

0,868 
Sí 21,23 (4,75) 

Cafeïna durant 

l'embaràs 

No 20,46 (7,43) 
0,711 

Sí 21,60 (2,78) 

Ús d'alcohol previ a 

l'inici de la psicosi 

No 20,10 (8,39) 
0,779 

Sí 20,54 (5,70) 

Ús de cànnabis previ a 

l'inici de la psicosi 

No 19,61 (8,50) 
0,399 

Sí 20,93 (5,51) 

Ús de cocaïna previ  

a l'inici de la psicosi 

No 19,62 (7,04) 
0,081 

Sí 22,50 (6,50) 

Ús d'opioides previ  

a l'inici de la psicosi 

No 20,39 (7,05) 
0,665 

Sí 18,21 (3,22) 

Ús d'estimulants 

previ a l'inici de la 

psicosi 

No 20,68 (7,36) 

0,044 
Sí 18,13 (3,11) 

Antecedent psicosi  

pares 

No 20,66 (7,41) 
0,014 

Sí 17,36 (2,95) 
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Antecedent psicosi  

mare 

No 20,36 (7,14) 
0,413 

Sí 17,40 (2,69) 

Antecedent psicosi  

pare 

No 20,55 (7,26) 
0,044 

Sí 17,38 (3,08) 

Avortaments previs 
No 18,32 (4,83) 

0,180 
Sí 20,28 (5,31) 

Infeccions durant  

l'embaràs 

No 18,96 (5,15) 
0,378 

Sí 17,38 (3,42) 

Pre-eclàmpsia 
No 19,43 (5,05) 

< 0,001 
Sí 15,06 (0,91) 

Hemorràgia 
No 18,66 (5,04) 

0,501 
Sí 20,65 (2,82) 

Més de 36h de part 
No 19,00 (5,08) 

0,760 
Sí 17,88 (3,69) 

Cesària 
No 18,29 (4,35) 

0,236 
Sí 21,06 (7,09) 

Presentació fetal  

anormal 

No 20,44 (7,08) 
0,465 

Sí 17,42 (2,08) 

Bessons 
No 18,98 (5,16) 

0,585 
Sí 16,94 (5,76) 

Ús de fòrceps 
No 19,41 (5,08) 

0,001 
Sí 15,60 (2,32) 

Prolapse de cordó 

umbilical 

No 18,81 (4,98) 
0,402 

Sí 14,59 (-) 

Edat gestacional de 

 <37 o>42 setmanes 

No 19,99 (5,02) 
0,335 

Sí 18,60 (5,29) 
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Taula 5. Anàlisis de l'EIP en relació al sexe, ús de tòxics, antecedents paterns de psicosi i 

edats dels pares, COs i pes i edat gestacional al néixer. 

 

Els resultats principals d'aquest estudi van ser que la pre-eclàmpsia, la 

necessitat d'ús d'incubadora en néixer, l'ús de fòrceps, l'antecedent patern de psicosi i 

un pes baix en néixer, es relacionaven amb una edat de EIP més primerenca en la 

mostra. Així mateix, el pes al néixer es relacionava de forma positiva i significativa 

amb l’EIP. Pel que fa a les altres variables estudiades, no presentaven relació amb 

EIP. 

Aquelles variables que havien mostrat relació amb l'EIP en els anàlisis 

bivariats es varen incloure en una anàlisi de de regressió múltiple. L'ús de fòrceps i el 

pes en néixer són les variables que millor predeien l'edat d'inici de psicosi en la nostra 

mostra de primers episodis de psicosi (veure taula 6). 

 

 

 

Pes < 2000 grams 

 

No 

 

18,79 (5,01) 

 

 

- Sí - 

Necessitat 

d'incubadora  

>4 setmanes 

No 19,35 (5,29) 

< 0,001 Sí 15,31 (1,67) 

  

Coef. correlació de Pearson 

 

p 

Edat de la mare al 

néixer 
r = 0,034 0,773 

Edat del pare al néixer r = -0,087 0,476 

Pes al néixer r = 0,297 0,015 

Edat gestacional al 

néixer 
r = 0,113 0,359 
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 Coef. B IC p 

Ús de fòrceps -4,454 -7,758 - (-1,150) 0,009 

Pes al néixer 0,003 0,001-0,005 0,012 

R2 = 0,163 

Taula 6. Model de regressió utilitzant aquelles variables que havien mostrat associació significativa 

amb EIP. 
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6. Discussió 

 

Els resultats del primer treball no donen suport a la hipòtesi que les dones 

amb una edat de menarquia més primerenca desenvolupin trastorn psicòtic de forma 

més tardana, ni tampoc que una edat de menarquia més primerenca s’associï a 

símptomes menys greus i millor pronòstic clínic. 

Els estudis previs que havien estudiat aquesta relació aportaven resultats 

diversos i no sempre en la mateixa direcció. Cohen et al. (49) i Galdós et al. (50) sí 

que varen observar relacions significatives entre edat de pubertat i EIP, treballant 

amb mostres més petites que la nostra (de 32 i 35 dones respectivament). Aquests 

també utilitzaren la mesura retrospectiva de la menarquia com edat de pubertat. 

Frazier et al. (51) va estudiar la relació entre edat de desenvolupament puberal (a 

través de signes de desenvolupament secundaris) i inici de psicosi en una mostra de 

pacients amb esquizofrènia d'inici en la infància (abans dels 12 anys), i va trobar 

relació significativa entre edat de pubertat (estudiada mitjançant el desenvolupament 

de característiques sexuals secundàries) i EIP en el subgrup de dones. També en 

aquest cas la mida de la mostra utilitzada era menor que la del nostre estudi. 

En canvi els estudis de Ruiz et al. (53) i Hochman i Levine (52) mostren 

resultats similars als que presentem nosaltres, treballant amb mostres més grans (de 

105 i 68 participants, respectivament). 

En el nostre estudi tampoc s’ha observat relació significativa entre edat de 

menarquia i gravetat o pronòstic clínics. Hochman i Levine (52) sí que varen reportar 

majors puntuacions de simptomatologia negativa i major alteració de la funcionalitat 

en pacients amb edat de menarquia més tardana utilitzant instruments de mesura 

similars als que hem fet servir nosaltres (escales GAF i SANS). Els altres estudis 

mencionats tampoc varen trobar relacions significatives en aquest aspecte. 
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Per a estudiar amb més detall aquest tema i les dades controvertides entre els 

diferents treballs, en el nostre estudi es van seleccionar com possibles factors de 

confusió els antecedents de psicosi del pare i la mare, l’ús de cànnabis previ al debut 

psicòtic i les COs. Aquests eren més freqüents en aquelles participants amb edat de 

menarquia més precoç, sense arribar a assolir significança estadística. Tot i així, es va 

valorar que aquests factors podrien haver fet avançar l’EIP en les pacients amb 

menor edat de menarquia i per tant podrien haver afectat els nostres resultats, com ja 

s’ha descrit en estudis previs (106,107,109). 

En aquesta línia, Könnecke et al. (107) va descriure una EIP més precoç en els 

i les pacients amb almenys un familiar amb esquizofrènia i en casos de complicacions 

pre o peri-natals (aquest segon resultat no era estadísticament significatiu). Cohen et 

al. (49) també va incloure com a possibles factors de confusió l’ús de substàncies, 

dany cerebral, COs i antecedents familiars d’esquizofrènia, però va concloure que cap 

d’aquests factors estava interferint en la relació entre pubertat i inici de psicosi. 

Pel que fa a les dades diagnòstiques del primer estudi, els diagnòstics en eix I 

descrits presentaven major heterogeneïtat que estudis previs de psicosi, ja que 

incloïen una proporció rellevant de psicosi no especificada (23,8%) i de trastorn 

bipolar (19,0%). Com ja s’ha descrit a l’apartat de mètodes, es van utilitzar els 

diagnòstics rebuts pels i les participants a l’any d’evolució per tal d’evitar diagnòstics 

menys específics que sovint reben els casos de primer episodi de psicosi en la pràctica 

clínica, especialment en les poblacions infanto-juvenils (194,195). En el nostre estudi, 

les pacients amb diagnòstic de trastorn psicòtic no especificat i trastorn bipolar 

provenien, efectivament, majoritàriament de la xarxa infanto-juvenil (100% i 87,5% 

dels casos amb aquests diagnòstics, respectivament).  

Els resultats dels diferents estudis mencionats suggereixen doncs que la 

hipòtesi estrogènica probablement no explica totes les diferències de gènere en l’inici 

del trastorn psicòtic, donant també importància a altres factors del neuro-

desenvolupament, al consum de tòxics i als antecedents familiars. De fet, sembla ser 

que en els casos d’antecedents familiars i de COs l’efecte protector del gènere en 
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l’EIP podria quedar mitigat, quedant clara la necessitat d’una recerca més exhaustiva 

en aquest camp per poder entendre millor l’etiopatogènesi de la psicosi. 

Pel que fa al segon article de la tesi, els resultats principals són que la pre-

eclàmpsia, la necessitat d'ús d'incubadora en néixer, l'ús de fòrceps, l'antecedent 

patern de psicosi i un pes baix en néixer, es relacionen amb una edat de EIP més 

primerenca. L’ús de fòrceps i el pes en néixer eren les variables que millor predeien 

l’EIP.  

Els resultats obtinguts van a favor de la hipòtesi formulada i són consistents 

respecte a resultats d'estudis previs on també s'havia associat COs amb una EIP més 

primerenca (56). Més concretament, alguns estudis previs havien trobat una 

associació entre signes d’asfíxia al naixement (65,196) i major risc d’esquizofrènia, 

especialment en casos de psicosi d’inici precoç, així com el cas de la pre-eclàmpsia 

(64). Un baix pes en néixer també s’havia relacionat amb major risc d’esquizofrènia 

(67). Geddes et al. (69) també va trobar associacions significatives entre esquizofrènia 

i el requeriment de reanimació o incubadora en una meta-anàlisi d’estudis cas control 

que també utilitzaven l’escala de Lewis i Murray, però, en contrast amb les nostres 

troballes, el baix pes en néixer i l’ús de fòrceps només mostraven una significança 

molt petita en relació al risc d’esquizofrènia. En el nostre estudi, la necessitat 

d’incubadora al néixer estava relacionada de forma significativa al pes en néixer, i 

probablement és per aquest motiu que aquesta variable no es mantenia en el model de 

regressió. 

No es va trobar en el nostre estudi, en canvi, relació entre EIP i altres COs 

com ara les infeccions durant l’embaràs, hemorràgia intra-part, o prolapse de cordó 

umbilical. A l’estudi de Cannon et al. (57) també es va trobar associació únicament 

entre COs relacionades amb hipòxia i risc d’esquizofrènia en casos d’inici precoç, que 

semblen ser les més relacionades amb una alteració del neuro-desenvolupament, però 

no per la resta de COs. Pel que fa a les infeccions durant l’embaràs i l’hemorràgia, 

altres autors sí que havien trobat associació amb el risc d’esquizofrènia (70,197).  
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En el nostre estudi tampoc es va trobar relació entre edat gestacional i EIP, 

resultat consistent amb l’estudi previ de Lahti et al. (73), en el que tampoc trobaven 

relació entre naixement pre-terme i risc de trastorn mental a l’edat adulta. Sembla 

ser que les dades més replicades pel que fa a afectació de l’EIP fan referència al pes al 

néixer, i no tant a l’edat gestacional. 

L’edat del pare i de la mare en el moment del naixement del o la pacient, 

tampoc es relacionava de forma significativa amb EIP en el nostre estudi, en contrast 

amb estudis previs que sí havien relacionat edat dels pares amb major risc 

d’esquizofrènia (113,115). Lopez-Castroman (118) només va trobar aquesta relació en 

el cas de la mitjana d’edat de les mares, i no dels pares. També hi ha estudis que 

advoquen per una major transmissió del risc d’esquizofrènia per la via materna en 

referència a alteracions del DNA mitocondrial relacionades amb l’esquizofrènia (198). 

L'ús de drogues estimulants en la nostra mostra era majoritàriament 

concomitant a l'ús de cànnabis i cocaïna, i era l'únic tòxic que es relacionava de forma 

significativa amb l’EIP. Aquesta troballa és consistent amb resultats d’estudis previs, 

que també relacionaren ús d’amfetamines amb EIP més precoç quan s’usaven 

juntament amb cànnabis o cocaïna (135). També en estudis previs, pacients que eren 

consumidors de poli-substàncies presentaven EIP menor que pacients sense ús de 

tòxics o amb ús únicament de cànnabis (138). En canvi, l’ús de cànnabis per si sol no 

mostrava diferències en l’EIP en el nostre estudi, mentre que aquest és el tòxic que 

fins ara s’ha relacionat amb una EIP més precoç en la bibliografia (59,132,138,199). 

Pel que fa a les dades diagnòstiques del segon estudi, el diagnòstic més 

prevalent era el d’esquizofrènia (33,7%), seguit pel de trastorn psicòtic no especificat 

(26,3%). S’ha discutit ja que el curs natural dels trastorns psicòtics és que comencin 

de forma inespecífica, fent-se els trets diagnòstics més evidents al llarg de la seva 

evolució (200). També en casos infanto-juvenils (el 53,3% de la nostra mostra), els 

primers episodis de psicosi sovint es classifiquen com trastorn psicòtics no 

especificats degut a una presentació clínica encara poc clara o definida (201). En 

qualsevol cas, i segons Rahm i Cullberg (202), el diagnòstic de trastorn psicòtic no 
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especificat, tot i tenir un baix valor d’estabilitat diagnòstica, és una etiqueta 

diagnòstica vàlida pels criteris diagnòstics que la defineixen. 

Per finalitzar, està àmpliament acceptat que la hipòxia fetal/neonatal i les 

COs, que presumiblement interaccionen amb certs gens de vulnerabilitat, es 

relacionen, junt amb altres factors, amb la patogènesi de l’esquizofrènia (57,196). Els 

nostres resultats, la majoria consistents amb treballs previs, aporten més dades 

respecte a la importància del període prenatal, el procés del part i la càrrega familiar 

en el desenvolupament de la psicosi, donant suport al model del neuro-

desenvolupament.  

En el nostre estudi no vàrem trobar diferències de gènere en l’EIP, de forma 

similar a estudis anteriors que també treballaven amb casos de primers episodis de 

psicosi (203,204). Aquests estudis donen diferents explicacions a aquesta manca de 

diferències: un major pes dels antecedents familiars de psicosi, d'alteracions del 

neuro-desenvolupament precoç, així com possibles limitacions per la mida de mostra. 

Així doncs, queda clar que per una part la vulnerabilitat genètica i les 

interaccions gen-ambient poden explicar certes implicacions en el risc 

d’esquizofrènia, però que també factors de risc propis de la mare i el pare 

(concomitants amb biològics i conductuals per una presència de malaltia mental) són 

importants determinants de patologia (205). Les dones amb el diagnòstic 

d’esquizofrènia poden estar en major risc de presentar COs i/o complicacions 

neonatals; concretament, major risc de part pre-terme, menor pes al néixer, pre-

eclàmpsia, despreniment de placenta, ingressos hospitalaris pre-part i menors taxes 

de part vaginal espontani (205–209). S’ha observat també que la incidència de COs en 

pacients amb un primer episodi i en estat mental d’alt risc, és més elevada en aquells 

que tenen història familiar de psicosi (210).  

Les causes que s’ha postulat que les dones amb el diagnòstic d’esquizofrènia 

poden estar en major risc de presentar COs durant el seu embaràs i part són diverses: 

predisposició genètica a alteracions del desenvolupament fetal, efectes de la malaltia 
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materna i l’estrès, nutrició inadequada, estil de vida, ús de tabac, pobra atenció 

prenatal, o els efectes dels fàrmacs prescrits (205,211). Com ja s’ha descrit 

anteriorment, alteracions del creixement fetal es poden correspondre amb risc 

posterior de desenvolupar esquizofrènia, les quals s’associen a diabetis gestacional i 

malnutrició durant l’embaràs (67). 

Cal fer èmfasi doncs a que hi ha factors modificables que poden ajudar a 

prevenir potencials esdeveniments obstètrics (infeccions durant l’embaràs, estil de 

vida, nutrició, cura i prevenció de les complicacions esmentades) i complicacions del 

nounat en les dones que pateixen un trastorn mental greu. Aquestes troballes donen 

sentit a propostes d’un seguiment més exhaustiu i complet de l’embaràs i el post-part, 

de les que es poden beneficiar la mare i el fill/a, no només en un curt sinó en llarg 

termini de cara a prevenir i disminuir el risc de desenvolupar el trastorn mental. 

Finalment, resultats previs junt amb els presentats aquí, posen en relleu el rol 

del període prenatal en el desenvolupament de la psicosi i l’esquizofrènia i la 

importància de monitoritzar de forma adequada embaràs i part, especialment en casos 

de mares i pares amb antecedents de psicosi.  

Factors de risc com càrrega familiar i genètica, complicacions al part i 

embaràs i l’ús de tòxics durant l’adolescència (30) podrien ser utilitzats de forma 

efectiva com predictors de trastorns psicòtics per a poder iniciar intervencions 

preventives en la població general i en aquella amb els factors de risc descrits. 
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7. Limitacions i punts forts 

 

Una primera limitació dels treballs que es presenten és la mida de la mostra 

(42 dones en el primer treball i 90 homes i dones en el segon). És probable que per a 

poder verificar la hipòtesi proposada de relació entre edat de menarquia i EIP del 

primer treball es requereixi d’una major mida de la mostra. Cal tenir en compte la 

complexitat d'estudiar de forma acurada l'EIP i l'edat de menarquia en mostres de 

dones amb un primer episodi, que ofereix dificultat a poder reclutar mostres més 

àmplies de forma acurada. Tot i així, el càlcul de mida de la mostra preliminar 

indicava que per a poder detectar una correlació lineal de 0.5 amb un poder estadístic 

del 80% i una confiança del 95%, era necessari reclutar un mínim de 35 dones i a més, 

val la pena comentar que estudis previs amb menor mida de la mostra sí que varen 

trobar una relació significativa entre aquestes dues variables. 

Com a segona limitació, cal esmentar la utilització de l'edat de menarquia com 

a mesura de pubertat en el primer estudi. Altres estudis han utilitzat i proposat la 

mesura de característiques sexuals secundàries a través d’escales amb el propòsit de 

mesurar de forma més acurada l'inici de la pubertat. En qualsevol cas, aquesta edat de 

desenvolupament també pot tenir dificultats en el record retrospectiu, i cal tenir en 

compte que el desenvolupament de les característiques sexuals secundàries també té 

lloc mesos més tard de l'inici endocrinològic de la pubertat (51). Altres factors de 

tipus genètic o ambiental que podrien haver influït en l’edat de menarquia 

(creixement, dieta, estrès, nivells hormonals, composició de greix corporal) no van 

ser investigats, tot i que es considera que l’heretabilitat de l’edat de menarquia es 

troba entre un 0,50 i 0,74 (212,213). L’edat de menarquia de les mares de les pacients 

tampoc va ser recollida, tot i que s’ha reportat que es correlaciona amb l’edat de 

menarquia de les filles (214). 
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Un altre aspecte a destacar com a possible limitació és la metodologia del 

record de la mare dels esdeveniments durant l'embaràs i part. En el nostre estudi, al 

no ser de característiques prospectives, l’entrevista a la mare es realitzava un cop 

diagnosticada la malaltia psicòtica en el fill o filla. Hi ha autors que critiquen aquesta 

metodologia ja que aquestes mares podrien tendir a recordar més COs que les mares 

de pacients control sense malaltia. També podria ser que aquest mètode fos imprecís 

de cara a les característiques concretes de les COs o, per exemple, de les infeccions 

sofertes (85,215). En la majoria dels estudis retrospectius, les COs s’avaluen a través 

d’entrevista amb el o la pacient i/o la mare, tot i que sempre cal valorar la possibilitat 

de recuperar llibrets d’embaràs o revisió d’històries clíniques per  tal de confirmar les 

dades recollides (215). 

Pel que fa a les dades de COs, una altra limitació és que aquestes dades no 

fossin disponibles per a 10 de les pacients incloses del primer estudi, i per a 22 dels 

inclosos en el segon estudi. Aquestes dades no eren disponibles pel fet que no s’havia 

pogut contactar amb la mare i, desafortunadament, no es va poder disposar de 

l’historial pediàtric del o la pacient. En el segon estudi, eren pacients que a la vegada 

presentaven una EIP superior als pacients dels que sí es disposaven les dades. 

L’explicació més probable a aquesta diferència en EIP en aquests pacients és que els 

respectius pares tenien menys probabilitat de ser-hi presents o d’estar involucrats de 

forma activa en el seguiment i tractament, i per tant en la seva avaluació per l’estudi. 

Tampoc eren disponibles dades de COs de controls aparellats donades les 

característiques metodològiques de l’estudi. De totes formes, la prevalença de COs en 

els i les participants de l’estudi era major que les dades disponibles per a població 

espanyola general (any 1998), en la que un 9,30% dels parts registrats es varen 

utilitzar fòrceps, 19,05% van ser a través de cesària, 4,95% anaven amb presentació 

anormal del fetus i 9,31% corresponien a edats gestacionals menors de 37 setmanes 

(216). 

Tot i que en estudis previs s’havia trobat evidències de que la probabilitat de 

patir una experiència psicòtica augmentava en casos d'haver estat exposats a episodis 
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traumàtics en edats primerenques (141), en els estudis que es presenten no es van 

recollir els esdeveniments estressants com a variable de confusió, tot i que tampoc 

s’ha relacionat aquesta variable específicament amb una EIP més precoç en la 

bibliografia. 

El fet de treballar amb primers episodis de psicosi, pot tenir l’inconvenient 

d'incloure casos que posteriorment no desenvoluparan esquizofrènia (2), pel que 

aquest fet podria afectar la validesa externa dels resultats. De totes maneres, es 

considera que la població de pacients amb primers episodis de psicosi té avantatges a 

l'hora d'aportar dades més precises i fidedignes respecte a l'inici de la malaltia i  dades 

personals, edat de menarquia i dades familiars menys esbiaixades. A més a més, el fet 

que a la nostra mostra els i les pacients no havien rebut tractament per a la psicosi 

durant més de 6 mesos, fa que es redueixi el possible efecte de la medicació. Fins al 

dia d’avui són escassos els estudis sobre determinants d’EIP en primers episodis de 

psicosi, ja que la majoria d’estudis d’aquest camp ho han fet fins ara de sèries de casos 

de psicosi de llarga durada o a través d’estudis de cohorts poblacionals (63,105,115), 

avaluant les dades de forma retrospectiva (1). 

Per últim, en el nostre estudi es va incloure pacients que havien estat detectats 

tant per serveis de salut mental infanto-juvenils com d’adults, i en dispositius tant de 

comunitària com d’unitats d’ingrés de psiquiatria. La majoria d’estudis previs havien 

inclòs únicament pacients hospitalitzats (105) o bé havien analitzat de forma 

separada població pediàtrica de l’adulta (73,113), mètodes que es considera que no 

permeten una adequada representació de la mostra degut al rang d’edat de 

presentació del debut de la psicosi (15-29 anys) (33). A més a més, per a valorar de 

forma adequada l’inici de l’esquizofrènia i la influència del gènere en aquesta, les 

recomanacions actuals indiquen que és important que en els estudis s'incloguin 

pacients amb un ampli rang d'edat i que s'atenguin tant en àmbit hospitalari com 

comunitari (35,217).  
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8. Línies de futur i aplicabilitat 

 

La recerca en psicosi incipient i primers episodis de psicosi té una gran 

rellevància en salut mental. Els seus objectius principals són poder identificar aquells 

factors predictors i precipitants de la psicosi, principalment en població jove, per a 

poder prevenir-los o per a poder realitzar intervencions primerenques o específiques 

en les persones que poden estar en risc de desenvolupar una psicosi per primera 

vegada. Estudis previs ja han suggerit que la detecció precoç beneficia el pronòstic de 

la malaltia (218) i que intervencions primerenques a nivell del desenvolupament 

social i cognitiu en esquizofrènia d’inici primerenc poden ser beneficioses (15). 

L'estudi en profunditat de l'edat d'inici de la psicosi pot permetre identificar 

millor la població en la qual s'han de realitzar tasques de prevenció i atenció precoç, 

però a més a més s'ha vist que una edat d'inici de psicosi primerenca es relaciona de 

forma molt significativa amb major gravetat clínica, pitjor resposta al tractament i un 

pitjor pronòstic de la malaltia (1), pel que identificar i poder treballar sobre els 

factors que fan anticipar l'edat d'inici de psicosi pot aportar una milloria en el 

tractament i el pronòstic de la psicosi i l'esquizofrènia. 

Els estudis presentats donen rellevància a aquells factors que són predictors 

d’una menor EIP, especialment aquells que són modificables, amb l’objectiu de poder 

facilitar una millor detecció i/o un tractament precoç. És especialment important, 

quan es realitza avaluació i seguiment de dones amb psicosi, explorar dades 

reproductives incloent l’edat de menarquia, donada la implicació que tenen en la 

presentació clínica i el  pronòstic i en les peculiaritats que ofereixen de cara al 

tractament (fàrmacs antipsicòtics més apropiats, períodes del cicle reproductiu amb 

major risc de recaiguda, repercussions d’edats de menarquia més precoces). 
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Un cop mostrada la diversitat de definicions d’edat d’inici i de quina edat 

d’inici es considera precoç, queda palesa la necessitat de completar la definició del 

paradigma “alt risc de psicosi”. Considerem que caldria que tenir en compte els 

factors de risc esmentats en aquesta tesi, d’acord amb la complexitat etio-patogènica 

del trastorn psicòtic i l’esquizofrènia. Així doncs, valorar antecedents de COs i 

característiques neonatals, edats de la mare i el pare, consum de tòxics previ, ens 

ajudarien a crear un perfil més complet de persona amb risc de desenvolupar un 

primer episodi de psicosi. 

També els nostres resultats donen suport a la rellevància d’estudis genètics 

que avaluïn gens concrets que poden resultar en la vulnerabilitat cerebral a patir 

danys hipòxics-isquèmics, com altres autors també suggereixen (57). És convenient 

que es puguin estudiar conjuntament efectes ambientals i estudis genètics en propers 

treballs, és a dir, analitzar com interaccionen insults o agressions durant l’embaràs o 

part en casos concrets amb història familiar de psicosi (219). També, en aquesta línia, 

és convenient estudiar determinants ambientals juntament amb l'avaluació 

estructural i funcional cerebral, com ja s’han començat a realitzar, per exemple, 

estudiant la relació entre l’exposició materna a infeccions durant l’embaràs, i els 

dèficits en la funció executiva o amb estudis de ressonància magnètica nuclear 

cerebral (220). 

Recentment diversos grups han assajat la teràpia estrogènica adjuvant o l’ús 

de moduladors del receptor d'estrogen en dones que pateixen psicosi, amb resultats 

positius i prometedors (221–223), que justifiquen una recerca més exhaustiva del rol 

dels estrògens en l'esquizofrènia.  

Finalment, un major coneixement científic sobre l'etiopatogènia i inici dels 

primers episodis de psicosi podria contribuir a donar més pes a la rellevància i 

necessitat de major formació i atenció específica als pacients amb primer episodi de 

psicosi en la clínica, que ja existeix en diferents centres de referència i en la majoria 

de països europeus. Cal doncs remarcar la rellevància del concepte d’edat d’inici de 

psicosi, sistematitzar adequadament la seva definició i el que comporta, i atendre i 
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avaluar específicament i precoç els casos de primers episodis de psicosi, ja que aquests 

contenen dades importants sobre el curs primerenc de la malaltia i els seus 

determinants (2).  

Un millor coneixement de l’edat d’inici de la psicosi o les seves implicacions 

pot ajudar a dissenyar de forma més acurada i eficaç el tractament i les intervencions 

en psicosi primerenca. 
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9. Conclusions 

 

1. No es va trobar associació entre l’edat de menarquia i l’edat d’inici de psicosi o 

la gravetat i pronòstic clínics, en la mostra de dones. 

 

2. Els resultats obtinguts suggereixen una major complexitat de la hipòtesi 

estrogènica, involucrant altres factors com biològics i psicosocials. 

 

3. La pre-eclàmpsia, la necessitat d'ús d'incubadora en néixer, l'ús de fòrceps, 

l'antecedent patern de psicosi i un pes baix en néixer, sí que es relacionaren 

amb una edat d’inici de psicosi més primerenca. L’ús de fòrceps i el pes en 

néixer van ser les variables que millor la predeien. 

 

4. Aquestes troballes posen en relleu el rol del període prenatal en el 

desenvolupament de la psicosi i la importància de monitoritzar de forma 

adequada l'embaràs i el part, especialment en casos de mares i pares amb 

antecedents de psicosi. Factors de risc com la càrrega familiar i genètica, 

complicacions al part i embaràs i l’ús de tòxics durant l’adolescència podrien 

ser utilitzats de forma efectiva com predictors de trastorns psicòtics. 
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