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Fenotips cognitius conductuals en persones amb DI 
Dra. Susanna Esteba-Castillo 

 
 
 
Bon dia a tothom. En primer lloc volia agrair a la Fundació Granés i en segon lloc a la Carme 
Mariscot, no només per haver muntat tot aquest embolic, sinó perquè la Carme va ser una mica 
la persona que, quan jo no treballava a l'IAS, quan jo estava per altres mons, va venir, encara 
me'n recordo, i em va dir: "Mira, Susanna, comencem un projecte nou, una unitat que es dirà 
UHEDI, jo treballaré amb un doctor, que és un psiquiatra que es diu Ramon Novell i m'agradaria 
que estiguessis en aquesta aventura". D'això ja fa molts anys i ja sabeu quina va ser la meva 
resposta. O sigui que no t'ho havia dit mai, Carme, públicament, però ara t'ho dic: moltes gràcies. 
 
Bé, el que em van demanar els organitzadors de cares a la xerrada d’avui, és que parlés d’aquest 
concepte que és el que s’anomena “fenotips cognitius”. Em permetreu que hagi variat una mica 
el títol, afegint-hi la paraula "conductuals". Com a  neuropsicòloga, la relació entre cognició i 
conducta, i sobretot en aquest tipus de població, realment és molt important. 
 
Sempre m'agrada començar amb vídeos de les persones a les que atenem, perquè són de les que 
més aprenem . Avui us  vull presentar en X. Aquest és el vídeo que la seva mare ens va enviar 
un vespre. En X aquí tenia 12 anys. I us podria assegurar que els 30 o 40 minuts que tinc per fer 
aquesta xerrada la podria omplir-la només amb el seu vídeo. Perquè aquesta conducta d'en X és 
constant. Imagineu-vos el seu patiment i el de la seva mare ( que és aquesta gran dona, lluitadora 
i a la que admiro tan i de la que jo sempre dic que me’n trec el barret). Quan veus un cas com el 
d'en X, un com a professional pensa: "A  l'hora de treballar amb un noi amb una alteració 
conductual tan i tan greu, em veig amb l'obligació  d’introduir en el seu estudi i en la seva 
intervenció, l’anàlisi multimodal de la conducta; d’altra manera és probable que se’ns escapin 
dades i que la intervenció acabi sent no exitosa". 
 
Prèviament el Dr. Novell ha explicat aquest concepte d’anàlisis  multimodal, que represento en 
aquesta diapositiva amb tres maletes. Necessito les tres maletes. No em puc oblidar del biològic, 
però tampoc del psicològic ni tampoc del social. Per tant, dins d'aquest multimodal, el que avui 
ens centrem en aquesta xerrada és que centrem que aquest tema dels fenotips cognitius 
conductuals el que fa és agafar de la part biològica el tema del fenotip, i de la part psicològica el 
tema de la cognició. Per tant, que sapigueu que la meva xerrada es basarà en la fusió d'aquesta 
part més biològica, i d'aquesta part més psicològica. 
 
Bé, jo crec que tots, més o menys, tots els que són a l'altre costat i els que som aquí, hem vist la 
pel·lícula Campeones. M'agradaria que ara entréssiu al xat i em poguessiu esciure quins fenotips 
coneixeu d’aquesta fotografia. Quins fenotips creieu que representen part dels nois que tenim? 
Fem-hi una ullada ràpida.  
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Tipus de fenotips 
 

• Síndrome de Down 
 
Per què veiem que en Fran, el noi de la dreta de baix de tot, és un noi amb síndrome de 
Down? Pel seu aspecte fenotípic, no? Si ens hi fixem 
és el noi més baix, que té aquest coll curt, que té aquesta obesitat troncal moderada.... Sabem 
que aquest coll curt pot produir apnees del son, i ho haurem de preguntar, perquè si fa 
apnees del son estarà més irritable el que pot generar més alteracions de conducta, etc. 
 
Hem de pensar que el 95 % de persones amb síndrome de Down l’etiologia genètica és per 
una trisomia 21, però que hi ha un 5 % de casos que  poden ser mosaic o  translocacions; 
aleshores el  fenotip físic no és tan clar. 
 
Què més sabem? Quin coneixement més ens permet tenir aquest fenotip? 
 
S'ha d'entendre que és un noi que, pel que fa al sistema endocrinològic presentarà un hiper 
o un hipotiroïdisme (generalment aquest últim). S'ha de conèixer que presenten un perfil 
tumoral específic i que tenen més facilitat per a desenvolupar càncers líquids com la leucèmia 
a càncers sòlids o de massa.  
 
A nivell psicopatològic la major prevalença  es dóna en trastorns de l’estat d’ànim 
(especialment quadres depressius), TEOC (trastorn de l’espectre obsessiu-compulsiu), però 
també quadres regressius (bé sigui a l’adolescència amb manifestacions d’esquizofrènia de 
característiques negatives/regressives o bé a partir dels 40 anys amb la manifestació d’una 
demència tipus Alzheimer). 
 
Pel que fa a la cognició, presenten un perfil dels més coneguts:  lleu disàrtria en el seu 
llenguatge i amb bon perfil de  en memòria visual, que cal tenir en compte durant els 
aprenentatges escolars o en els processos laborals. Cal saber que, com ja hem dit, a partir 
dels 40 anys poden desenvolupar una demència tipus Alzheimer, pel que és molt important 
que se'ls ofereixi seguiment amb neuropsicologia.  
 
• Esclerosi tuberosa 
 
A la fotografia, el següent noi presenta una esclerosi tuberosa.  És una malaltia genètica 
autosòmica dominant, que es troba al cromosoma 9 (9q.34) o 16  (16p13.3) i forma el que 
s’anomena  TSC ( complex d'esclerosi tuberosa, TSC1 i TSC2). Aquests sintetitzen dues 
proteïnes, que són la tuberina i l'hamartina. I aquestes dues proteïnes creen un heterodímer 
per la supressió de tumors. 
 
Per tant, com que tinc una mutació i no tinc la proteïna que suprimeix, que inhibeix la 
formació dels tumors, què em passarà? Que les persones amb esclerosi tuberosa tenen 
tumoracions tant en el sistema nerviós perifèric com al sistema nerviós central. 
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Si ens centrem únicament en el sistema nerviós central, quan una persona presenta una 
esclerosi tuberosa i amb discapacitat, sempre trobarem una tríada:la pròpia discapacitat 
intel·lectual, una epilèpsia farmacoresistent i la presència d'hamartomes, que són aquestes 
tumoracions. Per tant tinc un cervell que d'entrada és molt més fràgil. 
 
En l'àmbit psiquiàtric, s’ha observat que les noies poden presentar deliris erotomaníacs que 
debuten a l'adolescència. Cal tenir en compte que atès que poden presentar una epilèpsia 
farmacoresistent, quan es mostra activa al  lòbul temporal es pot confondre amb 
esquizofrènia, quan en realitat és epilèpsia pre, peri o interictal. El tercer aspecte que cal 
tenir en compte és que atesa la presència de comiciliats i altres factors com hamartomas, 
túbers etc.. cal fer un seguiment neuropsicològic evolutiu per la possibilitat de deteriorament 
cognitiu ( que en aquest cas, presentaria una semiologia i un curs més de tipus vascular).  
 
• Síndrome de Noonan 
 
Si ens tornem a situar en la fotografia, el següent home que veiem, presenta Síndrome de 
Noonan. Compte amb la síndrome de Noonan, perquè és una malaltia genètica bastant 
freqüent i infradiagnosticada, sobretot en adults, i forma part de les rasopaties. Les 
rasopaties són aquell conjunt de malalties que donen lloc a un trastorn del 
neurodesenvolupament, perquè el que hi ha és una mutació germinal en la via de 
senyalització, que es diu RAS-MAPK, d'aquí ve "rasopatia". I això el que fa és controlar la 
senyalització i la proliferació de les cèl·lules. Amb la qual cosa, si hi ha una alteració en 
aquesta proliferació, presentarà certes característiques, entre elles la probable presència 
d’una  criptorquídia i una alteració en l'espermatogènesi. 
 
En l'àmbit psiquiàtric el més freqüent serà la presència de TDAH, trastorns d'ansietat i  
trastorns d'estat d'ànim que generalment solen ser quadres depressius. I compte, perquè 
trobarem uns trets d'alexitímia, dificultats en la cognició social que no arriben a la condició 
de persona 
d'espectre autista però que s’han de tenir en compte de cares a la intervenció.  
 
• Síndrome X Fràgil 
 
El Síndrome X Fràgil és la primera causa d'origen genètic hereditari de discapacitat 
intel·lectual. A més a més, sovint, darrere un diagnòstic de TEA en homes adults, hi ha una 
síndrome X Fràgil no detectada.  
Sabem que davant d'un noi amb X fràgil hem d'estudiar a la mare, ja que la mare és portadora 
i aquesta mare a determinada edat pot fer el que en diem un FXTAS. L'FXTAS és una 
síndrome de tremolor i atàxia associada al cromosoma X.  
 
• Síndrome velocardiofacial 
 
A dalt veieu aquesta cara, que d'entrada ens pot orientar cap a  una persona amb síndrome 
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velocardiofacial: els ulls clarets, unes micròties, que són orelles petites, un prognatisme...La 
comorbilitat entre aquest síndrome i els quadres psicòtics és molt alta.  
D’altra banda cal tenir en compte la seva associació amb la malaltia de Parkinson. La deleció 
22q11.2 presenta un factor de risc pel debut de la malaltia de Parkison d’inici precoç. Per 
tant les persones amb síndrome velocardiofacial han de ser monitoritzades per detectar el 
desenvolupament de signes parkinsonians. Cal tenir en compte, però que aquests signes es 
poden confondre amb efectes secundaris dels antipsicòtics i que acabi passant desapercebut 
en les primeres fases de la malaltia.  
 
• Problemes gestacionals 
 
Compte perquè de vegades confonem el terme  fenotip amb quelcom exclusivament de 
tipus genètic; en la definició que comentarem posteriorment  veurem que es tracta  d’ un 
conjunt de característiques associades a factors biològics ( no només genètics).  
Pensem un moment amb aquells de vosaltres que esteu treballant amb la població infant-
juvenil. Probablement esteu veient un gran nombre de nois I noise que són persones amb 
Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF). Els efectes tòxics de l’alcohol sobre el SNC 
donarà lloc a un fenotip conductual clar (disatencional, hiperactivitat, impulsivitat, major 
probabilitat de conductes sexuals de risc amb desinhibició etc...), però també amb un perfil 
cognitiu i psquiàtric.  
 
Un altre exemple de trastorn originat durant la gestació seria la fetopatia per valproat, on el 
que hi hauria seria  una exposició fetal a l'àcid valproic.  
 
• Malalties metabòliques congènites 
 
Quan parlem d'alteracions genètiques també parlem d'errors congènits del metabolisme. Els 
errors congènits del metabolisme són un conjunt de malalties genètiques que tenen la seva 
alteració o bé en una proteïna o bé en un enzim, que trenca aquell procés metabòlic. Per 
tant, si es trenca el procés metabòlic, queda una toxicitat en els compostos anteriors i els 
posteriors queden deficitaris. 
Aquest balanceig fa que hi hagi una alteració en l'estructura de l'ADN, i si hi ha un canvi en 
l'estructura de l'ADN canviarà la proteïna. I com que tota proteïna té unes funcions, 
canviaran les funcions de les cèl·lules i les dels òrgans. 
 
Fins ara, la malaltia metabòlica és freqüent era la fenilcetonúria (PKU). Ara sabem que des 
de l'any 1982, als nounats, se'ls fa la prova de taló i s'estudien els valors PKU, entre d'altres. 
Però compte perquè els que treballem amb adults, quan veiem dones adoptades o nascudes 
abans de l'any 1982, generalment amb un fenotip físic ( solen ser rosses amb ulls blaus) i 
amb determinats fenotips tant cognitius com conductuals poden ser portadores, i pot ser 
que el seu fetus tingui una embriopatia per fenilalanina. 
 

 
Quan parlem d'un fenotip, estem fent referència a un patró de característiques físiques, 
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cognitives, lingüístiques i socials, que s'associen a un trastorn biològic, sense desestimar la 
importància ambiental en el desenvolupament del fenotip de la persona. És a dir, podem tenir 
una alteració genètica que faci que les xarxes neuronals funcionin d'una determinada manera, i 
que, per tant, tinguem una cognició i una conducta, però aquesta sempre serà modulada per 
l’entorn.  
 
En els darrers anys hi ha hagut un coneixement extraordinari en l'àmbit de la genètica que ens 
ha permès passar del diagnòstic per cariotip convencional  que permetia  diagnosticar persones 
per exemple amb síndrome de Down (trisomia 21, transolocació o mosaïcisme -foto cariotip-) i 
altres aneuploïdies (entre elles les sexuals com el Klinefelter o el Turner) a  entitats més 
complexes a través de tècniques genètiques cada vegades més sofisticades com la FISH, el 
MLPA, el cariotip mol.lecular, les seqüenciacions  etc...  
I aquesta fusió entre discapacitat i genètica és el que ens ha permès, d'alguna manera, anar 
ampliant els nostres coneixements. 
 
Funcionament cognitiu 
 
No totes les persones amb discapacitat intel·lectual tenen el mateix funcionament cognitiu. Una 
persona amb síndrome de Down té un funcionament cognitiu molt diferent que el d'una persona 
amb Prader-Willi o d’un indicidu amb una Cornelia de Lange.  
 
Aquest aspecte és rellevant i cal tenir-lo en compte; aquells de vosaltres que per exemple, 
treballeu en una escolai s’hagi de fer una adaptació curricular, el perfil cognitiu et permetrà 
disposar de molta informació. Quan veiem per exemple que a les escoles  nens amb síndrome 
de Williams els ensenyen a sumar i a restar de la manera tradicional, cal entendre que això els hi 
serà extremadament complicat atès la presència d’un defecte visuoespacial important . Així per 
exemple,  en lloc d'ensenyar-li el rellotge analògic, ensenya-li el digital,quan s’hagin d’ensenyar 
grafies com la “p “ o la “b” utilitza material tàctil o visual més ampliat etc...  
 
Conèixer el funcionament cognitiu de l'individu ens permetrà realitzar una bona intervenció 
(sigui des d’adaptacions curriculars en els més joves, a enfocar de la millor manera el programes 
d’inserció laboral o a plantejar actuacions més acurades basades en les fortaleses i debilitats 
cognitives si es tracta de persones amb conductes repte).  
 
 
El fenotip conductual i psiquiàtric no es té o no es té, sinó que és evolutiu.  
 
Posem per exemplificar aquest fet, la Síndrome de Prader-Willi. Les persones amb la Síndrome 
de Prader-Willi durant els dos primers anys  solen ser molt afectuoses, amb poca activitat 
(relacionada amb la hipotonia de base), passant posteriorment a la primera infantesa, on 
apareixen les primeres alteracions conductuals relacionades amb la hiperfàgia (robatoris, 
rebequeries) que s’accentuen durant l’adolescència i l’edat adulta, moments en els quals 
incrementa la possibltiat de debut de malaltia mental (diferent en funció de la causa etiològica 
del síndrome).  
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També existeix un fenotip evolutiu a nivell psiquiàtric. Per exemple, d’alguna manera les  
persones amb síndrome de Down des d'un punt de vista psiquiàtric són relativament fàcils de 
diagnosticar, perquè gairebé sempre es repeteix la presentació de la malaltia mental. Així doncs 
algunes persones amb Síndrome de Down poden al llarg del seu cicle vital presentar  tres 
moments "regressius": 1) als tres o quatre anys d’edat moment en que la persona fa un quadre 
regressiu i això és el que nosaltres considerem que és una síndrome de Down associada a un 
trastorn de l'espectre de l'autisme, 2) quan comença l'adolescència, de manera sobtada, apareixen 
unes conductes aberrants que li generen una regressió a nivell cognitiu, conductual i d’habilitats 
adaptatives, i aquí parlaríem d'esquizofrènia i 3) a partir del 39 anys moment en el que poden 
iniciar un deteriorament cognitiu lleu ( MCI,  Mild Cognitive Impairment)  que pot  evolucionar cap 
a una demència tipus Alzheimer. 
 
D’altra banda cal tenir en compte els diagnòstic de trastorn de l’estat d’ànim, en especial els 
quadres depressius i el TEOC (trastorn espectre obsessiu compulsiu), recordant també que les 
persones amb síndrome de Down poden presentar un TEOC  d'alentiment.  
 
PLEIOTROPIA GENÈTICA 
 
Sabem que hi ha determinades síndromes que per càrrega genètica compartiran major 
probabilitat de determinades malalties mentals.  
 
Exemple del vídeo: ens arriba al servei una nena quan tenia 6 anys amb un diagnòstic d'un quadre 
psicòtic, pel que rep dosis baixes de neurolèptic i consulta per una segona opinió. Visualització 
del video: estereotípia, tics, conducta compulsiva, olor de mans...  (aquesta última per estimulació 
a nivell límbic a través de les olors).  
 
Aquesta nena presenta una  Cornelia de Lange. Aquesta síndrome, no sol  presentar, per la pròpia 
pleiotropia genètica, quadres psicòtics; en canvi, el que sí que es presenta és alta probabilitat de 
quadres depressius. En el vídeo es mostra  com es manifesta  un quadre depressiu en una nena 
amb Cornelia de Lange amb necessitat de suport extens (equivalents conductuals a la malaltia 
mental). Se li retira l'antipsicòtic, s’introdueix antidepressiu, i al cap de poques setmanes, aquí la 
veieu: ja no hi ha els tics, ja no hi ha les estereotípies, ja no hi ha aquella conducta olfactiva per 
autoestimulació límbica, participa......En aquest altra video podeu observar com ha recuperat les 
habilitats que amb el quadre havia perdut.  
 
TDAH 
 
I voldria acabar fent una reflexió amb quelcom que ens trobem bastant a la clínica, i és el TDAH 
i la relació amb els fenotips. 
 
Si utilitzem el DSM-5 i el DMID, el TDAH està dins del capítol dels trastorns del 
neurodesenvolupament, en canvi si fem servir el manual DC-LD, el TDAH està dins dels 
trastorns psiquiàtrics. 
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Personalment  la definició que m'agrada més, és la de Barkley: "És un trastorn del 
neurodesenvolupament de base genètica amb una elevada heretabilitat, amb diversos factors 
neuropsicològics implicats i que fa que aquesta persona tingui dificultats d'atenció, d'impulsivitat 
i de sobreactivitat motora". 
 
No entrarem en els criteris diagnòstics del DSM-5, però sí que la meva sensació és que moltes 
vegades els psiquiatres, i si no, després ho discutim, el diagnòstic de TDAH es fa una mica en 
funció del que veieu a consulta i de les referències que ens aporten els acompanyants, però sense 
realitzar-ne ( en la majoria d’ocasions) un estudi. 
 
Us vull presentar 2 casos que veiem en els vídeos: la noia M és una noia amb un TEAF i la noia 
L una noia amb Síndrome de Down. Les dues són derivades per psiquiatria amb sospites de 
TDAH. Les dues, quan arriben a consulta agafen, toquen, remenen, no s'asseuen... molt 
hiperactives. Es realitza una avaluació cognitiva complerta  entre la qual administrem un subtest 
del NEPSI, anomenat "test de l'estàtua". És un test que valora la inhibició motora. És un test 
molt curtet on l’objectiu és que elles han d'estar quietes amb els ulls tancats mentre l’examinadora  
va realitzant diverses conductes. 
 
Si ens fixem en els vídeos, malgrat totes  dues presenten un TDAH hi ha importants diferencies.  
 
Veient aquests dos perfils de TDAH, el primer ens ha de fer pensar és que la manera de treballar 
i intervenir amb la primera noia serà molt diferent que amb la segona. Una exploració 
neuropsicològica completa ens pot ajudar a precisar el perfil cognitiu de la persona i això ens pot 
orientar de cares al tractament psicofarmacològic.  
 
Síndrome de Smith- Magenis 
 
Al vídeo mostrem a un noi amb Síndrome de Smith Magenis a qui li administrem una prova 
anomenada "CPT" on van sortint unes lletres i cada vegada que hi ha una lletra ell ha de prémer 
la barra d'espai, excepte quan hi ha una X. En el moment en què surt una X, ha d'inhibir. Les 
lletres van sortint amb diferents intervals de temps, unes van més ràpid i d'altres més a poc a 
poc. 
 
En el video podeu observar com està totalment disper, inantent però buscant de forma constant 
l’atenció de l’examinadora.  Evidentment, quan fem el perfil clínic cognitiu amb la prova CPT 
(mireu la gràfica de sota), ens dona un perfil clínic d'un 99,9 % d'un TDAH. Però compte, perquè 
hem dit que aquest noi té una síndrome de Smith-Magenis i aquesta síndrome, entre altres, té 
una característica que anomenem seeking attention, que és la necessitat constant de buscar atenció. 
Si tornem a repetir aquesta prova i ens estem just per exemple al darrera  controlant d'alguna 
manera aquest fenotip, aquest diagnòstic de TDAH passarà del 99 % al 0 %. 
 
Per tant, aquí la idea és: tenint això, em caldrà un tractament pel TDAH? O sabent que hi ha el 
fenotip amb una cognició relacionada puc treballar amb l'entorn d'una altra manera?  
 



 

8 
 

Resumint,  la idea que us heu d'emportar és que conèixer el fenotip de la persona ens ajuda a 
encaminar les hipòtesis diagnòstiques i terapèutiques i ens permet realitzar intervencions 
preventives així com detectar processos inherents a la seva condició en fases inicials.  

 
 


