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Quin era l’objectiu del projecte? 

Avançar en el coneixement sobre els dèficits cognitius resultants després d'una lesió 

cerebral frontal  

 

Millorar les proves neuropsicològiques per a una identificació sensible, precisa i eficient 

d’aquests dèficits i per a un abordatge terapèutic, ja sigui farmacològic o 

neuropsicològic.  

 

Què han descobert? 

Es va utilitzar una combinació de tècniques electroencefalogràfiques (EEG) avançades, 

juntament amb una estimació formal (matemàtica) de l’esforç mental des de la Teoria 

de la Informació, per avaluar de manera precisa i molt sensible els dèficits cognitius en 

els pacients neurològics amb la nova eina d'avaluació neuropsicològica. Hem identificat 

un mapa complex d'oscil·lacions EEG cerebrals durant la preparació i execució de 

tasques cognitives de funció frontal. En concret, les oscil·lacions delta (2-4 Hz) en 

regions frontoparietals, i alfa (8-12 Hz) en regions motores reflecteixen l'execució de 

regles motores; en canvi, la desincronització alfa (8-12 Hz) en les escorces visuals és 

indicador de control cognitiu proactiu, i les oscil·lacions theta (4-7 Hz) correlacionen 

amb el nivell d'esforç mental en controls sans.  



Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

L'avaluació dels dèficits cognitius en pacients amb lesions cerebrals es pot millorar molt 

usant estimacions formals (matemàtiques) de conceptes intuïtius com la "dificultat de 

la tasca" i les "demandes cognitives". Aquestes mesures d'informació són útils per 

identificar diferències subtils en la capacitat dels pacients amb lesions cerebrals per 

processar la informació sensorial i sensoriomotora durant la realització d'operacions 

cognitives complexes. Les conclusions informaran i ajudaran experts clínics i 

investigadors a identificar marcadors neuropsicològics i neurofisiològics dels dèficits 

cognitius lleus i severs en pacients amb dany cerebral. Els nostres resultats 

contribuiran a la detecció sensible, precisa i eficient de dèficits en l'atenció, la memòria 

i la disfunció cognitiva en pacients amb dany cerebral en general, i amb dany en el 

lòbul frontal en particular. 

 

 


