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Quin era l’objectiu del projecte? 

Avaluar la regeneració de lesions del sistema nerviós central, mitjançant 

l’electroestimulació,  l'aplicació de camps elèctrics externs. Proposava la necessitat de 

nous materials biocompatibles amb més capacitat de càrrega, i per aconseguir-ho, l'ús 

d’híbrids d’òxids d’iridi, polímers conductors i carbonis nanomètrics. Així mateix es 

pretenia incloure-hi molècules bioactives que afavorissin el creixement i la regeneració 

cel·lular 

 

Què han descobert? 

Hem obtingut nous elèctrodes amb recobriments de polímers conductors amb 

aminoàcids, i d'híbrids d’òxids d’iridi i grafè o nanotubs de carboni, amb menor 

impedància i amb capacitats de càrrega amb dues ordres de magnitud més grans que 

els elèctrodes usats ara en estimulació en trastorns degeneratius. Hem avaluat que l'ús 

dels elèctrodes actuals no són adequats en els trastorns funcionals per a l'estimulació 

reparativa; però mitjançant un protocol determinat, hem detectat que els òptims són 

els híbrids d’iridi i grafè. També hem desenvolupat un protocol elèctric de baixa 



freqüència en què s'observa regeneració en una lesió “in vitro”, si s'usen els nous 

elèctrodes. Així mateix, la combinació d'aquest protocol amb inosina o ibuprofèn 

sobrepassa i fins i tot anul·la (per primera vegada) la inhibició causada per la 

glicoproteïna associada a la mielina (MAG) en el creixement neural, que està present 

en les lesions del cervell i la medul·la espinal. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Després de l'èxit “in vitro” que hem aconseguit utilitzant la combinació de models 

scratch, nous materials i un protocol adequat, procedirem a fer assajos “in vivo”. De 

donar resultats positius, el desenvolupament de nous elèctrodes amb aquests materials 

donaria lloc a un procés d'estimulació per regenerar lesions, i facilitarà la creació 

d'interfases neuronals amb implants. Empreses del sector ja han mostrat el seu 

interès, fins i tot per al seu ús d'estimulació funcional. El descobriment també s'està 

assajant en sensors i en altres sistemes. 


