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Quin era l'objectiu del projecte?   

Caracteritzar els mecanismes fisiopatològics implicats en l’inici de l’espasticitat i 

analitzar l’efecte d’intervencions terapèutiques neurofisiològiques precoces no invasives 

en l’espasticitat i les seqüel·les funcionals motores de la síndrome de la neurona 

motora superior. 

 

Què han descobert? 

Contribucions a augmentar el coneixement dels aspectes bàsics del control 

motor i de la percepció sensorial en subjectes sans (un control cortical millor dels 

efectes d’estímuls nociceptius al palmell que al dors de la mà;  la importància de la 

mesura de la duració en la valoració de la facilitació motora per contracció voluntària o 

que la temperatura canvia les característiques dels reflexos inhibitoris de l’extremitat 

superior, entre altres). 

 

Caracterització de les afeccions que cursen amb espasticitat i el seu pronòstic 

(que l’amplitud de l’ona H del múscul soli reflecteix la severitat de la lesió medul·lar; 



que la funció autònoma reapareix sota del nivell de lesió medul·lar, indicant processos 

plàstics a nivell espinal o el desenvolupament d’una tècnica d’estudi sofisticada per a 

l’avaluació de les neuropaties de fibres petites, de gran utilitat clínica, entre d’altres).  

 

Contribucions al tractament i modificació de la funcionalitat en lesió medul·lar 

o dany cerebral (millora de la marxa quan es fa estimulació magnètica repetitiva 

abans de l’entrenament amb aparells robòtics o la millora de l’espasticitat segons 

escales clíniques en malalts amb lesions medul·lars, entre altres).  

 

Troballes col·laterals (que els malalts amb atròfia muscular després de poliomielitis 

presenten hiperalgèsia en la zona més atròfica; que els malalts amb seqüeles de 

poliomielitis poden tenir una síndrome de cames neguitoses o que els malalts amb 

lesions medul·lars presenten sensibilització de nivells supralesionals a l’estimulació 

tèrmica, entre altres).  

 

Quina aplicació pràctica tindran aquests resultats? 

L’aspecte més rellevant de les dades obtingudes en la nostra recerca és el fet que 

ajuda a augmentar el coneixement de funcions del sistema nerviós en l’organisme 

humà sencer, incidint en el comportament motor i processament sensitiu. Les nostres 

no han sigut unes troballes lineals, sinó més aviat una varietat de petites innovacions o 

aportacions al coneixement en diversos temes. El que fa homogènia la nostra recerca i 

on es fan aportacions d’aplicació pràctica en el futur és en el coneixement de la 

fisiopatologia de les malalties neurològiques.  

 

 


