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1. Resum del projecte 

 

Els pacients amb lesions cerebrals suporten un gran patiment i representen un 35% dels 

costos d’atenció sanitària a Europa (Document de Consens sobre la Investigació Cerebral a 

Europa EJN, 2011). Sorprenentment, actualment falten maneres científicament informades 

d’ajudar a recuperar les disfuncions cognitives que pateixen aquests pacients, especialment 

en el cas de les lesions del lòbul prefrontal. Aquesta recerca pretén ampliar el coneixement 

dels mecanismes neuronals subjacents a la recuperació de les lesions en el lòbul prefrontal, tot 

incloent una nova eina d’avaluació neuropsicològica i mesures electrofisiològiques avançades 

de la cognició humana per oferir informació i orientació en la recuperació funcional en els 

pacients amb lesions del lòbul prefrontal. 

 

En aquest context, aquest projecte aborda dos temes principals: (a) si el comportament 

cognitiu aparentment normal freqüentment observat en pacients amb lesions prefrontals 

unilaterals es pot explicar per una compensació funcional del còrtex frontal homòleg 

intacte, i (b) si la recuperació i la compensació de les funcions prefrontals podrien explicar-

se millor a partir d’un model dinàmic de plasticitat neuronal. 

 

Per tal d’aconseguir aquests objectius, es desenvolupa un nou procediment de proves que 

comprèn els mètodes d’anàlisi més moderns de l’electroencefalograma (EEG) amb un model 

informàtic de la cognició humana basat en una jerarquia de processos de control del còrtex 

prefrontal (Koechlin i Summerfield, 2007). 

 

 

2. Resultats  

 

Per tal de respondre a les qüestions de la recerca, es van examinar 22 pacients amb lesions 

cerebrals captats als hospitals de Mallorca, juntament amb una mostra addicional de 27 

pacients examinats a la Cognition and Brain Sciences Unit del Medical Research Council 

(MRC) de Cambridge. A més a més, es va realitzar la mateixa prova a una mostra de 

normalització integrada per individus sans amb les mateixes característiques d’edat, gènere i 

educació que els pacients. Es van sotmetre tots els participants al nou procediment, que 

consistia en la mateixa seqüència d’estímuls visuals presentats en tres contextos de tasques 

diferents (oddball, go/no go, switch) amb exigències cognitives cada cop més importants. La 

durada de cada tasca era de 20 minuts aproximadament (figura 1). 
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Figura 1. Nova eina d’avaluació neuropsicològica. Les tres tasques consisteixen en la mateixa seqüència 

d’estímuls Gabor acolorits intercalats amb estímuls infreqüents Gabor en gris. (A) Tasca de resposta amb una elecció 

forçada: «Prémer un botó per als Gabor vermells.» (B) Tasca de resposta amb dues eleccions forçades: «Prémer el 

botó 1 per als Gabor vermells i el botó 2 per als Gabor blaus.» (C) Tasca de canvi (switch) amb estímuls grisos 

horitzontals i verticals, en què s’instrueix els pacients per repetir i canviar la tasca anterior, respectivament. (D) 

Estimacions a priori de la informació sensomotriu en la tasca switch més difícil. La línia de punts indica el límit 

humà de retenció d’informació en la memòria de treball (cf. Cooper et al., 2016). 

 

Utilitzant mètodes convencionals d’anàlisi de potencials evocats (ERP) i descomposició 

temps- freqüència de senyals EEG en la mostra de normalització integrada per control sans, es 

va procedir a demostrar la utilitat de les descripcions formals (és a dir, basades en la teoria de 

la informació) de les demandes cognitives per tal de fer una avaluació precisa, sensible i 

efectiva, dels dèficits cognitius en pacients amb lesions cerebrals. La nostra nova eina 

d’avaluació neuropsicològica és altament sensible a canvis menors, que sovint passen 

desapercebuts, de les demandes cognitives, que es corresponen amb respostes 

electrofisiològiques enregistrades en el cuir cabellut. 
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Figura 2. Anàlisi de respostes cerebrals en la mostra de normalització formada per individus control sans. (A) 

Mitjana de respostes cerebrals de les regions frontal i parietal als mateixos estímuls Gabor grisos presentats en tres 

contextos de tasques diferents. Els increments graduals en les demandes cognitives produeixen intensitats 

gradualment creixents de les respostes cerebrals. (B) Associació lineal significativa entre la informació sensomotriu 

transmesa (mesurada en bits) i la intensitat de les respostes cerebrals a aquests estímuls en diferents contextos de 

tasques en línia amb les prediccions dels nostre model computacional (Barceló i Cooper, en premsa). 
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Grey Gratings (Context) 

 

 

Figura 3. Topografies cerebrals que mostren una rica gamma d’oscil·lacions en resposta als estímuls Gabor grisos. Si 

bé les oscil·lacions delta (2-4 Hz) i theta (4-7 Hz) es van observar en totes les condicions, les regions frontals van 

mostrar intensitats més grans en resposta als estímuls més informatius. A més a més, la gran reducció posterior en 

potència alfa es vincula específicament als estímuls grisos de repetició i canvi que indexaven el control cognitiu 

anticipatiu (cf., Cooper et al., 2016). 

 

Identifiquem un mapa dinàmic i complex d’oscil·lacions EEG relacionades amb l’anticipació i 

execució de les tres tasques cognitives utilitzant el nostre nou procediment de proves 

neuropsicològiques. Concretament, les oscil·lacions delta frontoparietals (2-4 Hz) i 

oscil·lacions alfa centrals (8-12 Hz) indexaven l’execució de la regla de tasques i el control 

motor, respectivament; mentre que les ondes theta frontals (4-7 Hz) mostraven sensibilitat 

a quantitats creixents d’informació, i la desincronització alfa parietal indexava el control 

anticipatiu de les tasques. Es mostren exemples d’aquesta descomposició de senyals de l’EEG 

tant per a individus de control sans (figura 3) com per a pacients amb lesions cerebrals 

(figura 4B). 

 

Mostra clínica 

Algunes parts d’aquest projecte encara no s’han finalitzat (per exemple, la captació de pacients 

a l’MRC de Cambridge, anàlisi de neuroimatges, etc.). Per aquesta raó, aquí només es presenten 

els assoliments que ja s’han presentat en fòrums internacionals. Actualment encara s’estan 

acabant alguns estudis clínics a causa de l’endarreriment en la captació de pacients que s’ajustin 

als nostres criteris d’inclusió extremament estrictes (és a dir, lesions prefrontals que cobreixin 

les àrees de Brodmann 6, 9, 44, 45 i 46, i lesions temporoparietals en les àrees de Brodmann 39 
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i 40). En els pacients amb lesions frontals estudiats a Mallorca (figura 4A) i Cambridge (figura 

4B), es van observar respostes electrofisiològiques anormalment elevades del còrtex frontal 

contralesional intacte (a) només quan es van mostrar estímuls al camp visual contralesional, i 

(b) exclusivament en les condicions de les tasques que provocaven sobrecàrrega d’informació en 

el sistema cognitiu, segons una estimació basada en teoria de la informació. Actualment s’estan 

aplicant anàlisis avançades de l’EEG desenvolupades amb la mostra de normalització a pacients 

examinats a Mallorca i Cambridge. 

 

 

 

Figura 4. Compensació prefrontal dinàmica. (A) Panell esquerre: Els ERP frontals mostren el curs temporal de 

l’activitat en el còrtex prefrontal intacte davant els estímuls grisos de contingut informatiu alt (línies contínues) i 

baix (línies discontínues) mostrades als camps visuals ipsilesionals i contralesionals dels pacients. Aquests senyals 

es van mesurar sobre l’escorça prefrontal intacta. Panell dret: Compensació frontal dependent de la càrrega 

informativa a la tasca de major dificultat. La positivitat frontal lenta (600-1.000 ms) en pacients és més gran en 

les regions intactes en resposta als estímuls grisos presentats contralateralment a la lesió. No s’observa aquesta 
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compensació en les presentacions ipsilesionals. L’estrella ombrejada representa la posició relativa sobre el crani de 

la lesió d’aquest pacient. (B) A més a més, s’observen diverses indicacions d’oscil·lacions compensatòries de l’EEG 

en les bandes alfa (8-12 Hz) i gamma (30-40 Hz) en condicions de tasca switch de dificultat elevada (Barceló, 

Enriquez-Geppert, Chamielec, 2015). 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions clíniques  

 

a) Les proves neuropsicològiques convencionals per a l’avaluació de dèficits cognitius en 

pacients amb lesions frontals tot sovint generen resultats asimptomàtics. El nostre procediment 

de valoració innovador, amb una presentació ràpida d’estímuls als dos hemicamps visuals, 

demostra ser sensible a dèficits subtils del control cognitiu que podrien passar inadvertits quan 

s’apliquen proves neuropsicològiques convencionals. 

 

b) El comportament cognitiu relativament normal observat en pacients amb lesions frontals 

unilaterals es pot explicar, almenys en una proporció de pacients frontals examinats, per una 

compensació funcional del seu còrtex prefrontal intacte. 

 

c) La compensació de dèficits cognitius per part del còrtex prefrontal intacte depèn de 

factors dinàmics que canvien ràpidament d’un moment a l’altre amb les demandes de les 

tasques (per exemple, hemicamp de visualització, quantitat i rellevància conductual de la 

informació contextual). 

 

d) Els mecanismes de compensació neuronal es poden descriure com una intensificació 

d’algunes respostes cerebrals als estímuls visuals. Aquesta compensació neuronal sembla 

dependre d’un mapa complex i dinàmic d’oscil·lacions neuronals registrades amb l’EEG. 

 

e) L’avaluació de dèficits cognitius en pacients amb lesions cerebrals es pot millorar 

significativament mitjançant l’ús d’estimacions formals (per exemple, les matemàtiques) de 

conceptes intuïtius com ara la càrrega mental o la dificultat de la tasca. 

 

f) Les conclusions d’aquest projecte contribuiran a una detecció sensible i rendible de les 

disfuncions d’atenció, memòria i execució associades a les lesions cerebrals. 



9 

 

4. Publicacions o comunicacions derivades d’aquesta recerca  

 

Articles científics 

Prada L, Barceló F, Herrmann CS, Escera C. 

EEG delta oscillations index inhibitory control of contextual novelty to both irrelevant 

distracters and relevant task-switch cues. 

Psychophysiology. 2014, 51, 658-672. JCR Impact factor: 2.986. 

 

Cooper PS, Darriba Á, Karayanidis F, Barceló F. 

Contextually sensitive power changes across multiple frequency bands underpin cognitive 

control. 

Neurolmage. 2016, 132, 499-511. JCR Impact factor: 6.357. 

 

Barceló F, Cooper PS.  

An information theoretical account of late frontoparietal ERP positivities in cognitive control. 

Psychophysiology. Impact factor: 2.986. 

(En premsa.) 

 

Enriquez-Geppert S, Barceló F.  

Multisubject decomposition of event-related positivities in cognitive control: tackling the age-

related anterior shift. 

(Lliurat.)  

 

Díaz-Blancat G, García-Prieto J, Maestú F, Barceló F. 

Fast neural dynamics of target detection versus proactive rule updating in a task-switching 

analogue of the Wisconsin card sorting test. 

(Lliurat.) 

 

Sastre M, Martorell R, Adrover M, Ibáñez J, Barceló F.  

Relación de la hipótesis de la novedad-rutina con déficits neuropsicológicos disejecutivos en 

pacientes con daño cerebral frontal unilateral. 

(Lliurat.) 

 

Chamielec M, Enriquez-Geppert S, Erzinclioglu S, Duncan J, Barceló F. 

Novel assessment of dysexecutive deficits in patients with frontal lobe lesions based on the 

hypothesis of dynamic neuroplasticity and compensation.(En preparació.) 



10 

 

Comunicacions orals 

Barceló F, Chamielec M, Enriquez-Geppert S. 

Novel assessment of dysexecutive deficits in patients with frontal lobe lesions. 

Conferència convidada a l’MRC Cognition and Brain Sciences Lab. Cambridge (Regne Unit), 19 

de gener de 2015. 

 

Barceló F, Chamielec M, Darriba Á. 

Putting P300 in context: Its role in the updating of sensory versus sensorimotor 

representations during cognitive task-set switching. 

Neuronus lBRO & lRUN Neuroscience Forum. Cracòvia (Polònia), 17-19 d’abril de 2015. 

 

Barceló F. 

Fast dynamics of a frontoparietal "multiple demand" system for cognitive control in cognitively 

impaired adults and neurological patients.  

Conferència convidada al Vll Seminar on Clinical Neuropsychology. Scinawa (Polònia), 21-22 de 

maig de 2014. 

 

Barceló F, Chamielec M, Darriba Á.  

Fast dynamics of a frontoparietal "multiple demand" system for cognitive control in brain 

damaged patients.  

lCON Satellite Symposium on Cognitive Control. Newcastle (Austràlia), 21-22 de juliol de 2014. 

 

 

Pòsters 

Chamielec M, Darriba Á, Villacampa J, Martorell R, Barceló F. 

Interaction between the executive control and orienting networks: Evidence from event-related 

potentials in a task-switching paradigm. 

British Association for Cognitive Neuroscience Conference (BACN 2015). Essex (Regne Unit), 

10-11 de setembre de 2015. 

 

Darriba Á, Villacampa J, Martorell R, Chamielec M, Barceló F. 

Fast dynamics of a frontoparietal "multiple demand" system for cognitive control.  

International Conference on Cognitive Neuroscience (ICON 2014). Brisbane (Austràlia), 27-31 

de juliol de 2014. 

Frontiers Human Neuroscience. 

doi: 10.3389/conf.fnhum.2015.217.00043. 



11 

 

Prada L, Barceló F. 

Combined effects of aging and cognitive control on brain oscillations in a task-switching 

protocol. Conferència convidada a la lnternational Conference on Aging & Cognition. Dortmund 

(Alemanya), 25-27 d’abril de 2013. 

J. Psychophysiology, 27, Suppl. 1, 35-35. 

 

Gálvez A, Darriba Á, Villacampa J, Martorell R, Prada L, Barceló F. 

Effects of executive control on the flexible shifting of stimulus-response mappings in a bi-field 

visuomotor task with increasing cognitive demands. 

International Conference on Aging & Cognition. Dortmund (Alemanya), 25-27 d’abril de 2013. 

J. Psychophysiology, 27, Suppl. 1, 54-54. 

 

Villacampa J, Darriba Á, Gálvez A, Martorell R, Prada L, Barceló F. 

Combined effects executive control on task-set inhibition and maintenance as indexed by task-

switch unspecific restart and mixing costs. 

International Conference on Aging & Cognition. Dortmund (Alemanya), 25-27 d’abril de 2013. 

J. Psychophysiology, 27, Suppl. 1, 73-73. 

 


