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1. Resum  

 

Aquest estudi és un enfocament integrat de neuroimatge multimodal amb MEG i DTI 

per a l’avaluació de la connectivitat funcional i efectiva en el traumatisme 

cranioencefàlic (TCE). La mostra de l’estudi va consistir en pacients amb TCE i un grup 

de subjectes sans. Tots els pacients de la mostra es van examinar dues vegades 

(abans i després de la rehabilitació). Tots els pacients de l’estudi van completar un 

programa de neurorehabilitació adaptat a les necessitats de cada individu. Als pacients 

i als controls es va realitzar una avaluació neuropsicològica, per tal d’establir-ne l’estat 

cognitiu en múltiples funcions cognitives. Els canvis de la substància blanca es van 

mesurar amb tensor de difusió (DTI); l’alteració de l’activació cortical es va detectar 

amb magnetoencefalografia (MEG). 

 

L’anàlisi de la connectivitat de les xarxes del cervell han mostrat: pacients amb TCE 

presenten alteració de la connectivitat funcional en comparació amb els subjectes 

controls; reducció significativa global de la connectivitat MEG en pacients amb TCE en 

comparació amb els subjectes controls; disminució significativa de la connectivitat de 

llarga distància i augment significatiu de la connectivitat de curta distància com a 

resultat de traumatisme cranioencefàlic. L’abast de la desconnexió funcional es va 

associar amb la gravetat de la lesió. La reducció de la connectivitat MEG s’origina en 

les neurones de la substància grisa que experimenten desaferenciació a causa d’una 

lesió axonal dels tractes de fibres de la substància blanca subjacent, que es va 

manifestar en les imatges amb tensor de difusió (DTI) com la reducció de l’anisotropia 

fraccional. La reorganització neuronal, tal com es mesura per la connectivitat cerebral, 

com a efecte del procés de rehabilitació integral, ha correlacionat amb la recuperació 

cognitiva indicada per l’avaluació neuropsicològica. 

 

Aquest estudi demostra que les alteracions en la connectivitat funcional de TCE 

s’associen amb dèficits neurològics específics de la xarxa del cervell i ajuda a la 

comprensió de com el cervell es reorganitza en resposta a les intervencions de 

rehabilitació. Aquest estudi longitudinal té diversos avantatges: permet la recerca de 

l’evolució dinàmica de MEG i els paràmetres DTI i la correlació amb els resultats 

neuropsicològics. Els estudis longitudinals com el nostre permeten la investigació dels 

patrons de resposta neural a través del temps i poden proporcionar informació sobre 

els mecanismes de recuperació després d’una lesió cerebral subjacent. A més, una 
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qüestió important en l’obtenció d’imatges funcionals és si la reorganització trobada 

també és responsable de la millora funcional dels pacients. Els canvis observats en les 

proves cognitives després de la rehabilitació s’interpreta generalment com un senyal de 

l’eficàcia del procés de rehabilitació. Els nostres resultats proporcionats per MEG i els 

estudis de neuroimatge DTI mostren canvis fisiològics localitzats espacialment i 

confirmen la millora especialment amb MEG. A més, aquesta neuroimatge bimodal 

integrada pot proporcionar una avaluació de rehabilitació pre/post sensible i objectiva 

de l’efectivitat de la intervenció de TBI amb els canvis basats en neuroimatge i útils per 

a l’avaluació de l’eficàcia de la intervenció. 

 

Introducció i mètodes 

Aquest projecte tenia com a objectiu avaluar els canvis en els patrons de connectivitat 

del cervell (funcionals i efectius), amb MEG i DTI, com a mètodes per estimar la 

reorganització neuronal causada per procés de rehabilitació després d’un traumatisme 

cranioencefàlic greu.  

 

La mostra de l’estudi va consistir en pacients amb TCE (25 subjectes) i un grup de 

controls sans (25 subjectes). Tots els pacients de la mostra es van examinar dues 

vegades: abans i després de la rehabilitació (en endavant denominat PreR i PostR). Els 

subjectes de control es van examinar una vegada. Tots els pacients de l’estudi van 

completar un programa de neurorehabilitació adaptat a les necessitats de cada 

individu. Als pacients i els controls es va realitzar una avaluació neuropsicològica, per 

tal d’establir el seu estat cognitiu en diverses funcions cognitives (atenció, memòria, 

llenguatge, funcions executives i les capacitats visuoespacials), així com el seu 

funcionament en la vida diària. Canvis de la substància blanca es van mesurar amb 

tensor de difusió (DTI), alteració de l’activació cortical es va detectar amb la MEG. 

Anàlisi de la densitat dipolar MEG: per a l’anàlisi de la distribució dels fonts de les ones 

lentes neuromagnètiques es va utilitzar l’índex ponderat de Phase Lag (WPLI) (Vinck et 

al., 2011) en freqüència delta i alfa com a mesuraments funcionals de connectivitat. 

Preprocessament de DTI i anàlisi: pre/post tractament de les dades i la comparació 

dels grups es van realitzar amb FSL (versió 4.1.8) (Smith et al., 2004).  
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2. Resultats principals  

 

En aquest estudi transversal i longitudinal (amb neuroimatge multimodal de 

magnetoencefalografia i imatge amb tensor de difusió) presentem les evidències de 

canvis al cervell després d’una lesió i evidències de la recuperació del cervell en 

pacients que han patit lesió cerebral traumàtica. Hem trobat diferències, tant 

transversals com longitudinals en l’activació cortical de la matèria grisa mesurada amb 

la magnetoencefalografia i les lesions de la substància blanca mesurades amb tensor 

de difusió entre els pacients i els controls. En l’estudi transversal, MEG i DTI eren 

particularment sensibles; mostren grans àrees de diferència entre pacients i controls. 

En l’estudi actual estem demostrant que els teixits cerebrals danyats en pacients amb 

TCE generen senyal magnètic patològic d’ones lentes que es pot mesurar i localitzar 

amb la MEG. Els pacients PreR van exhibir activitat d’ones MEG significativament més 

lenta en totes les zones dels dos hemisferis respecte del grup control; aquesta 

diferència va ser especialment pronunciada en les regions frontal i parietal bilateral 

(figura 1). Pel que fa a la connectivitat funcional, pacients PreR MEG van exhibir una 

disminució significativa en la connectivitat interhemisfèrica de la banda alfa i l’augment 

significatiu de la connectivitat intrahemisfèrica de la banda delta en comparació amb 

subjectes normals. 

 

- DTI ha mostrat una disminució de la FA i l’augment d’MD en diverses fibres 

principals. Tots els pacients van mostrar ones lentes anormals en MEG i anomalies de 

la matèria blanca a DTI; curiosament, àrees de la matèria grisa que generen ones 

lentes MEG estaven a la localització remota a les zones dels canvis en la matèria 

blanca. A més, hi va haver una correlació negativa entre la MEG DD i FA en pacients 

PreR, i correlació positiva entre DD i MD en pacients PreR. 

 

- Quant als dominis de les funcions cognitives mesurades per bateries 

neuropsicològiques: pacients amb TCE tenien menors puntuacions de tots els índexs, 

en comparació amb els subjectes controls (figura 2). 

 

- Totes les regions amb anomalies MEG DD han estat localitzades dins d’anomalies 

adjacents de FA i els resultats DTI MD (figura 3). 
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Figura 1. Distribució de MEG: densitat dipolar de la banda de freqüència delta, traçada per separat per 

PreR, PostR i grup control, que mostren les 10 regions de l’estimació de la densitat de dipols en l’hemisferi 

esquerre i el dret. L’asterisc indica diferències significatives amb el grup control i el punt indica diferències 

estadístiques en temps PreR-PostR. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. (A) Les puntuacions generals de WAIS III per PreR, PostR i grup control. (B) Alguns índexs de 

WMS-R i les puntuacions neuropsicològiques per PreR, PostR i grup control. VIQ-verbal IQ, VC- índex de 

comprensió verbal, PO-índex d’organització perceptiva, WM-índex de memòria de treball, PS-índex de 

velocitat de processament; GM-índex de la memòria general, DR-l’índex de record diferit, AC-Atenció, 

TMT-B-Trail Making Test B, PCRS-D-escala de puntuació de competència (la vida diària). L’asterisc indica 

diferències significatives amb el control grup i el punt indica diferències estadístiques en temps PreR-

PostR. 
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Figura 3. Dades vinculades DTI MEG en una comparació transversal. Anisotropia fraccional (A) i la 

difusivitat mitjana (B) amb MEG DD generadors d’ones lentes superposats en un cervell normal MNI 

152T1. Les regions de menor FA es mostren en vermell, les regions de més MD es mostren en blau. vòxels 

violeta representa generadors d’ones delta MEG (convenció radiològica; p <0,05 corregit per a 

comparacions múltiples). 

 

Aquest treball, és el primer enfocament longitudinal multimodal d’imatges amb MEG i 

DTI en pacients amb TCE.  

 

En una avaluació longitudinal, els pacients amb TCE han mostrat una tendència general 

de millora respecte del nombre de generadors d’ones lentes en comparació amb PreR 

en totes les àrees del cervell, tot assolint els valors del grup control en gairebé totes 

els regions. Contràriament, hem observat la reducció general de FA en l’avaluació 

PreR-PostR en totes les àrees, amb excepció d’espleni del cos callós i del fòrnix. Anàlisi 

TBSS de la FA DTI ha mostrat una reducció significativa de FA. Els mesuraments DTI 

MD en les comparacions longitudinals no han mostrat canvis significatius, però amb 

clara tendència a augmentar. Hem trobat interessant el fenomen, tot i que el cervell 
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del pacients amb TCE sembla experimentar diversos canvis desavantatjosos en el 

temps de la substància blanca (sense canvi, o disminució de FA, augments de MD), 

l’activació cortical de la substància grisa mesurada amb MEG i les funcions 

neuropsicològiques milloren durant el mateix període de temps (figura 4). Sobretot 

després de la rehabilitació hem observat una tendència general cap a la millora 

cognitiva. Tots els resultats (menys 4) estaven a prop de les puntuacions obtingudes 

per al grup control (amb correlació negativa entre les puntuacions de TMT-B, WM, PIQ i 

MEG DD). D’altra banda, els pacients amb TCE han exhibit un augment significatiu de 

la connectivitat MEG de llarga distància a la banda alfa i la disminució significativa de la 

connectivitat MEG de curta distància (banda delta) en comparació amb el mesurament 

PreR, amb tendència general cap a la millora (s’ha trobat la correlació positiva entre la 

connectivitat de banda alfa i els canvis de l’índex de WM, i correlació negativa entre la 

connectivitat delta i VC, PO, CIV i PCRS-D). Hem obtingut la correlació negativa entre 

les puntuacions PIQ i canvis en MEG DD en àrees: frontal esquerra, frontal dreta, 

regions temporals esquerra i dreta. També hem trobat la correlació negativa entre els 

canvis de l’índex de WM i canvis DD en àrees: esquerra temporal i parietal, temporal i 

parietal dreta. D’altra banda, s’ha trobat una correlació negativa entre els canvis de 

l’índex de TMT-B i canvis en DD en les àrees frontal esquerra i frontal dreta. Els índexs 

de WM i l’índex de GM correlacionen positivament amb la reducció de la FA en fòrnix. 

Els canvis en la FA de PreR a PostR en fòrnix correlacionen amb canvis en DD en 

regions frontal dreta i canvis temporals DD. Curiosament, en la comparació MEG DTI 

les àrees de matèria grisa amb més DD estaven localitzades en regions posteriors de 

l’hemisferi esquerre i dret en proximitat de les regions amb la reducció DTI FA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Conjunt de les dades MEG i FA DTI en la comparació longitudinal (PostR-PreR). Anisotropia 

fraccional TBSS amb els generadors d’ones lentes MEG DD sobreposades en un cervell normal MNI 152T1. 
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Regions de la reducció de la FA es mostren en porpra, vòxels violeta representa els generadors MEG de les 

ones delta (convenció radiològica; p <0,05 corregit per comparacions múltiples). 

 

Els canvis longitudinals en DD MEG de les ones lentes, la connectivitat MEG i les proves 

cognitives, sense canvis significatius generals simultanis en la substància blanca de FA 

i MD, suggereixen que la recuperació de les funcions cerebrals facilitada per les 

tècniques de rehabilitació esta relacionada amb la reorganització de les xarxes 

funcionals. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions clíniques dels resultats finals obtinguts  

 

Aquest estudi longitudinal té diversos avantatges: 

 

- Permet la investigació de l’evolució de la dinàmica de MEG i dels paràmetres del DTI; 

i la correlació amb els resultats neuropsicològics en l’avaluació prèvia i posterior a la 

rehabilitació. 

 

- Els estudis longitudinals com el nostre permeten la investigació dels patrons de 

resposta neuronal a través del temps i poden proporcionar informació sobre els 

mecanismes de recuperació després d’una lesió cerebral subjacent. 

 

- A més, una qüestió important en la imatge funcional és si la reorganització trobada 

també és responsable de la millora funcional dels pacients. Els canvis observats en les 

proves neuropsicològiques de les funcions cognitives després de la rehabilitació 

s’interpreta generalment com un senyal de l’eficàcia del procés de rehabilitació. Els 

nostres resultats proporcionats per MEG i els estudis de neuroimatge DTI mostren 

canvis neurofisiològics localitzats espacialment i confirmen la millora amb la 

rehabilitació (particularment amb MEG). D’altra banda, la neuroimatge multimodal 

integrada pot proporcionar una informació sensible i objectiva en l’avaluació prèvia i 

posterior a la rehabilitació sobre l’eficàcia de la intervenció en els pacients amb TCE. 
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