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1. Resum  

 

1. Objectius 

1. Caracteritzar els mecanismes fisiopatològics implicats en l’inici de l’espasticitat. 

 

2. Analitzar l’efecte d’intervencions terapèutiques neurofisiològiques precoces no 

invasives en l’espasticitat i les seqüeles funcionals motores de la síndrome de la 

neurona motora superior. 

 

 

2. Resultats  

 

Les troballes fetes durant la realització del projecte han estat dividides en quatre 

apartats:  

 

1) Contribucions a augmentar el coneixement dels aspectes bàsics del control 

motor i de la percepció sensorial en subjectes sans. 

I) Efectes de l’estimulació amb corrent directe sobre la percepció d’estímuls nociceptius 

al palmell de la mà. Westgeest et al. (2014) demostren un millor control cortical dels 

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

II) Facilitació del potencial evocat motor por contracció voluntària. Brum et al. (2016) 

posen de manifest la importància del mesurament de la durada en la valoració de la 

facilitació motora per contracció voluntària. 

III) Relació entre temperatura de l’extremitat i període de silenci cutani. Kofler et al. 

(2014) mostren que la temperatura canvia les característiques dels reflexos inhibidors 

de l’extremitat superior.  

IV) Efecte del sobresalt sobre els moviments generats interoceptivament. Castellote et 

al. (2013) demostren que un sobresalt modifica l’execució de moviments encara que 

siguin generats voluntàriament.  

V) Preparació per aterrar després d’inici voluntari de la caiguda. Castellote et al. (2012) 

posen de manifest que l’aterratge després d’una caiguda programada es prepara ja des 

del mateix moment de l’inici de la caiguda. 

VI) Millora tècnica per a l’estudi de la percepció sensorial. Medici et al. (2013) 

desenvolupen una tècnica d’estudi quantitatiu de la sensibilitat a la temperatura 
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(termotest dinàmic), apropiada per a l’avaluació de les neuropaties de fibres petites, 

que és de gran utilitat clínica. 

 

2) Caracterització de les afeccions que cursen amb espasticitat i el seu 

pronòstic  

I) Ona H en pacients amb lesió medul·lar. Kumru et al. (2015) mostren que l’amplitud 

de l’ona H del múscul soli reflecteix la gravetat de la lesió medul·lar.  

II) Resposta sudomotora en lesió medul·lar. Kumru et al. (2014) mostren que la funció 

autònoma reapareix sota el nivell de lesió medul·lar, tot indicant processos plàstics a 

nivell espinal.  

III) Reflex del parpelleig en esclerosi múltiple. Cabib et al. (2014) desenvolupen un 

mètode d’anàlisi de les respostes reflexes de parpelleig que permet avaluar canvis 

d’excitabilitat en lesions corticals.  

IV) Temps de reacció en esclerosi múltiple. Cabib et al. (2015) mostren alteracions en 

la programació del moviment en malalts amb esclerosi múltiple sense evidència clínica 

d’alteracions.  

 

3) Contribucions al tractament i modificació de la funcionalitat en lesió 

medul·lar o dany cerebral  

I) Tractament vibratori en lesió medul·lar i en ictus. Murillo et al. (2014) fan una 

revisió del tema que és certament interessant per a molts metges rehabilitadors. 

II) Efectes de l’estimulació magnètica cerebral repetitiva sobre els trastorns de la 

marxa en lesió medul·lar crònica. Kumru et al. (2013) posen de manifest la millora de 

la marxa quan es fa estimulació magnètica repetitiva abans de l’entrenament amb 

aparells robòtics. 

III) Efectes de l’estimulació cerebral no invasiva sobre l’espasticitat en malalties 

neurològiques. Gunduz et al. (2014) mostren la millora de l’espasticitat segons escales 

clíniques en malalts amb lesions medul·lars.  

IV) Definició de les guies clíniques per a l’estimulació magnètica cerebral repetitiva. 

Lefaucheur et al. (2014) fan una revisió exhaustiva de l’efecte beneficiós de 

l’estimulació cerebral no invasiva en malalties neurològiques. 
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4) Troballes col·laterals 

I) Hiperalgèsia tèrmica i mecànica en pacients amb seqüeles de poliomielitis. Kumru et 

al. (2013) posen de manifest que els malalts amb atròfia muscular després de 

poliomielitis presenten hiperalgèsia a la zona més atròfica. 

II) Síndrome de les cames neguitoses en pacients amb seqüeles de poliomielitis. 

Kumru et al. (2014) mostren que els malalts amb seqüeles de poliomielitis poden patir 

una síndrome de cames neguitoses. Reconèixer aquesta entitat pot evitar despeses 

innecessàries a la Sanitat. 

III) Síndrome de les cames neguitoses en lesió medul·lar. Kumru et al. (2015) mostren 

que els malalts amb lesió medul·lar poden patir una síndrome de cames neguitoses. 

Reconèixer aquesta entitat pot evitar molta despesa a la Sanitat. 

IV) Potencials evocats i proves sensitives quantitatives per caracteritzar el dolor 

neuropàtic en pacients amb lesió medul·lar. Kumru et al. (2013) mostren que els 

malalts amb lesions medul·lars presenten sensibilització de nivells supralesionals a 

l’estimulació tèrmica.  

 

 

3. Aplicació pràctica  

 

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, tot incidint en el comportament motor i el processament sensitiu. Les 

nostres troballes no han estat lineals, sinó més aviat una varietat de petites 

innovacions o aportacions al coneixement en diversos temes. El que fa homogènia la 

nostra recerca i sobre el que fa aportacions d’aplicació pràctica en el futur és sobre el 

coneixement de la fisiopatologia de les malalties neurològiques. 

 

Algunes troballes tindran més aplicació a la pràctica que d’altres, però això només es 

podrà saber en el futur, quan altres investigadors facin servir la nostra recerca com a 

base o suport dels seus projectes.  
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