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1. Resum  

 

La mobilitat dels braços i les mans és indispensable per dur a terme la gran majoria 

d’activitats diàries, que van des de la manipulació d’objectes fins a la comunicació no 

verbal. El dany dels circuits neuronals que controlen les extremitats superiors infligeix 

conseqüències devastadores que restringeixen dràsticament l’estil de vida del pacient, 

que esdevé dependent de dispositius de suport i veu enormement reduïda la seva 

autonomia i llibertat. 

 

La gravetat de les lesions i la manca de tractaments fiables fan que les deficiències 

associades amb l’SCI persisteixin durant tota la vida. De fet, entre tots els símptomes 

patològics desenvolupats, els pacients han destacat una alta prioritat per trobar 

teràpies per restaurar la funció manual. 

 

En l’última dècada, diverses intervencions terapèutiques, com per exemple els 

trasplantaments de cèl·lules, el bloqueig de molècules inhibidores, la digestió/bloqueig, 

l’entrenament motor i l’acció d’agents farmacològics han demostrat que promouen amb 

èxit la regeneració d’axons medul·lars i permeten, fins a cert punt, el restabliment 

funcional. Malauradament, la majoria d’aquests estudis han presentat resultats molt 

bons en models preclínics però amb escassa eficàcia quan s’apliquen en pacients 

medul·lars. 

 

Una estratègia alternativa a la regeneració axonal i la remodelació tissular és l’ús de la 

tecnologia de pròtesis neurals o la modulació del sistema nerviós central, per mitjà de 

l’emissió de corrent elèctric que modula l’activitat i els canvis plàstics dels circuits. 

 

La neuromodulació de la medul·la espinal s’ha erigit com una estratègia potencial per 

promoure’n la recuperació funcional. L’administració de corrent elèctric a l’SNC pot 

enfortir i facilitar la funcionalitat de la connectivitat residual, augmentant l’excitabilitat i 

la plasticitat intrínseca de les connexions conservades entre el cervell i la medul·la 

espinal. D’altra banda, les tecnologies de pròtesis neurals desenvolupades recentment 

estan obrint un nou camí amb implicacions prometedores en les neurociències. La 

descodificació dels senyals permet que els pacients controlin dispositius d’assistència. 
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2. Resultats  

 

Objectiu 1: Desenvolupar un sistema robòtic híbrid autònom per dur a terme 

la rehabilitació de moviments de braços i mans a la columna vertebral en 

pacients lesionats medul·lars. PI; Juan Moreno, CSIC 

Al CSIC s’ha treballat en el desenvolupament de sistemes robòtics híbrids, que 

combinen els avantatges d’utilitzar l’estimulació elèctrica amb el moviment generat 

artificialment a través de la innervació de la via motora natural i els beneficis dels 

exoesquelets robòtics per automatitzar l’execució d’exercicis de rehabilitació repetitius. 

El sistema robòtic híbrid s’enfoca a ajudar els usuaris a moure el seu braç parètic cap a 

diferents direccions en l’espai. Aquesta plataforma de rehabilitació proposada es pot 

veure com una eina autònoma en què s’integren diversos subsistemes. Aquests 

subsistemes col·laboren entre si per dur a terme cooperativament la tasca de 

rehabilitació. 

 

El treball s’ha focalitzat a integrar els diferents components que configuren el sistema 

robòtic híbrid en una única plataforma per a la rehabilitació de la funció motora del 

membre superior. L’equip consta del dispositiu d’assistència híbrid (exoesquelet de 

membre superior + dispositiu estimulador), controlador d’alt nivell (HLC), sistema de 

neuromodulació, interfície d’usuari (que inclou retroalimentació visual) i una nova eina 

d’avaluació neuromuscular. A més, s’han implementat diferents estratègies de control 

per establir automàticament els paràmetres òptims d’estimulació. S’han realitzat dos 

tipus d’estudis per continuar amb el desenvolupament de l’avaluació detallada de la 

funció muscular basada en registres EMG d’alta densitat: 1) anàlisi de la fatiga 

muscular al múscul tibial anterior (estudi de caracterització amb usuaris intactes) i 2) 

avaluació de l’espasticitat muscular mitjançant HD-EMG (en un entorn clínic dins un 

escenari de rehabilitació basat en robòtica). Finalment, s’han desenvolupat mètodes 

per facilitar una assistència cronometrada òptima d’acord amb la intenció de l’usuari de 

moure’s per promoure la plasticitat i maximitzar el resultat de la rehabilitació. El CSIC 

ha completat la feina per optimitzar l’avaluació detallada de la funció muscular basada 

en registres EMG d’alta densitat que es requereix durant l’escenari de rehabilitació 

robòtica per determinar les propietats d’activació de les unitats motores que es poden 

fer servir per monitoritzar i controlar la intervenció. 
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Objectiu 2: Determinar si l’estimulació elèctrica transcutània de la medul·la 

espinal cervical concomitant al braç i la rehabilitació de la mà assistida per un 

exoesquelet del braç facilita la recuperació de la funció del braç i la mà en 

pacients amb lesions traumàtiques de la medul·la espinal cervical. PI; Jesús 

Benito, Institut Guttmann 

A l’institut Guttmann de neurorehabilitació s’ha avaluat en subjectes sans i en pacients 

medul·lars l’excitabilitat dels circuits cervicals que controlen la musculatura dels braços 

en rebre períodes d’estimulació elèctrica transcutània de la medul·la cervical. 

 

En els estudis en subjectes sans s’han caracteritzat els patrons d’estimulació 

transcutània, específicament els que controlen la intensitat d’estimulació i el grau 

d’activació muscular de l’exercici que es desenvolupa concomitant a l’estimulació. Hem 

demostrat que tant una intensitat d’estimulació amb valors subllindars a l’activació 

motora com el major grau concomitant d’activitat muscular afavoreixen un grau més 

alt d’excitabilitat dels circuits medul·lars, avaluat per mitjà de proves 

electrofisiològiques. En conclusió, aquests estudis han permès optimitzar un patró 

d’estimulació transcutània per augmentar l’excitabilitat dels circuits medul·lars i per 

utilitzar-lo com a model de rehabilitació neuromoduladora medul·lar en pacients amb 

lesió de la medul·la espinal. 

 

En pacients medul·lars amb lesió cervical incompleta s’ha avaluat el control d’un 

exoesquelet de braç quan només es rep rehabilitació de l’exoesquelet o, en canvi, quan 

aquesta va acompanyada d’un patró d’estimulació. Els resultats indiquen que els 

pacients subjectes a la rehabilitació neuromoduladora han obtingut millor resposta en 

els components d’alguns moviments en comparació amb els subjectes amb 

rehabilitació clàssica. 

 

Objectiu 3: Identificar els canvis cel·lulars i moleculars en el connectoma 

cerebroespinal que controlen l’abast i la recuperació de la prensió en rates 

lesionades de la medul·la espinal cervical que reben estimulació elèctrica 

cervical. PI; Guillermo García, Institut de Neurociències-UAB 

El treball realitzat s’ha enfocat a identificar les regions cerebrals, així com els canvis 

cel·lulars dels circuits neuronals d’aquestes regions implicats en l’ús del braç i la mà 

per agafar objectes. S’han utilitzat rosegadors, per, una vegada han après la tasca 

manual, poder fer estudis d’electrofisiologia i d’histologia. 
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Per mitjà de l’estudi del marcador d’activitat de c-fos, els animals sans permeten 

cartografiar les regions on es concentra la major densitat de cèl·lules c-fos positives 

activades quan l’animal realitza la tasca de prensió. En primer lloc, els resultats 

preliminars indiquen que el patró d’activació de c-fos és molt més complex que el 

necessari per activar els circuits lumbars durant la locomoció. Hem demostrat que al 

llarg de diferents períodes de temps després de l’aprenentatge el nombre de neurones 

c-fos és molt menor que comparat amb les que s’expressen durant la locomoció. Una 

primera anàlisi suggereix una localització principalment a les banyes dorsals i a la zona 

intermèdia de la substància grisa medul·lar. S’han visualitzat neurones c-fos positives 

en tots els segments de la medul·la cervical. 

 

Estem utilitzant dues aproximacions per avaluar la connectivitat corticoespinal. En 

primer lloc, estudiant els potencials evocats, registrant l’activitat elèctrica dels músculs 

de les potes davanteres en estimular l’escorça motora de l’hemisferi contralateral. En 

rosegadors sense anestèsia i amb sistemes d’elèctrodes de registre i d’estimulació 

implantats, hem registrat els potencials corticals en músculs proximals i distals de les 

extremitats davanteres i hem identificat grups de senyals amb diferents latències que 

es corresponen amb l’activació de diferents estructures de la via corticoespinal. 

Aquesta classificació dels senyals permetrà identificar la plasticitat selectiva de les vies 

descendents. 

 

En segon lloc, s’ha analitzat anatòmicament la distribució de neurones corticals que 

projecten els axons als segments cervicals. Per mitjà d’algoritmes d’IA, s’ha reconstruït 

en 2D un mapa de representació motora i s’ha descrit l’extensió i l’ocupació dins de 

l’escorça cerebral que tenen les neurones corticocervicals. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Recentment, grups independents de recerca de Suïssa i els Estats Units han exposat 

resultats sense precedents: l’estimulació elèctrica de la medul·la espinal lumbar ha 

permès a pacients amb lesions medul·lars recuperar la capacitat de mantenir la 

postura i caminar. Els investigadors han constatat que la neuromodulació de les fibres 

sensorials aferents activa els circuits espinals que controlen la locomoció i la postura, la 

qual cosa permet als pacients medul·lars fer aquests moviments en rebre 
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simultàniament l’estimulació. El gran repte serà dissenyar dispositius que puguin 

activar la neuromodulació en funció de la voluntat intrínseca del subjecte i no a partir 

de controladors d’activació externs, i així no haver de dependre de cap controlador 

extern. Un altre gran repte en què està immers el consorci serà demostrar si la 

medul·la espinal cervical posseeix xarxes neuronals tan potents com les que són 

presents a la medul·la lumbar per caminar, les quals, en rebre estimulació elèctrica, 

siguin capaces d’evocar moviments complexos amb els braços i/o en lesions 

incompletes, i la seva activitat sigui prou eficient per facilitar els moviments dels 

braços i les mans.  

 

Els resultats obtinguts pels diferents grups del consorci apunten a la idoneïtat de la 

neuromodulació cervical per facilitar la funció dels circuits cervicals a fi de 

desenvolupar tasques que requereixin un control motor fi dels braços i les mans, i 

suggereixen la necessitat de desenvolupar sistemes de control intrínsec que permetin 

una neuromodulació fina de les diferents regions de la medul·la cervical per realitzar 

parts dels moviments específics. Aquesta fita s’aconseguirà quan s’assoleixi un 

coneixement exhaustiu de l’estructura funcional dels circuits medul·lars i es 

desenvolupi tecnologia per registrar i descodificar senyals per controlar sistemes 

d’estimulació. 
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