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1. Resum  
 
L’objectiu general del projecte ha estat estudiar el potencial terapèutic de 

l’estimulació elèctrica transcranial induint soroll aleatori (en anglès, Transcranial 

Random Noise Stimulation, tRNS) per millorar el resultat terapèutic de 

l’entrenament cognitiu, estudiant l’efecte global de la tRNS sobre la rehabilitació de 

l’atenció, la memòria i les funcions executives, respecte a la tRNS simulada. 

L’estimulació elèctrica transcranial directa, aplicada amb freqüències aleatòries 

(tRNS), és una tècnica innovadora, segura i ben tolerada que permet augmentar la 

relació senyal/soroll en el processament cognitiu, la qual cosa pot motivar efectes 

beneficiosos en l’aprenentatge o la recuperació d’habilitats, a partir dels fenòmens 

de ressonància estocàstica. Postulem aquest mecanisme com una estratègia 

potencialment útil en l’orientació dels canvis plàstics que es produeixen a causa de 

la lesió axonal difusa en el TCE. 

 

L’estudi s’ha realitzat en pacients que han patit un traumatisme cranioencefàlic 

moderat o greu, amb menys de 18 mesos d’evolució des de la seva sortida de 

l’amnèsia posttraumàtica, i amb una afectació moderada o greu de la seva funció 

cognitiva (atenció, memòria i funcions executives), i que han donat el seu 

consentiment informat a participar en l’estudi. 

 

A més, com a objectiu addicional als previstos inicialment, hem estudiat el patró de 

canvi en l’activitat electroencefalogràfica EEG dels pacients, per caracteritzar 

patrons de resposta òptima i patrons d’activitat no òptima (i potencialment 

modificable) com a estratègia avançada per incrementar la personalització i la 

precisió de les estratègies de neuromodulació. 

 

L’anàlisi quantitativa de l’activitat EEG permet identificar la distribució de 

freqüències de l’activitat neuronal en cada localització específica i la seva intensitat 

absoluta i relativa, com a estratègia de quantificació objectiva del grau de disfunció 

i monitoratge de la seva evolució. 

 

Aquest estudi addicional es va dur a terme en pacients que havien tingut un ictus 

greu amb afectació cognitiva tributària de rebre tractament de rehabilitació 

neuropsicològica. 
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Els objectius específics de l’estudi van ser: 

 

1. Dissenyar un protocol que permeti identificar una cohort de pacients que hagin 

estat sotmesos a una ITC i que siguin candidats a rebre l’aplicació combinada 

d’RNS i una formació cognitiva intensiva, monitorada i personalitzada. 

 

2. Proporcionar informació sobre la viabilitat i la seguretat del procediment. 

 

3. Estudiar l’efecte de l’entrenament cognitiu combinat amb l’RNS real en 

comparació amb els de la tRNS simulada, per analitzar l’existència d’aquest efecte i 

la seva capacitat de potenciar la millora. 

 

4. Informar la comunitat científica de l’estudi i difondre’n els resultats de la manera 

més àmplia possible. 

 

5. Avançar en la identificació de característiques bioelèctriques de l’afectació 

cognitiva i la resposta clínica per optimitzar la personalització i la precisió de les 

estratègies de neuromodulació. 

 

 

2. Resultats  

 

A partir de les activitats realitzades en el marc d’aquest projecte hem arribat als 

resultats significatius següents: 

 

• És possible accelerar la rehabilitació cognitiva mitjançant estimulació cerebral no 

invasiva. 

• És possible modular una xarxa neural distribuïda optimitzant la correlació entre 

nodes i inhibint les anticorrelacions, amb un impacte positiu sobre la capacitat 

funcional. 

• És possible caracteritzar els canvis induïts per l’entrenament cognitiu mitjançant 

electroencefalografia computada. 

• L’increment absolut i relatiu de l’activitat d’ones alfa a l’àrea occipital i l’augment 

absolut i relatiu de l’activitat delta a l’àrea frontopolar es correlacionen amb una bona 

resposta clínica a l’entrenament cognitiu intensiu assistit per ordinador. 
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3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

Les tècniques d’estimulació cerebral i neuromodulació són un dels elements més 

prometedors per reduir l’impacte de les malalties neurològiques i psiquiàtriques, un 

objectiu cada cop més necessari per l’increment de la seva incidència i prevalença. 

La complexitat del sistema nerviós fa difícil dissenyar estratègies de neuromodulació 

precises i efectives. L’estratègia de neuromodulació més efectiva actualment es la 

teràpia electroconvulsiva, però la seva inespecificitat i l’impacte dels efectes secundaris 

fa que sigui considerada com l’estratègia terapèutica de darrera elecció. 

 

Tot i així, la introducció de l’estimulació magnètica transcranial i l’estimulació elèctrica 

transcranial ha suposat avenços metodològics, conceptuals i terapèutics que permeten 

albirar un futur semblant al de les intervencions funcionals en cardiologia. 

 

En aquest projecte demostrem dos principis de gran valor per incrementar la 

personalització de les intervencions de neuromodulació en neurologia, en psiquiatria i, 

específicament, en la rehabilitació del dany cerebral adquirit. 

 

En primer lloc, demostrem la possibilitat d’optimitzar la capacitat funcional residual del 

sistema nerviós, després d’una lesió, mitjançant la pertorbació d’activitat inespecífica 

resultant, molt possiblement, de canvis maladaptatius després de la lesió.  

 

En segon lloc, avancem en el concepte de localització de les funcions cognitives, 

superant la visió de node i de conjunt de nodes crítics, en proposar i demostrar la 

viabilitat i l’eficàcia de modular tots, o una gran part, dels nodes d’una xarxa neural 

amb una estratègia dinàmica considerant les correlacions i les anticorrelacions de 

diferents àrees cerebrals, per optimitzar la funció cerebral i intensificar el benefici dels 

tractaments de rehabilitació. 

 

En tercer lloc, hem demostrat la possibilitat de caracteritzar neurofisiològicament la 

correlació entre l’efecte de les intervencions de rehabilitació cognitiva i els canvis en el 

senyal EEG. Aquest resultat obre la possibilitat a dissenyar estratègies de 

neuromodulació més acurades, a partir de la caracterització del tipus de disfunció 

bioelèctrica en cada pacient i el seu monitoratge al llarg del tractament. 
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Tots tres avenços tenen un valor estratègic per aconseguir el disseny de tractaments 

de neuromodulació en anell tancat, combinats amb tècniques de neurorehabilitació 

avançades, per guiar la capacitat plàstica del sistema nerviós, potenciant canvis 

favorables i inhibint aquells que no ho resulten o que interfereixen amb la recuperació 

de la funció. 
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