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INTRODUCCIÓ 

 

El dany cerebral adquirit (DCA) és una 

lesió en el cervell a causa de vàries 

condicions adquirides com 

traumatismes cranioencefàlics, ictus o 

tumors cerebrals que produeixen una 

constel·lació d’efectes adversos a nivell 

motor, neuropsicològic, cognitiu, 

vestibular, visual i propioceptiu, entre 

d’altres (Ciuffreda et al, 2011). Una de 

les seqüeles importants en DCA és la 

sensibilitat augmentada en el moviment 

visual, conegut en anglès com a Visual 

Motion Sensitivity (VMS), que és la 

presència d’efectes adversos en la 

percepció de moviment dins el camp 

visual, amb símptomes com mareig, 

vertigen, falta d’equilibri, desorientació 

i confusió visual (Ciuffreda et al, 2009). 

Sovint la literatura científica identifica 

aquest síndrome com a “síndrome del 

supermercat” ja que l’ambient visual en 

aquesta situació fa que desencadeni més 

els símptomes visuals.  

 

Entre els tractaments visuals proposats 

per disminuir la VMS l’oclusió binasal 

ha estat lleugerament estudiada en varis 

estudis en els quals es reporta una 

millora instantània en els potencials 

evocats, específicament un augment de 

l’amplitud en les ones P100 (6,35 a 

7.99μV) (Padula et al, 1994), juntament 

amb una disminució dels símptomes 

visuals en pacients amb DCA, al 

contrari dels participants sense DCA en 

el qual el canvi no va ser significatiu. 

Altres estudis han observat un augment 

en l’amplitud en les ones P100 amb l’ús 

d’oclusors binasals, juntament amb una 

millora immediata de la 

simptomatologia visual en pacients amb 

mTBI però no en pacients normotípics 

(Yadav et al, 2014). A través d’estudis 

de neuroimatge sembla ser que en casos 

de DCA la ruta magnocelular, sensible 

al moviment visual, afecta sobretot les 

àrees cerebrals MT i MST, observant un 

llindar més elevat amb la prova de 

coherència de moviment.  

 

La il·lusió de les “serps rotatòries” de 

Kitaoka (Kitaoka A., 2003) és una de 

les il·lusions que pot revelar 

característiques bàsiques del 

processament visual biològic ja que 

produeix una sensació de moviment en 

una imatge fixa i, per tant, no existeix 

moviment en les imatges en sí. Està 

basada en patrons de lluminositat 

asimètrics repetits i quan es mira 

fixament sembla que les serps estiguin 

en moviment quan realment. En un 

article van observar que els 

microsacàdics i parpellejos 

contribueixen en desencadenar la 

rotació il·lusòria. Sembla ser que l’inici 

dels microsacàdics segueixen les 

transicions de rotació, la qual cosa 

suggereix una relació causal entre els 

microsacàdics i la rotació il·lusòria. 

També es conclou que qualsevol canvi 

transitori significatiu en la imatge 

retiniana activarà una senyal de 

moviment i, per tant, la percepció d’un 

moviment il·lusori.  

 

En aquest estudi es va estudiar l’efecte 

de l’oclusió binasal en la percepció del 

moviment amb la il·lusió de serps 

rotatòries en participants sense dany 

cerebral, que permetrà estudiar si 

existeix algun efecte en les àrees 

vinculades al processament del 

moviment (MT, MST) segons les 

regions de l’hemisferi visual. La idea 

inicial va ser comparar aquest possible 

efecte en dos grups diferents, un grup 

control (normotípic) sense historial de 



 

dany cerebral i un grup amb dany 

cerebral adquirit (DCA). Finalment es 

va dur a terme només amb pacients 

sense dany cerebral i els resultats es 

presenten en aquest treball 

 

MATERIAL I MÈTODES 

 

En l’experiment s’ha utilitzat un 

ordenador portàtil (Acer Swift3). En tot 

moment, la distància entre el pacient i la 

pantalla s’ha fixat en 50 cm tot utilitzant 

una mentonera on el centre del cap 

queda alineat amb el centre de la 

pantalla i es mantingui la posició 

primària de mirada. Es va fer servir l’ús 

d’un metrònom amb la finalitat que tots 

els pacients realitzessin la prova de 

manera igualada, amb els mateixos 

temps durant l’experiment. Tots els 

experiments es van dur a terme en un 

entorn d’il·luminació constant i 

utilitzant la il·luminació màxima de 

l’ordenador. 

 

Tots els participants havien de complir 

no tindre un historial mèdic de 

traumatismes, AV≥20/20, MOE sense 

restriccions, no presentar estrabisme, 

PPC≤6/7 cm, AA normal per l’edat 

(segons la equació de Hofstetter) i no 

presentar discromatòpsies. Un cop 

realitzades les proves preliminars i 

definits els subjectes que poden 

participar en l’estudi es va administrar 

l’experiment 

 

Es va crear una presentació de 

PowerPoint® formada per 97 

diapositives. Es va iniciar amb 

l’explicació de l’estudi de forma breu i 

els passos a seguir per part del pacient 

per tal que la comprensió sigui fàcil. 

Cada diapositiva es va incorporar la 

il·lusió òptica (angle visual de 30º a 50 

cm), amb dos creus vermelles per a que 

els participants canviessin la mirada 

entre les dues creus cada 2 segons, per 

propiciar el moviment, durant 10 segons 

a cada làmina (Figura 1). Cada 

diapositiva havien d’indicar el 

moviment en una escala del 1 al 5, sent 

1 no es mou i 5 es mou molt. Es va 

realitzar 10 diapositives per cadascuna 

de les següents condicions: 

 

 Mesura basal: Amb la seva 

correcció òptica habitual, sense 

oclusors.   

 Mesura amb oclusió binasal: 
L’oclusió opaca es va realitzar en 

una muntura circular que portava el 

pacient en una ullera de prova 

(diàmetre de 40 mm), formant 15º 

temporal-superior respecte el 

meridià vertical, per facilitar la 

convergència. Es va ajustar l’oclusió 

al limbe pupil·lar nasal per cada ull i 

participant. La metodologia era la 

mateixa que es va realitzar en 

l’estudi de Ciuffreda KJ, Yadav NK, 

LudlamDP (2017). 

 Mesura amb oclusió bitemporal: Per 
contrastar els resultats amb l’oclusió 

binasal. 

 Mesura control: Amb el programa 
Image J® es va processar la imatge 

original amb el filtre RBG-Stack, 

red-blue-green amb la idea d’ajustar 

els canals de luminància individual 

per cada color i d’aquesta manera 

evitar que realitzi el moviment 

rotatori perceptiu. La làmina es va 

provar anteriorment i es va constatar 

que la il·lusió no es movia. El 

processament d’imatge es va 

realitzar en base a estudis previs 

(Hamburguer K.,2012, Kubota et 

al.,2021) 

 

 
Figura 1. Disseny experimental 

 



 

 

RESULTATS  

 

La mostra final va constar de 41 

participants (N=41), de mitjana d’edat 

22.95 ±2.58 anys, rang d’edat de 18 a 

30, 20 noies (48.90%) i 21 nois 

(51.20%). Es va observar una diferència 

estadísticament significativa entre l’edat 

i gènere (p=0.013), sent una mica més 

gran el grup de nois, 23.90 ± 3.00 anys, 

que les noies, 21.90 ± 1.71 anys, i una 

diferència estadísticament significativa 

en l’edat total de la mostra de 

participants (N=41, W=861.0, p 
 
Taula 1. Valors descriptius de la puntuació 

subjectiva de moviment en la il·lusió rotatòria 
per cada condició experimental. BN= 
Binasal, BT= Bitemporal. En la part superior 

es mostra la mitjana i desviació estàndard, i 
en la part inferior el rang mínim i màxim. 
 

 

El test de Shapiro-Wilk va mostrar que 

totes les dades eren no paramètriques 

(p<0.05), a excepció de la puntuació 

amb l’oclusió binasal (p=0.305). La 

prova de Kruskal-Wallis va mostrar una 

diferència estadísticament significativa 

entre els grups (p<0.001), i la 

comparació per parelles va mostrar 

diferències estadísticament 

significatives entre la condició basal i 

l’oclusió binasal, 𝜒2 =28.69, p<0.005, 

basal i oclusió bitemporal, 𝜒2 =40.93, 

p<0.001, però no entre l’oclusió 

bitemporal i binasal, 𝜒2 =12.27, 

p=0.227. En la Figura 2 es mostra el 

diagrama de caixes entre les condicions 

experimentals. Tal com esperàvem es 

van observar diferències estadísticament 

significatives entre totes les condicions 

basals, oclusió binasal i oclusió 

bitemporal respecte la condició 

control, 𝜒2 =103.09, p<0.0001, 

𝜒2=74.40, p<0.001, 𝜒2=62.13, p<0.001, 

respectivament.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Diagrama de caixes per cada 

condició experimental. BN= Binasal, BT= 
Bitemporal. * = p<0.001. 

 

DISCUSSIÓ 

 

En aquest estudi hem observat que 

l’efecte de l’oclusió binasal disminueix 

la percepció de moviment en la il·lusió 

rotatòria, acceptant la H1 d’aquest 

treball. Estudis previs indiquen que les 

àrees MT estan involucrades amb el 

procés (Kuriki et al., 2008; Ashida et 

al., 2012; Morrone et al., 2000). També 

s’ha observat que en casos de DCA 

sembla haver una supressió del 

moviment central, produïda en part pel 

síndrome VMS, i que l’oclusió binasal 

ajuda a millorar aquest processament 

augmentant l’amplitud dels PVE 

(Ciuffreda et al, 2016; Ciuffreda K, 

Yadav, Ludlam P.,2017). En aquest 

estudi observem que en pacients sense 

dany cerebral tenen una resposta de 

disminució de moviment amb la il·lusió 

rotatòria, fet que va lligat a àrees 

corticals de moviment, i en part al 

sistema magnocel·lular (Gori et 

al.,2012).  

 

Ara bé, de forma interessant hem 

observat una clara disminució del 

processament de moviment amb 

l’oclusió bitemporal, de forma més 

significativa que l’oclusió binasal, en 

pacients sense dany cerebral mentre 



 

miraven una il·lusió rotatòria. Per tant, 

plantegem la hipòtesi de existeixen 

asimetries en el processament del 

moviment depenent de la regió de la 

retina. De fet, certs estudis indiquen que 

la hemiretina nasal es més sensitiva als 

ritmes circadiaris (Rea M, Nagare R, 

Figueiro M.,2021), i que existeix una 

detecció més ràpida d’objectes en la 

hemiretina nasal, respecte la temporal 

(Mustonen et al.,2018). Altres estudis 

han observat que tenim una millor 

resposta en identificar rostres facials en 

l’hemicamp nasal respecte el temporal 

(Framando et al.,2017) i que existeix un 

augment de la latència sacàdica en 

posicions més perifèriques de la retina 

(Warren et al.,2013; Johánnesson O, 

Kristjánsson, Á.,2013). 

 

Aquests estudis plantegen una asimetria 

clara en la percepció de moviment en la 

hemiretina nasal i temporal, i en el 

nostre estudi observem que l’oclusió 

bitemporal és la que elimina més la 

percepció de moviment, del que 

extraiem que la hemiretina nasal és la 

que processa més el moviment, 

afirmació que ja s’ha observat en altres 

estudis (Bertini C, Leo F Làdavas 

E.,2008; Mulckhuyse M, Theeuwes 

J.,2010). En contrast amb aquesta 

hipòtesi, en casos d’autisme s’observa 

un processament invers, amb una 

detecció d’objectes menor en la 

hemiretina nasal respecte la temporal 

(Milne et al.,2013). De manera 

interessant s’ha observat que en casos 

de dany cerebral aquesta asimetria 

s’accentua i pot afectar a la visió (Rafal 

R, Henik A, Smith J.,1991).  

 

De fet, aquesta asimetria en casos de 

DCA podria explicar el fet observat en 

varis estudis del qual en persones sense 

dany cerebral (com la mostra analitzada 

amb aquest estudi) s'observa una 

disminució dels VEP (Ciuffreda K, 

Yadav N, Ludam D.,2012), però un 

augment en casos de DCA, de forma 

totalment inversa. Per tant, i en base als 

resultats d'aquest treball, plantegem que 

el processament del moviment en les 

hemiretines podria canviar en casos de 

DCA. 

 

Tal i com s’ha comentat durant el 

projecte, l’estudi realitzat no correspon 

a una representació exacta de la 

població, ja que s’han restringit les 

variables en funció de les limitacions 

experimentals donat que la mostra ha 

estat acotada a edats compreses entre els 

18 i els 30 anys i s’han realitzat les 

mesures a un grup control (pacients 

normotípics) ja que únicament s’ha 

pogut realitzar a un únic pacient amb 

DCA i simptomatologia VMS. Degut a 

aquest acotament, seria fonamental la 

realització de posteriors estudis 

experimentals a un grup més nombrós 

de pacients amb dany cerebral adquirit 

per tal de poder-ho contrastar millor.  

 

Un altre aspecte important és que 

actualment no es troba en la literatura 

estudis amb BTO i per aquest motiu mai 

s’havia observat aquest efecte de la 

disminució de percepció del moviment 

il·lusori en la il·lusió; així doncs, pot ser 

interessant seguir estudiant aquest 

àmbit. 

 
CONSLUSIONS 

 

En aquest treball observem que 

l’oclusió sectorial, com l’oclusió binasal 

i bitemporal, afecta a la percepció de 

moviment en una il·lusió rotatòria 

(Rotating Snake Illusion). De manera 

interessant és el primer estudi en 

observar canvis perceptius amb la 

oclusió bitemporal, i obra les portes a 
futures investigacions sobre l’efecte de 

l’oclusió sectorial en la percepció de 

moviment i sistema magnocel·lular, 

lligades a àrees corticals com MT o 

hMT+. 
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