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EFECTE DE L’OCLUSIÓ BINASAL EN LA PERCEPCIÓ DE 

MOVIMENT A TRAVÉS D’UNA IL·LUSIÓ ROTATÒRIA 
 

RESUM 

 
INTRODUCCIÓ: Estudis previs han observat que l’oclusió binasal millora els potencials 

evocats en pacients amb dany cerebral. Tot i així, poca investigació s’ha dut a terme sobre 

com pot influenciar en les àrees vinculades al processament de moviment l’oclusió binasal en 

pacients sense dany cerebral (normotípics). 

 

OBJECTIUS: Estudiar l’efecte de l’oclusió binasal en casos de pacients normotípics en la 

percepció de moviment a través de la il·lusió òptica de les serps rotatòries (Rotating Snakes 

Illusion). 

 

METODOLOGIA: Es van avaluar les capacitats visuals d’agudesa visual, punt pròxim de 

convergència, amplitud acomodativa i visió del color. Es va presentar la il·lusió òptica en 4 

condicions experimentals (basal, control, binasal i bitemporal) i es va comparar la percepció 

de moviment de forma subjectiva. 

 

RESULTATS: La mostra final va constar de 41 participants. La mitjana en la puntuació 

subjectiva de moviment en la presentació basal va ser de 2.38 ± 0.52, amb l’oclusió binasal 

de 1.96 ± 0.44, amb l’oclusió bitemporal 1.80 ± 0.51 i amb la imatge control de 1.00 ± 0.00. 

La comparació per parelles va mostrar diferències estadísticament significatives entre la 

condició basal i l’oclusió binasal, p<0.005, basal i oclusió bitemporal, p<0.001, però no entre 

l’oclusió bitemporal i binasal, p=0.227. 

 

CONCLUSIONS: Els resultats de l’estudi suggereixen que l’oclusió binasal fa disminuir el 

moviment il·lusori de la il·lusió òptica de les Serps giratòries en pacients sense dany cerebral. 

De manera interessant també s’observa una disminució de l’efecte de moviment amb 

l’oclusió bitemporal. Es discuteix l’efecte de l’oclusió parcial del camp visual en la percepció 

de moviment. 
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EFECTO DE LA OCLUSIÓN BINASAL EN LA PERCEPCIÓN DE 

MOVIMIENTO A TRAVÉS DE UNA ILUSIÓN ROTATORIA 

RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: Estudios previos han observado que la oclusión binasal mejora los 

potenciales evocados en pacientes con daño cerebral. Aún así, poca investigación se ha dado 

a cabo sobre cómo puede influenciar en las áreas vinculadas al procesamiento de movimiento 

la oclusión binasal en pacientes sin daño cerebral (normotípicos). 

 

OBJETIVOS: Estudiar el efecto de la oclusión binasal en casos de pacientes normotípicos 

en la percepción de movimiento mediante la ilusión óptica de las serpientes giratorias 

(Rotating Snakes Illusion). 

 

METODOLOGÍA: Se avaluaron las capacidades visuales de agudeza visual, punto próximo 

de convergencia, amplitud acomodativa y visión del color. Se presentó la ilusión óptica en 4 

condiciones experimentales (basal, control, binasal y bitemporal) y se comparó la percepción 

de movimiento de forma subjetiva. 

 

RESULTADOS: La muestra final constó de 41 participantes. La mediana en la puntuación 

subjetiva de movimiento en la presentación basal fue de 2.38 ± 0.52, con la oclusión binasal 

de 1.96 ± 0.44, con la oclusión bitemporal 1.80 ± 0.51 y con la imagen control de 1.00 ± 0.00. 

La comparación por parejas mostró diferencias estadísticamente significativas entre la 

condición basal y la oclusión binasal, p<0.005, basal y oclusión bitemporal, p<0.001, pero no 

entre la oclusión bitemporal y binasal, p=0.227. 

 

CONCLUSIONES: Los resultados del estudio surgieren que la oclusión binasal hace 

disminuir el movimiento ilusorio de la ilusión óptica de las Serpientes giratorias en pacientes 

sin daño cerebral. De manera interesante también se observa una disminución del efecto de 

movimiento con la oclusión bitemporal. Se discute el efecto de la oclusión parcial del campo 

visual en la percepción de movimiento. 
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EFFECT OF BINASAL OCCLUSION ON MOVEMENT 

PERCEPTION THROUGH A ROTARY ILLUSION     

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Previous studies have shown that binasal occlusion improves the 

potentials evoked in patients who suffer brain damages. Even though, little research has been 

done on the topic. It has been hardly studied how binasal occlusion can influence the areas 

which deal with the processing of the binasal occlusion movement in patients without any 

damage in their brain (normotypics). 

 

PURPOSE: The main aim of the study is to observe the effect of binasal occlusion in 

normotypic patients. The way in which they perceive movement through the visual illusion of 

Rotating Snakes Illusion. 

 

METHODOLOGY: It has been evaluated the visual sharpness capacities, which are a 

proximity point of convergency, accommodative amplitude, and the visual of color. It has 

been represented the visual illusion in four experimental conditions (basal, control, binasal 

and bitemporal), and, it has been compared the perception of the movement in a  subjective 

way. 

 

RESULTS: The sample was constituted of 41 participants. The average in the subjunctive 

punctuation of the movement in the basal presentation was 2.38± 0.52. However, when we 

applied the binasal occlusion it was 1.96 ± 0.44. Then, with the bitemporal occlusion, it was 

1.80 ± 0.51. Finally, with the image of control, it was 1.00 ± 0.00. Comparison between pairs 

has shown that statistical significant differences between them exist. The first comparison 

was binasal occlusion and basal condition (p<0.005). The other pair, basal and bitemporal 

occlusion show a difference of p<0.001. Although, when we compare bitemporal and binasal 

occlusion it does not exist a significant difference (p=0.227). 

 

CONCLUSIONS: The results suggest that binasal occlusion decreases the illusory 

movement of the Rotating Snakes illusion in patients without brain damage. It is impressive 

how it can be observed a reduction of the effect with the bitemporal occlusion. It is also 

discussed the effect of the partial occlusion of the visual field in the perception of the 

movement. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El  dany cerebral adquirit (DCA) és una lesió al cervell a causa de vàries condicions com 

traumatismes cranioencefàlics, ictus, 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, 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. Finalment es 

va dur a terme només amb pacients sense dany cerebral i els resultats es presenten en aquest 

treball. 
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3. Il·lusió Rotatòria (Rotating Snakes Illusion) 

 

3.1. Origen i efecte de la il·lusió 

 

Akiyoshi Kitaoka, professor de psicologia a la facultat de Lletres de Kyoto (Japó), va ser el 

creador de la il·lusió de les serps giratòries (Rotating Snakes Illusion). Podem afirmar que 

aquesta obra ha sigut la més famosa del professor. Akiyoshi, després de fer la tesi doctoral, va 

especialitzar-se en l’àmbit de la percepció visual i les il·lusions visuals de forma geomètrica i 

il·lusions de moviment. 

 

La il·lusió visual (Figura 1) consisteix en diverses bandes de colors que visualment semblen 

serps enrotllades en forma circular. Està basada en patrons de lluminositat asimètrics repetits i 

quan es mira fixament, sembla que les serps estiguin en moviment quan realment no és així. 

Cada disc es percep com una rotació molt lenta, de manera suau i continua. La il·lusió es 

debilita o suprimeix amb la fixació o la visió central (Hisakata i Murakami., 2008). 

 

 

 

 

Figura1. Il·lusió de serps giratòries d’Akiyoshi Kitaoka. Imatge extreta de Otero-Millan et al, 2012 

 

 

L’efecte de la il·lusió sembla que ve donada per una detecció de contorns asimètrica i repetida 

d’escales de luminància (Bach M, Gérard L.,2020), per aquest motiu en escala de grisos també 

hi ha un efecte de moviment en aquests il·lusió, sempre que es conservi la relació de 

luminància entre els patrons (Bach M, Gérard L.,2017). 

 

Una teoria que explica el fenomen explica que les diferències de latència induïdes pel contrast 

en les respostes neuronals i/o l’adaptació neuronal enganyen als detectors de moviment del 

cervell perquè responguin als patrons estacionaris com si es tractés d’un moviment real 

(Faubert H., 1999 ; Kitaoka, 2006). 
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3.2. Àrees cerebrals implicades en la percepció de moviment 

Varis estudis han estudiat les àrees cerebrals implicades en la percepció de moviment de la 

il·lusió rotatòria. En un estudi mitjançant ressonància magnètica funcional van observar que 

l’àrea cerebral anomenada hMT+ (localitzada al còrtex parietal) és la que més activació va 

generar durant la il·lusió de moviment (Kuriki et al, 2008). Aquesta àrea s’ha vist que respon al 

moviment perceptiu d’expansió i contracció (Morrone et al,2000). Un estudi posterior i seguint 

la línia de la investigació anterior, van observar que l’àrea MT+ també s’activa (Ashida et 

al,2012), que indica que la il·lusió es basa sobretot en deteccions de contorns en moviment. 

Clarament les àrees visuals del còrtex primari V1, V2, V3 i V4 es veuen activades durant la 

il·lusió, però sembla ser que l’àrea MT+ (i en conseqüència la hMT+) actua també en aquesta 

ruta cerebral per propiciar la percepció de moviment. En la següent Figura 2 s’observa 

diagrama esquemàtic de les possibles correlacions activades durant la il·lusió rotatòria. Els 

valors numèrics indiquen el valor “r” de la correlació de Pearson. 

. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama correlatiu amb les àrees cerebrals que s’activen en la percepció de moviment 

de la il·lusió rotatòria. Imatge extreta de Ashida et al, 2012. 

 

3.3. Moviments oculars i parpelleig 

 

En un article van observar que els microsacàdics i parpellejos són els propulsors de 

desencadenar la rotació il·lusòria  (Otero-Millan, Macknik S, Martinez-Conde, 2012). En 

l’estudi anterior van observar un augment del parpelleig abans que les transicions de la 

rotació il·lusòria, el que confirma les prediccions de que qualsevol canvi en la imatge 

transitori pot impulsar la il·lusió de les serps giratòries. En la Figura 3 s’observa com els 

parpellejos activen una rotació il·lusòria. La banda gris vertical indica el  moment estimat de 

les transicions percebudes (il·lusòries). La línia gris horitzontal indica els on les taxes de 

parpelleig abans que les transicions a la rotació són significativament més elevades que les 

taxes de parpelleig abans de les transicions de quietud. 
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Figura3 . Els parpellejos activen una rotació il·lusòria en la il·lusió. Imatge extreta de Otero-Millan, 

Macknik S, Martinez-Conde, 2012. 

 

En l’article es conclou que existeix un fort vincle quantitatiu entre la producció de 

microsacàdics i parpellejos amb la percepció de la il·lusió de serps giratòries durant la fixació, 

la qual cosa suggereix que els moviments oculars transitoris com microsacàdics, sacàdics i 

parpellejos desencadenen la percepció de la rotació il·lusòria. 

 

4. Oclusió binasal 

 

Està documentat que l’ús dels oclusors binasals (BNO) i bitemporals (BTO) en oftalmologia 

s’utilitza pel tractament de l’esotropia, ambliopies i altres problemes funcionals no estràbics 

des de fa més de 60 anys. Aquesta tècnica és bàsicament una de les primeres mencions de la 

pràctica clínica de la “ortòptica”. Al llarg dels anys ha anat evolucionant a oclusors més petits i 

simples, però inicialment s’ha documentat l’ús d’una “màscara d’estrabisme” desmesurada, 

presumptament per tal de tenir un millor compliment tot i la seva pobra estètica. Aquesta era 

utilitzada, principalment, pel tractament de l’esotropia, tot i que depenent de la ubicació dels 

oclusors també era utilitzada per la exotròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4. Màscara d’estrabisme per esotropia. L’autor és Georg Bartisch, 1583. Imatge extreta de 
Kenneth J. Ciuffreda et al., 2017. 



 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa 

Fa aproximadament 30 anys, l’ús de BNO en optometria començà a utilitzar-se pel tractament 

de la sensibilitat al moviment visual (VMS) en pacients amb lesió cerebral, generalment en 

pacients amb lesió cerebral traumàtica lleu (mTBI). Un dels primers informes de casos (2009) 

en aquest àmbit fou un pacient de 46 anys amb simptomatologia típica del “síndrome del 

supermercat” com marejos, manca d’equilibri, mala percepció de la profunditat entre altres, tots 

ells símptomes comuns en la mTBI. Se li va realitzar teràpia visual de moviments sacàdics i 

altres procediments que involucren el sistema oculomotor; en la sisena sessió s’utilitzà BNO i 

les millores van ser immediates. El pacient va començar a tenir una millor mobilitat i menys 

marejos (Ciuffreda et al., 2017). 

 

Gallop (1998) proposà un plantejament força intrigant en el que explicava que el BNO 

funcionen essencialment com un “objecte” en l’entorn del pacient proporcionant un marc de 

referència visual estable per aquests pacients amb simptomatologia de mareig i desorientació ja 

que el BNO es mou amb el moviment del cap. D’aquesta forma el pacient té un objecte estable 

en el seu camp visual que actua com un punt de referència. 

 

 

4.1. Cerca bibliogràfica de l’oclusió binasal 

Tot i l’ús conegut en l’àmbit clínic de l’oclusió binasal com a complement en el tractament de 

estrabismes convergents (esotropia) o dany cerebral adquirit, es va realitzar una cerca 

bibliogràfica a través de la base de dades Medline (PubMed) per contrastar-ho amb l’evidència 

científica. Per la cerca Booleana es va utilitzar les paraules “binasalocclusion” i “bi-nasal 

occluders” en un rang de temps del 1980 a 2021. Es van trobar un total de 7 estudis (N=7) 

compresos entre els anys 1994 i 2021. Dels articles trobats, 2 articles eren una revisió 

bibliogràfica i 5 eren experimentals (casos vs control) en casos de dany cerebral. El Quartil (Q) 

i Factor d’Impacte (FI) es va buscar a través del portal Web of Science, presentant les dades de 

l’any 2020. Les revistes Brain Science i Eye and Brain no estan inclosos al portal. 

Taula 1. Cerca bibliogràfica de l’oclusió binasal. 

Article Revista Tipus estudi 

Barton  JJS, Ranali PJ.,2021 Survey of Ophthalmology 

Q1 

FI= 6.048 

Revisió 

bibliogràfica 

Simpson-Jones ME, Hunt AW.,2019 Disability and Rehabilitation 

Q1 

FI=3.033 

Revisió 

bibliogràfica 

Ciuffreda KJ, Yadav NK, LudlamDP., 2017 Brain Science 

 

Casos vs Control 

Yadav N K, Ciuffreda KJ., 2014 Brain Injury 

Q4 

FI= 2.311 

Casos vs Control 

Ciuffreda KJ, Yadav  NK, Ludlam DP., 

2013 

Brain Injury 

Q4 

FI= 2.311 

Casos vs Control 

Hudac et al.,2012 Eye and Brain Casos vs Control 

Padula WV,  Argys S, Ray J.,1994 Brain Injury 

Q4 

FI= 2.311 

Casos vs Control 

 



 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa 

Segons l’esquema clàssic en el que existeixen 5 nivells d’evidència científica, sent el nivell 1 

estudis de casos clínics i nivell 5 revisions sistemàtiques i/o metanàlisis (Murad et al.,2016), en 

el cas de l’aplicació d’oclusors binasals en dany cerebral es trobaria en un nivell baix (nivell 2), 

i en altres usos (estrabismes) no s’ha trobat cap estudi publicat al respecte (nivell 0). 

 

5. Dany cerebral adquirit 

 

Una lesió cerebral traumàtica (TBI) és una agressió adquirida al cervell per una força mecànica 

externa que pot resultar en un dany temporal o permanent. Depenent de la ubicació i gravetat, 

una lesió cranial pot afectar des de la visió a danyar diverses parts del cervell implicades en el 

processament visual o en la percepció, com serien els nervis cranials, el lòbul occipital o el 

tracte del nervi òptic (Ciuffreda et al., 2016). La gravetat de la lesió depèn de com succeeixi el 

trauma, ja sigui per caiguda (20%), per accident de trànsit (al voltant del 73%), lesió esportiva, 

atropellaments o agressions, entre altres i l’aparició de les corresponents complicacions. 

 

El dany cerebral després del traumatisme es deu, d’una banda, a la lesió primària (contusió) 

directament relacionada amb l’impacte sobre el crani, i d’altra banda, a la lesió secundària 

(hemorràgia, edema, augment de la pressió intracranial...) que es desenvolupa com a 

conseqüència de la lesió primària durant els primers dies després de la contusió i que pot 

comportar greus conseqüències en el pronòstic funcional. 

 

5.1. Tipus de dany cerebral adquirit 

 

El traumatisme cranioencefàlic es classifica en lleu, moderat o sever depenent del nivell de 

consciència objectivat a través de l’escala de coma de Glasgow (ECG) creada per Graham T. 

Bryan J (1974) és un mètode simple i fiable de conèixer el nivell de consciència en pacients 

amb traumatismes cranioencefàlics, valorada durant l'avaluació inicial del pacient (Figura 5). 

 

L'Escala de Coma de Glasgow (ECG) és un sistema de puntuació ràpid i reproduïble que pot 

ser utilitzada en l'examen inicial per mesurar la gravetat del traumatisme cranioencefàlic. Es 

basa en l'obertura dels ulls i la millor resposta verbal i motora del pacient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Escala de coma de Glasgow. Imatge extreta de: 
http://www.agapap.org/druagapap/system/files/EscalaGlasgow.pdf 

 

 

http://www.agapap.org/druagapap/system/files/EscalaGlasgow.pdf


 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa 

 

En funció de la gravetat del traumatisme es classifiquen en: 

 

- Lesió encefàlica lleu 

 

Els signes i símptomes poden aparèixer immediatament després del succés o setmanes després, 

entre els quals es troba el mal de cap, la pèrdua de coneixement durant uns segons o minuts, 

nàusees o vòmits, fatiga o somnolència, problemes en la parla, pèrdua d’equilibri o marejos, 

problemes sensorials com un sabor desagradable a la boca o canvis en el sentit de l’olfacte, 

sensibilitat a la llum o al so entre altres (Martinez-Conde et al., 2004). La seva puntuació en 

ECG és de 14-15. En la majoria dels casos hi ha una recuperació completa, però també hi ha un 

percentatge elevat de pacients que poden presentar simptomatologia persistent coneguts com 

Síndrome post commocional, on s’inclouen problemes cognitius o mentals com problemes de 

memòria, de concentració, problemes emocionals i conductuals (ansietat, apatia, canvis 

d’humor...). 

 

-Lesió encefàlica moderada 

 

El traumatisme pot deixar seqüeles a llarg termini ja que el període de pèrdua de coneixement 

és superior a 30 minuts. Aquest període no sobrepassa un dia i el temps d’amnèsia 

posttraumàtica no sol durar més d’una setmana. Clínicament, aquests pacients requereixen 

hospitalització i poden necessitar una intervenció neuroquirúrgica i, posteriorment, poden 

desenvolupar el Síndrome post commocional que ve donat per fatiga, mareig, cefalea i 

dificultat en la concentració. 

 

-Lesió encefàlica greu 

 

Pot deixar seqüeles a llarg termini ja que es veu alterat l’estat de la consciència i, habitualment, 

presenten greus lesions en altres àrees del cos. La seva puntuació en ECG és de 3-8. Poden 

presentar els següents problemes: 

 

● Alteracions neuropsicològiques que afecten a: 

 la cognició com serien: manca d’orientació, falta d’atenció i 

concentració, mala memòria, absència de capacitat de judici 

 la conducta com: dificultat d’autocontrol, manca de consciència de les 

habilitats, comportament arriscat, dificultat en les situacions socials i 

impulsos físics o verbals 

 l’emoció com: depressió, ansietat, canvis d’humor, irritabilitat, manca 

d’empatia, insomni 

● Problemes de comunicació o del llenguatge com dificultats per parlar o 

escriure, incapacitat per organitzar les idees, problemes per seguir el fil de les 

converses i participar-hi, dificultat per interpretar els senyals no verbals, entre 

altres 

● Alteració en la capacitat de moviment provocada per una paràlisi o pèrdua de 

força tant en les extremitats com al tronc o en el control del cap i que pot 

provocar dificultats a les tasques més bàsiques de la vida quotidiana 

● Problemes sensorials com seria visió doble, sabor amarg, dificultat per olorar, 

formigueig a la pell o un brunzit persistent a l’orella així com marejos o manca 

d’equilibri 
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Aquests pacients requereixen l’ingrés a la unitat de cures intensives (UCI), la recuperació és 

prolongada i generalment incompleta i el temps en el qual el pacient pateix dificultats per 

aprendre informació nova és superior a una setmana. 

5.2. Alteracions visuals 

Sovint es pensa en la visió únicament amb el que veiem, però la visió també inclou el que el 

nostre cervell fa per tal de donar-li sentit al que veiem. El sistema visual també ajuda a que 

altres sistemes del cos funcionin correctament com el sistema per a la reflexió i el moviment. 

Quan el sistema visual es veu afectat pot repercutir àmpliament en la nostra vida quotidiana i en 

la qualitat d’aquesta, tot depenent de la ubicació i gravetat de la lesió. 

En aquest apartat parlarem de les principals conseqüències des d’un punt de vista optomètric 

després d’un dany cerebral adquirit. Aquests símptomes són difícils d’interpretar pels diferents 

professionals ja que no hi ha evidències físiques que puguin corroborar l’existència de la 

simptomatologia que en molts dels casos estan relacionats amb el sistema visual com 

problemes espacials, manca de concentració i de memòria... 

Les principals alteracions que es produeixen són: 

● Alteracions acomodatives ja que el procés acomodatiu està mediat per SNA 

parasimpàtic i per tant és involuntari; si aquest es veu alterat pot ocasionar un problema 

en els sistemes acomodatius per excés, insuficiència (Segons Gianutsos et al., 1998) és 

el defecte acomodatiu és el defecte més prevalent en pacients amb DAC), paràlisis o 

inflexibilitat. 

● Alteracions en la motilitat ocular en els moviments oculars ràpids o sacàdics i els 

moviments oculars lents o de seguiment que provoquen una manca d’atenció, una mala 

comprensió en la lectura, omissió de paraules, un excessiu moviment de cap i un baix 

rendiment en els esports. 

● Alteracions en el camp visual provocats per una lesió a la via visual i que es 

classifiquen segons la zona de la via òptica afectada. Existeixen tres tipus de defectes: 

escotomes, hemianòpsies i quadrantanòpsies. 

Aquestes poden tenir com a conseqüència una dificultat en l’orientació espacial, 

problemes de mobilitat a l’àrea de camp afectava, dificultat en la lectura i escriptura, 

manca d’atenció, disminució de la coordinació motora i pèrdua d’equilibri entre altres. 

● Alteracions en les pupil·les: la seva obertura és variable i està regulada per dos músculs, 

l’esfínter (innervat pel sistema nerviós parasimpàtic) i el dilatador de la pupil·la 

(innervat pel SN simpàtic). Depenent de la localització de la lesió estaran presents uns 

símptomes o uns altres. 

Poden provocar midriasi, anisocòria, alteració de la motilitat ocular, fotofòbia, ptosis... 

● Alteracions en el sistema vestibular, equilibri i propiocepció. 

● Alteració de la visió binocular com un estrabisme adquirit o una alteració binocular no 

estràbica, que podran aparèixer instants després de la lesió o en períodes posteriors a la 

recuperació, quan el pacient retorni a la seva vida quotidiana. 

Els principals símptomes d’aquesta alteració són: diplopia, borrositat, confusió visual, 

dificultat en la lectura, astenopia, mals de cap, torticolis i percepció de la profunditat 

espacial defectuosa entre altres. 

● Alteració de la percepció visual: aquestes no apareixen aïllades sinó que solen anar 

acompanyades de problemes cognitius com alteracions de l’atenció i dèficit de 

memòria. 
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5.3. Visual Motion Sensibility o Síndrome del supermercat 

El VMS (Visual Motion Sensibility) és un símptoma dels més freqüents que refereix la 

sensibilitat al moviment visual i un fenomen relativament comú en pacients amb lesió cerebral 

traumàtica, sobretot en l’àmbit d’aquells que presenten una lesió cerebral traumàtica lleu 

(mTBI) i que succeeix en aproximadament el 40% dels pacients (Ciuffreda et al., 2017).El 

VMS es refereix a l’aparició de símptomes específics relacionats amb la visió en resposta a un 

estímul visual en moviment que abasta el camp visual perifèric i que normalment no provoca 

aquestes sensacions en pacients normotípics (sense dany cerebral). 

Situacions com observar una gran pantalla, travessar un supermercat concorregut o un centre 

comercial que produeix un flux òptic gibsonià, asseure’s al seient de darrera d’un cotxe en 

moviment o pujar a una escala mecànica pot provocar una sensació de desequilibri i marejos, 

desorientació, mala orientació espacial i també nàusees (Ciuffreda et al., 2017). 

 

Figura 6.Flux òptic gibsonià mentre camina pel passadís d’un supermercat. Imatge extreta de (Ciuffreda 

et al., 2017) 

Cal constatar encara els pocs estudis clínics com d’informes de casos en aquesta àrea de 

mTBI/TBI, com en altres formes de dany cerebral adquirit (DCA) i trastorns neurològics, 

donada l’alta prevalença i la natura molesta del VMS, tot i que els pocs casos proporcionen 

una important informació sobre el fenomen de la sensibilitat al moviment visual i a la seva 

simptomatologia relacionada (Ciuffreda et al., 2017). 

 

5.4. Efecte de l’oclusió binasal 

 

Tal i com refereix Ciuffreda et al. (2012) en l’estudi amb el propòsit d’avaluar l’efecte de 

l’oclusió binasal (BNO) en el potencial visual evocat (PVE) en individus normals (normotípics) 

i en els que presentaven una lesió cerebral traumàtica lleu (mTBI), va mostrar com 

significativament va disminuir amb BNO en tots els individus l’amplitud mitjana de PVE en 

pacients sense dany cerebral, mentre que en mTBI l’amplitud mitjana de PVE augmentà 

significativament amb BNO en tots els individus i que les activitats visomotores van millorar, 

amb una disminució de símptomes reduïts. Conclou que els participants amb mTBI 

habitualment intenten suprimir la informació visual en la perifèria propera a la retina per tal de 

reduir el seu VMS anormal, amb l’afegit del BNO anul·lant la influència supressora i produint 

així un efecte de deshinbició generalitzat i l’augment resultant en l’amplitud del PVE. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5575618_brainsci-07-00098-g002.jpg
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Així mateix Yadav et al. (2014) ho referència en avaluar-ne quantitativament l’efecte i la 

contribució relativa de l’oclusió binasal (BNO) conjuntament amb els prismes de base nasal 

(BN) sobre la capacitat de resposta del potencial visual evocat (PVE) en persones amb lesió 

cerebral traumàtica lleu (mTBI) i el seu efecte amb el moviment visual (VMS). Conclou que 

només la condició BNO va demostrar efectes direccionals significatius, però oposats i 

consistents sobre l’amplitud del PVE en ambdós grups (control i experimental) i que la prova 

BNO-VEP pot usar-se clínicament per a la diagnosi diferencial basada en l’objectivitat de 

persones sospitoses de presentar mTBI i VMS de les persones VN, ja que l’amplitud mitjana de 

VEP va augmentar significativament només amb BNO en tots els subjectes amb mTBI, i per 

contra va disminuir significativament amb BNO en tots els subjectes visualment normals. 

I, de nou, en Ciuffreda et al. (2017) es referencien els casos clínics, amb un pacient amb tretze 

accidents automobilístic i que amb BNO resulta en una reducció de la VMS i símptomes amb 

mTBI, i que aplicant 9 sessions de teràpia visual va resultar amb millores immediates. També 

trobem altres estudis, com per exemple dos casos referenciats per Gallop (2014) en què els dos 

pacients amb mTBI mostren la utilitat del BNO en un pacient de 67 anys amb AVM i que amb 

BNO resulta en una reducció de la simptomatologia, que combinada amb teràpia visual va 

reduir el 80% dels símptomes.  

Pel que fa als estudis de laboratori, Ciuffreda et al. (2017) ja indiquen la baixa investigació en 

aquest camp, des de la primera investigació de Padula et al. (1994). Aquest estudi es va dur a 

terme amb deu pacients hospitalaris amb TCE i es va comparar amb deu individus normals. 

Vint anys després el grup Ciuffreda amplià amb dos estudis els de Padula amb l’objectiu 

d’eliminar l’ambigüitat dels efectes de la combinació de prisma BNO/BI. Així amb la primera 

investigació de Ciuffreda et al. (2013) cercaren quin fou l’efecte de BNO només en adults amb 

mTBI crònic i VNS simptomàtic. 

Ja en una segona investigació de Yadav i Ciuffreda (2014) es van estudiar els efectes 

independents i combinats del BNO i prismes de base nasal en adults amb mTBI crònic i VMS 

simptomàtic amb quinze pacients diagnosticats, i vint controls emparellats VN sense cap 

símptoma de VMS. Els resultats van mostrar que la condició de BNO, per si sola, era suficient 

per a tenir un efecte significatiu sobre l’amplitud de PVE, i que la incorporació dels prismes de 

base nasal no tenia cap avantatge a nivell cortical.  

Així, en pacients amb mTBI i VMS, l’addició del mecanisme de BNO pot actuar per a reduir la 

quantitat d’inhibició neurològica anormal requerida, que resulta d’un augment relatiu en 

l’amplitud del PVE a través d’aquest mecanisme de deshinbició.  
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6. Objectius i hipòtesis 

 

6.1. Objectiu principal 

 

L’objectiu principal és estudiar l’efecte de la oclusió binasal en casos de pacients normotípics a 

través de la il·lusió de serps rotatòries. 

 

6.2. Hipòtesis 

 

Les hipòtesis del treball van ser: 

 

● H0 = L’oclusor binasal no fa disminuir el moviment en casos de pacients normotípics 

(μ1= μ2) 
 

● H1= L’oclusor binasal fa disminuir el moviment en casos de pacients normotípics     

(μ1≠ μ2) 

Es va tindre en compte un valor α=0.05 i es va utilitzar el programa SPSS v.27.01 (IBM) per 

Windows i Prism8 (Graphpad) per Windows per l’anàlisi estadístic.  

7. Metodologia 

 

7.1. Cerca de participants 

La cerca de participants va ser formada per estudiants universitaris, familiars i coneguts 

d’aquests i s’ha dut a terme a Balaguer, Lleida. Es va contactar amb pacients potencials per 

participar a l’estudi ja sigui per telèfon, telemàticament i es va publicar a través de les xarxes 

socials tot informant dels objectius, temps de mesures i finalitat de l’estudi. Com a 

consideracions ètiques de l’estudi destacarem que tots els pacients van ser informats del 

procediment de les mesures, abans de la seva realització,  així com de la protecció de les seves 

dades seguint la declaració de Hèlsinki mantenint l’anonimat en l’anàlisi estadístic. En tot 

moment es van respectar les dades personals per ser executades exclusivament per a la 

investigació. 

7.2. Disseny de l’experiment 

Escenari experimental 

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 tal com 

es pot observar en la Figura7.  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. 
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Figura7. Escenari experimental. 

7.3. Material i procediment 

Els exàmens preliminars per avaluar al pacient i decidir la seva incorporació o exclusió de 

l’estudi van ser realitzats en el gabinet de l’Òptica Balaguer, a Balaguer,seguint un procediment 

pautat: 

 Anamnesis: Edat,salut general, ocular, accidents o traumatismes. 

 Agudesa visual de prop (AV): Amb la correcció habitual (res, ulleres o LC). 

 Moviments extraoculars (MOE): El pacient està en PPM tot mirant la punta d’un 
bolígraf i seguint-lo mentre es va movent en totes les posicions de mirada. 

 Cover test: Observació d’estrabisme o fòries. 

 Punt pròxim de convergència (PPC): El pacient recolzat a la mentonera amb la 

correcció habitual i els dos ulls oberts. Col·loquem un optotip a 40 cm del pacient i 

l’anem apropant fins que aquest refereix diplòpia (ruptura). Un cop tenim aquesta 

condició, allunyem fins que el pacient aconsegueix fusionar (recuperació). 

 Amplitud acomodativa (AA): Es realitza de forma monocular on el pacient té un ull 
tapat, amb la seva refracció habitual i en una posició còmoda. S’apropa l’estímul (AV 

0.6) fins que el pacient ho vegi borrós. Es realitza la inversa en metres i obtenim les 

diòptries que està acomodant. 

 Test del color: Ishihara 

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 

9).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: 
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 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, Ludlam DP (2017), 

tal com es pot observar en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura8.  Representació esquemàtica d’oclusors binasals en un subjecte. Figura extreta de Ciuffreda K, 
Yadav, Ludlam P.,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 9. Disseny experimental d’aquest treball. Cada participant prèviament va estar 5 segons movent 

els ulls entre dos creus de forma vertical. Posteriorment es presentava la il·lusió rotatòria mentre el 
pacient seguia movent els ulls entre les creus (cada dos segons es realitzava un canvi). L’angle visual 
que formava la il·lusió va ser de 30º. A l’esquerra es mostra la imatge original i a la dreta la imatge 

processada com a control. 
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7.5. 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<0.001). Un 60% de 

la mostra no portava ulleres durant l’experiment, 20% portaven lents de contacte i 20% les 

seves ulleres habituals. La mitjana en la puntuació subjectiva de moviment en la presentació 

basal va ser de 2.38 ±0.52, amb l’oclusió binasal de 1.96 ±0.44, amb l’oclusió bitemporal 1.80 

±0.51 i amb la imatge control de 1.00 ±0.00.  

En la següent Taula 2 es mostren els valors descriptius de la puntuació obtinguda. El coeficient 

de variació va ser molt baixa per totes les condicions, sent la control més baixa (0.83%), seguit 

de la basal (21.98%), oclusió binasal (22.39%) i bitemporal (28.14%). 

Taula 2. 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. 

Puntuació (percepció subjectiva del moviment) 

Basal BN BT Control 

2.38 (0.52) 1.96 (0.44) 1.80 (0.51) 1.00 (0.00) 

[1.60, 4.00] [1.00, 3.10] [1.10, 3.30] [1.00, 1.05] 

 

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 la oclusió bitemporal i binasal, 𝜒2=12.27, p=0.227. En la Figura 10 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.  
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Figura 10. Diagrama de caixes per cada condició experimental. BN= Binasal, BT= Bitemporal. * = 

p<0.05, ***= p<0.001. 

 

8. 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).  
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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 PVE (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. 

9. Conclusions 

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 Snakes Illusion). De manera 

interessant és el primer estudi en observar canvis perceptius amb l’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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11. Annex 

 

11.1. Treball inicial 

 

El títol inicial del treball era: Efecte de l’oclusió binasal en els potencials visuals evocats i la 

coherència de moviment en dany cerebral adquirit i migranya amb aura. 

 

L’objectiu era estudiar l’efecte de l’oclusió a través dels Potencials visuals Evocats (PEV) i el 

test de coherència de moviment (CM),on s’investigaria si l’oclusió augmenta o no l’amplitud 

i/o latència P100 i millora o no el llindar de sensibilitat en el test de CM. 

 

Ja que l’objectiu inicial era l’esmentat anteriorment, vaig decidir assistir al III Congrés 

Interdisciplinar d’Estudiants de Neurologia i Neurociència (Cien2Neuro) a la ciutat de Lleida 

per tal de formar-me més en aquest àmbit. Em va cridar l’atenció el cartell ja que s’hi realitzava 

la conferència magistral de la migranya, impartida per la Dra. Patricia Pozo.  

 

La Dra. Pozo és neuròloga responsable de la Unitat de Cefalea de l’Hospital Universitari de la 

Vall d’Hebrón. També dirigeix el laboratori d’investigació en cefalea i dolor neurològic de 

d’Institut de Recerca de la Vall d’Hebrón (VIHR) i és professora de la UAB. Les seves 

investigacions es focalitzen en la millor comprensió de la fisiopatologia de la migranya des 

d’un àmbit multidisciplinari utilitzant genètica, neuroimatge i electrofisiologia. És membre de 

varies organitzacions, entre elles la International Headache Society. 

 

Al congrés també s’hi realitzava un taller de l’aplicació dels registres de potencials evocats com 

a biomarcadors de desenvolupament cognitiu on vaig aprendre molts coneixements nous i em 

vaig situar per tal de poder encaminar bé el treball. 

 

Durant els dies que va durar el congrés vaig tenir l’oportunitat de conèixer gent nova i 

intercanviar idees i també vaig poder fer contactes per tal de desenvolupar el millor possible el 

treball. 

 

Quan va iniciar-se el projecte estava realitzant les pràctiques a la clínica oftalmològica de 

Lleida, ILO, on vaig contactar amb la Dra. Travesset i la Dra. Gorro, les quals també treballen a 

l’Hospital Arnau de Vilanova. Juntament amb la seva ajuda vaig anar a l’Hospital per tal 

d’exposar el meu treball i poder realitzar la corresponent part pràctica que consistia en realitzar 

els PEV i CM a la mostra corresponent de pacients voluntaris. Allí vaig contactar amb la Dra. 

Lazo, doctora en neurofisiologia.  

 

Vaig contactar i presentar els documents al comitè ètic de l’hospital i per falta de personal 

sanitari format en els PVE, de llistes d’espera molt llargues, metges de baixa (incloent la 

doctora Lazo) i força jubilacions, juntament amb una manca de mostra suficient de pacients 

vam decidir plantejar una altra opció pel Treball de Final de Grau ja que el temps es tirava a 

sobre. 

 

Finalment es va optar per realitzar les mateixes oclusions (BNO i BTO) en una mostra de 

pacients normotípics però en comptes de PVE, utilitzant una il·lusió rotatòria. 
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11.2. Consentiment informat de l’estudi inicial 
 

EFECTE DE LA OCLUSIÓ BINASAL EN ELS POTENCIALS VISUALS EVOCATS I LA 

COHERÈNCIA DE MOVIMENT EN DANY CEREBRAL ADQUIRIT i MIGRANYA AMB 

AURA. 

L’estudi es basa en observar possibles modificacions en els potencials visuals evocats i la coherència de 

moviment (sensibilitat al moviment) a través de la superposició de oclusors oculars en les regions 

nasals. D’aquesta manera es busca estudiar si podrien ajudar a millorar els símptomes visuals en 

condicions de dany cerebral o migranya amb aura. L’oclusió és no invasiva i les mesures que es 

realitzaran durant l’estudi no s’ha observat riscos ni inconvenients de notòria i previsible repercussió 

negativa sobre la salut del pacient. 

L’estudi té com a objectius: 

 Analitzar el patró d’amplitud i latència, així com la sensibilitat al moviment amb l’efecte de 

l’oclusor binasal. 

 Estudiar els resultats amb la seva possible utilització clínica 

Protecció de dades personals: 

D’acord amb la llei03/2018, de 5 de Desembre, sobreprotecció de dades personals i garantía de drets 

digitals (LOPDGDD), les dades personals que s’obtinguin seran les necessàries per cobrir les finalitats 

de l’estudi. En cap cas apareixerà el seu nom als informes de l’estudi, la seva identitat no serà revelada a 

cap persona excepte per complir amb l’estudi o en cas d’urgència mèdica o requeriment legal. Qualsevol 

informació de caràcter personal que pugui ser identificable serà conservat per mètodes informàtics en 

condicions de seguretat per aquest equip d’investigació. L’accés a aquesta informació quedarà restringit 

al personal de l’estudi o a personal autoritzat que estarà obligat a mantenir la confidencialitat de la 

informació. D’acord amb la llei vigent, té vostè el dret a l'accés de les seves dades personals; així mateix 

serà i si està justificat, té dret a rectificar i cancel·lar. Si així ho desitja haurà de sol·licitar-ho a l’equip 

que l’atén en aquest estudi. 

Se m’ha informat de l’estimulació que es durà a terme i se m’ha explicat. 

● Els riscos i complicacions 

Declaro que he entès tota la informació que se m’ha proporcionat i els meus dubtes han estat resolts 

satisfactòriament. Tot això, tal com preceptua la Llei 16/2010, de 3 de Juny, sobre els drets 

d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica, indiquem 

que es poden retirar lliurement del estudi en el moment que es consideri oportú sense tenir que 

donar explicacions, contactant amb Marina Mangues Villar en cas que es vulgui. Per la qual 

s’entén i accepta els anteriors punts pel que firmo el present Consentiment Informat. 

En/Na                                                         natural de                                        amb domicili a                                                                                  

ciutat                                 Província                                          d’edat                                      i 

DNI                                           , major d’edat, i sota signant, he estat informat detalladament 

sobre les mesures de l’estudi. 

A.................................................., …… de ........................... de l’any 20..... 

Investigadora/r       Participant 
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11.4. Resultats en el pacient amb DCA 

 

A la part pràctica del treball únicament es va poder realitzar la prova a un pacient amb dany 

cerebral adquirit. Se li va realitzar la prova amb les mateixes condicions i procediment que els 

pacients normotípics. 

 

El pacient té 23 anys d’edat (dins del rang d’edat de 18 a 30 anys) i una bona AV. La puntuació 

subjectiva de moviment en la presentació basal va ser de 1.95, amb l’oclusió binasal de 1.05, 

amb l’oclusió bitemporal de 1.55 i amb la imatge control de 1.00. 

 

Els valors de la presentació basal són inferiors respecte en pacients normotípics, sent aquest de 

2.38 ±0.52. Tant els valors de l’oclusió binasal com els de l’oclusió bitemporal també són 

inferiors respecte els pacients normotípics, sent aquests de 1.96 ±0.44 i 1.80 ±0.51 

respectivament. En la imatge control s’han obtingut els mateixos valors que en pacients 

normotípics (1.00). 

 

A la Figura 11.1 es pot observar la disminució de moviment brusca respecte la mesura basal i 

les altres. Sent inferior la mesura de control, seguida de la binasal i, per últim, la bitemporal. 

 

 

 

Figura 11.1 Gràfica per cada condició experimental d’un pacient amb dany cerebral adquirit. 
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11.5. Entrevista 

En la part pràctica del treball s’ha contactat amb un pacient de 23 anys que va patir un 

traumatisme cranioencefàlic farà vora quatre anys degut a un accident de trànsit, es va donar un 

impacte a la part dreta del cap tot provocant petites microhemorràgies al cervell. 

També es va trencar la ròtula, tíbia i peroné de la cama dreta degut a  l’impacte. 

Va estar 2 mesos a la UCI a l’Arnau de Vilanova de Lleida on va estar 25 dies dels quals en 

coma. 

En despertar de l’estat comatós va anar a l’Institut Guttmann a Barcelona on va fer la 

corresponent rehabilitació. 

Explica que els primers quatre mesos estava en un llit sense poder-se moure per molt que ho 

intentés i el personal sanitari li realitzava activitats de psicomotricitat, d’entrenament mental etc 

Els següents quatre mesos va anar diàriament a la Guttmann a realitzar tot tipus d’activitats 

com: spinning, piscina, bàsquet, handbol, futbol; per tal de treballar l’esport en equip i les 

pròpies funcions motrius i de desenvolupament personal; tot això acompanyat de personal 

sanitari i fisioterapeutes. 

També comenta que cada dos setmanes feia pàdel, tennis, zumba i també li feien fer exercicis a 

la sala de màquines adequats a les seves capacitats físiques d’aquell moment per tal d’anar 

guanyant resistència i forma física. 

Més endavant també va realitzar les activitats de kayak i algunes classes de submarinisme a la 

piscina del mateix Institut Guttmann i va fer algunes classes de tir amb arc per tal de treballar la 

motricitat més fina. 

A banda d’exercicis esportius també impartia classes per treballar la memòria on li feien fer 

sopes de lletres, problemes matemàtics, càlcul mental, sudokus... 

Respecte a la visió comenta que no va experimentar diplòpia en cap moment ni alteració de 

l’agudesa visual ni augment o alteració de la sensibilitat a la llum.  

Respecte a la parla no hi va haver cap alteració així com tampoc en l’escriptura.  

La simptomatologia era de vertigen i falta d’equilibri, mal de cap i força mancança de memòria 

(comenta que preguntava fins a cinc vegades què havia dinat).  

Comenta que avui en dia pren una medicació per retenir més la informació i una altra per 

controlar els impulsos i estar més tranquil i relaxat. 

Actualment està estudiant un cicle superior i ha aprovat totes les matèries del curs. No té 

simptomatologia de vertigen ni pateix mals de cap de manera recurrent.  

Comenta que està treballant diàriament en millorar l’activitat física i la memòria. 

 


