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IRM: la tècnica de neuroimatge menys invasiva   
(camp magnètic i radiofreqüència) 



Les IRM en patologia 
Reconstrucció  3D de lesions cerebrals focals 



Estudis neuroanatòmics “in vivo” 
 

 
1. Anàlisi  basada en vòxels de tot el cervell 

 
2. Gruix cortical 

 
3. Volumetria d’estructures 

 
4. Morfologia dels solcs 

 
5. Connectivitat cerebral: DTI 
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& 

Obtenció de mapes estadístics de densitat i volum 
cerebrals 

1.Voxel based-morphometry (VBM)  



 Aplicacions de la VBM 
• Anàlisis grupals: Comparació de 

mitjanes entre grups normals o 
patològics 
 

• Correlacions amb variables cognitives 
   i clíniques.  

 
• Anàlisis individuals: patrons de 

deteriorament 
 



http://www.pnas.org/content/97/8/4398.full.pdf+html


http://www.nature.com/nature/journal/v427/n6972/pdf/427311a.pdf


Aportacions de la VBM: 
Anomalies estructurals en malalties psiquiàtriques i neurodegeneratives 

Salgado-Pineda et al . 
NeuroImage 19 (2003)  
365– 375 
 
 

Summerfield, Junqué, Tolosa et al.  
Archives of Neurology  (2005)  
62:281-285 





2. Mesures de gruix cortical 
pial surface 



SEGMENTACIÓ AUTOMÀTICA (Free-Sufer): 34 regions  

R.S. Desikan et al., An automated labeling system for subdividing the human 
cerebral cortex on MRI scans into gyral based regions of interest. Neuroimage, 2006. 



Diferències en el gruix cortical entre dones i homes 

Sowell et al., Cerebral Cortex ,2007 Sex Differences in Cortical Thickness 



EFECTE DE L’EDAT EN EL GRUIX CORTICAL  

Sowell et al., Cerebral Cortex ,2007 



Karama, et al. 2009 

Correlació de la intel·ligència amb el gruix cortical 
en adolescents 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=272508&_user=145085&_pii=S1053811911000516&_check=y&_origin=&_coverDate=15-Apr-2011&view=c&wchp=dGLbVlV-zSkzV&md5=35ca7a31c1ecfd2fb70dacf030916a36/1-s2.0-S1053811911000516-main.pdf


Pereira et al. Human Brain Mapping 2011 

Cortical thinning in Parkinson’s disease 



Estudis longitudinals: 
Decrements en el gruix cortical en PD en un seguiment de 2 anys 

Ibarretxe-Bilbao, Junqué, Segura  et al., 2011 



Canvis en el gruix cortical com indicador preclínic  
de demència d’Alzheimer 

M.W. Weiner et al. / Alzheimer’s & Dementia- (2011)  



 
3. Volumetria cerebral 

Segmentació automàtica dels nuclis grisos de la base i de l’hipocamp 

(Free-Surfer)  
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Palacios et al., 2011 

3. Volumetria cerebral. Anàlisi morfològica  tridimensional 



Van Leemput, et al.  Hippocampus 2009 

Segmentació automàtica d’estructures de la formació hipocàmpica  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2739884/pdf/nihms118759.pdf


 
4. Estudis de la morfologia dels solcs corticals 

 maduració cerebral 
 i  trastorns del  neurodesenvolupament 



Dubois et al. Brain, 2008 

EVOLUCIÓ DE LA GIRIFICACIÓ EN PREMATURS 



Olfactori  (16 w) Parieto-occipital (19 w) Sup. temporal (32 w) Orbitofrontal (36-39) 

Creixement  intrauteri Creixement extrauterí  

Anomalíes dels solcs corticals en nens prematurs 



Alteracions de la morfologia dels solcs en l’esquizofrènia   

Rametti , Junqué , Bartrés-Faz  et al., Anterior cingulate and paracingulate sulci morphology in patients with 
Schizophrenia. Schizophrenia Research 2010 



Anisotrofia fraccional (AF) .  informació sobre la integritat I 
direccionalitat de les fibres.  

Difusivitat mitjana: Mesura de moviment lliure de l’aigua, informa 
sobre l’entorn . 

Mapes colorejats: indiquen la direcció de les fibres. Vermell: 
dreta-esquerra, blau: superior inferior, verd: antero-posterior   

Tractografia: computa la probabilitat de la trajectoria de les fibres   

5. Estudis de connectivitat cerebral: Imatges de tensor de difusió 



TRACTOGRAFIA: ESTUDIS DE TENSOR DE DIFUSIÓ (DTI) 

Catani et al.,  Annals of Neurology 2005 



Lebel et al.,  Neuroimge 2008 

MADURACIÓ DE LA CONNECTIVITAT CEREBRAL 
DIFFUSION TENSOR IMAGING (DTI) Tractografia 



Park et al. Human Brain Mapping 2008 

Connectivitat interhemisfèrica 



Gong et al, Cerebral Cortex  2009 

Complexitat de la xarxa de connexions 



Alteracions d’AF en dislèxics (A) i   
increment d’AF després de la teràpia (B) 

Keller y Just, Neuron, 2009 



Ressonància 
magnètica funcional 

(RMf) 

Activacions i 
Desactivacions 
(SPM, FSL ICA) 



Les dues principals aproximacions  
dels estudis de RMf relacionats amb una tasca 

Friston, Science 2009 



REST 

REST 

REST 

REST 

Activation 

Activation 

Activation 

Activation 

48s 

48s 
48s 

48s 
48s 

48s 48s 

48s 

2 repeated face-name pairs 

16 novel face-name pairs 

*Each face-name pair 
was presented for 
2000 miliseconds 

Disseny de RMf cares - noms 

MEMÒRIA DECLARATIVA 

Giménez, Junqué, Vendrell  et al, 2004 
 





Working memory: 2-back. Activations and deactivations 

Palacios, Sala-Llonch, Junqué  et al. 2011. Neurology (In press) 



LLENGUATGE DIRECTE > LENGUATGE INVERS: 
PATRÓ  D’ACTIVACIÓ  

p < 0.005 uncorrected 

      HEMISFERI DRET 
 

- Gir temporal superior  [BA22]. 

                   HEMISFERI ESQUERRE 
 
- Gir temporal mig i superior  [BA21, BA22, BA39]. 
- Gir frontal inferior [BA45]. 
- Gir frontal mig [BA6]. 



RMf 

Consciència: 
– Tennis / navegació espacial 
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Coleman et al, Brain  2009  

Comunicació del cervell que no té sortides 
 



M.W. Weiner et al. / Alzheimer’s & Dementia- (2011) 1–67 

Present i futur: Aproximacions multimodals  



Alzheimer  Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) 
Marcadors biològics preclínics en la malaltia d’Alzheimer 

Present i futur: Xarxes de col·laboració internacionals  

http://www.fpmaragall.org/informacio-
general.html 

http://www.fpmaragall.org/informacio-general.html


http://www.ub.edu/neuropsychology/html/p
ortada.html 

http://www.ub.edu/neuropsychology/html/portada.html
http://www.ub.edu/neuropsychology/html/portada.html
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