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Aquest estudi es basa, conceptualment, en les investigacions relatives 
-

patologies, entre altres les addiccions i les seues manifestacions comporta-

tractar, amb èxit, els trastorns addictius i el desig del consum craving.
Així mateix destaquem com durant el proces addictiu i, concretament, 

en el craving -
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central és fonamental, per a l’obtenció de dades rellevants, en ambdues àrees 
involucrades, envers la gestió de l’estrés i les addiccions.

Paraules clau: estimulació cerebral profunda (ECP), impulsos elèctrics, 
addiccions, nucli accumbens, estrés, escorça prefrontal medial, amígdala 
central. 

Abstract

This study is conceptually based on research about deep brain stimula-
tion (ECP), a neurosurgical operation in which implanted electrodes release 
electrical impulses in targi areas of the brain. This technique has been used 
to treat different diseases and other addictions and their behavioral manifes-

used to treat drug addiction and the desire of craving.
In the other hand we highlight, as it has been proven, that stress plays a 

the electrophysiological study of the central amygdala and medial prefrontal 
cortex is critical to obtain knowledge in areas involved in stress management 
and consumption. 

nucleus accumbens, stress, medial prefrontal cortex, central amygdala. 

de l’encèfal. Aquesta tècnica ha estat emprada amb èxit durant els darrers vint 
anys, per al tractament de desordres motors, com ara el parkinson (Cooper i 

efectius que s’aplica avui en dia, en l’àmbit hospitalari.
A més, i el que sembla més rellevant, l’ECP s’està mostrant efectiva com a 

tractament de trastorns addictius, en individus resistents a teràpies farmacològi-
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No obstant, encara és poc el que se sap sobre els mecanismes d’acció de 
l’ECP. Donat el seu immens potencial com a tractament, la comprensió dels 
referits mecanismes, així com l’abast d’aquesta tècnica a tall de teràpia, consti-
tueix un objectiu d’estudi de gran rellevància sanitària i social.

Actualment, la seua utilització terapèutica ha crescut de manera exponen-
cial, aplicant-se en malalties psiquiàtriques, com és el trastorn obsessiu com-

-

addictius (Kuhn i al., 2011; Chen i al., 2013; Pierce i Vassoler, 2013; Koob i al., 

Aquesta tècnica, malgrat ser invasiva, mostra un gran nombre de avantat-
ges, com són l’alt grau d’efectivitat i seguretat en els resultats obtinguts, per 
l’aplicació del tractament i la capacitat d’aquesta tècnica d’ajustar-se, de ma-
nera individual, a les necessitats de cada pacient i situació terapèutica, tenint 

com la depressió major, les addiccions, el TOC i la síndrome de Tourette està 
centrada en Nacc (Vassoler i al., 2008; Pierce i Vassoler, 2013; Van DijK i al., 

addiccions, L’ECP –a altes freqüències en Nacc–, tant a la part shell com al 
core, ha demostrat una disminució en el consum d’alcohol en rates (Vassoler i 

-

-

Avui en dia, la informació sobre els mecanismes d’acció de l’ECP es escas-
sa, i es plantegen vàries hipòtesis sobre l’àmbit d’actuació. S’ha proposat que 

-
ciament neuronal, per la similitud que presenta amb els casos estudiat en lesió 
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a inhibidor del nucli neuronal sobre el microambient on es col·loca l’elèctrode, 
provocant una activació de les neurones inhibidores o una activació del sistema 

També es parla de l’opció de l’activació neuronal, ja que s’han obtés resul-
tats de l’augment de l’activitat neuronal del mateix nucli estimulat (McIntyre, 

-
ment de la circulació sanguínia a nivell global i l’estimulació de la neurogènesi 
del nucli estimulat, després de l’utilització de l’ECP en malalts de parkinson 

-
tica de l’ECP, ja que és podria explicar el seu efecte ràpid característic, però 
no respondria al dubte de perquè l’ECP en provoca de duradors, doncs l’efecte 
terapèutic de l’ECP es percep com una actuació molt més complexa. (Pierce i 

axonal, ja que els axons són més excitables –a altes freqüències– que no els 
somes, i alguns estudis han detectat una clara activació axonal, sense l’activació 
del nucli cel·lular, atribuint-li una actuació més centrada en l’efecte de la pro-
jecció de naturalesa excitatòria o inhibitòria de l’axó (Cracken i Grace, 2007; 

L’actuació terapèutica de l’ECP en Nacc, inhibeix per via antidròmica les 
neurones glutamatèrgiques cortico-accumbens, implicades en la recaiguda del 

un altre estudi demostra que l’ECP en Nacc shell disminueix la recaiguda en el 

També s’ha formulat l’hipòtesi sobre els efectes d’interrupció de l’ECP, 
-

titució de l’oscil·lació aberrant irregular per una descàrrega regular degut a l’ 
estimulació. O bé, provocant que la mateixa oscil·lació patològica desaparega, 

Actualment, la teoria que defensa la capacitat terapèutica de l’ECP, centra-

-
gerint, que part de l’efecte terapèutic de l’ECP està relacionat amb la seua in-

-
tivitat oscil·latòria en les estructures i circuits neuronals implicats en l’alteració 
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reajustant els patrons oscil.latoris neuronals, de manera que es genera un estat 
oscil·latori optimitzat. No necessàriament semblant al que predominava abans 

que parlaven del mecanisme d’acció de l’ECP, en l’alteració del circuits i els 
jamming, per a la des-

càrrega neuronal continua a l’ àrea estimulada (McCraken, 2007; McCraken i 
-

comunicació sinàptica EPF-Nacc i aquesta desapareix amb l’aplicació de l’ECP 
-

vat que, en malalts de parkinson, l’ECP provoca un canvi en la freqüència i el 
patró aberrant del dispar en les neurones dels ganglis basals (Wichmann i De-

Finalment, s’ha comprovat que l’ECP a Nacc millora la ritmicitat i la sin-
cronització, tant al mateix nucli, com a les seues eferències (Pierce i Vassoler, 

.

L’alcoholisme és, avui en dia, una de las causes fonamentals del cost sani-

el benestar i la salut, com ara, la cirrosi hepàtica, el càncer, els traumatismes 
craneo-encefàlics o les conductes violentes. A més, cal destacar els greus efec-
tes psicosocials que les recaigudes comporten en les persones amb conductes 
addictives –alcohòliques– i les conseqüències negatives en el seu entorn socio-

-
cials, depressió, absentisme laboral, agressivitat, autodestrucció...–.

El major problema, a nivell clínic, amb els pacients alcohòlico-dependents 
és la prevenció de les recaigudes, durant els períodes d’abstinència. Encara que 

important, s’ha palesat la resistència de la majoria dels subjectes a les teràpies 
psico-farmacològiques i, per tant, el fracàs, en la millora del benestar psicològic 
de la persona afectada. Actualment existeix un ampli corpus de dades expe-
rimentals que apunten cap a l’estimulació cerebral profunda, com a possible 
teràpia alternativa per a aquests casos.
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disfunció del control sobre el consum de begudes alcohòliques i una obsessió 
per l’alcohol i el seu consum, malgrat les conseqüències negatives originades 

les deu causes més importants de discapacitat en el món. Suposa una de les 
majors càrregues emocionals, socials i econòmiques de les societats modernes. 
Malauradament, les teràpies existents avui en dia, ja siguen psicològiques o 
farmacològiques, són poc efectives, amb taxes de recaigudes del 80%, en paci-
ents amb addiccions greus a l’alcohol. De fet, sense cap intervenció terapèutica, 

sobre totes les formes d’alcoholisme.
El consum d’alcohol, igual que d’altres drogues provoca alteracions del 

produeix alliberament de dopamina en el Nacc (Robbins i al., 2008; Koob i Le 

cosa afavoreix l’anticipació al seu consum, amb el consegüent wanting –efecte 
de desig de consumir, amb urgència–.

l’ECP, i tots s’han centrat en el Nacc. Gràcies a aquests treballs s’ha comprovat 
que l’estimulació a altes freqüències en Nacc, disminueix el consum d’alcohol 

el cas d’un pacient tractat amb l’ECP en Nacc per agorafòbia, en el que es va 

altres addiccions, l’ECP a altes freqüències en Nacc disminueixen el consum de 

tot un camp de treball en analitzar les particularitats de l’ECP com a teràpia, per 
a revertir les recaigudes en individus alcohòlics. No obstant, es tracta d’un camp 
recentment iniciat del que encara queda molt per explorar.

Des d’un punt de vista terapèutic, l’ECP es planteja com a intervenció per 
a combatre les recaigudes, en individus que es troben ja en estat d’addicció i 
que no responen a tractaments psicològics ni farmacològics (McFarli i Kalivas, 
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El desenvolupament d’una addicció pot ser considerat com un aprenen-

-
envolupament d’una dependència, per tal de mantenir la homeostasi (Koob, 

altres drogues, genera canvis en determinats sistemes del cervell que perduren 

La recaiguda es produeix durant l’abstinència, quan s’experimenten símp-
tomes negatius que provoquen estrés . La qual cosa, repercuteix en la urgència 
pel consum de la droga o wanting, en terminologia anglosaxona (Berridge i 

una resposta de recerca i consum de la droga –craving– i la incapacitat per tal 
d’inhibir la referida resposta, malgrat les seues conseqüències negatives (Ver-

-

en la recaiguda i en la recerca de la droga.

En primer lloc, tractarem de l’implicació de l’estriat en el desenvolupa-

-
-

neurals claus que modula la transició del consum casual al compulsiu d’algunes 

En l’EV es troben, entre altres, el Nacc considerat històricament el centre 

-

per a les addiccions, tant en animals com en humans, s’han centrat en el nucli 

centre –core, Nacc–. El Nacc presenta denses connexions amb l’hipotàlem i 
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l’AVT i és important per a la regulació de conductes ingestives. La innervació 
 

ció de la rellevància motivacional i contribueix a l’establiment de l’aprenentat-
ge d’associacions entre els esdeveniments motivacionals i la percepció ambien-
tal concurrent. En canvi, el Nacc es relaciona amb el còrtex cingulat anterior i 
orbitofrontal, tot i que sembla clau en la generació de conductes apreses, en res-
posta a estímuls predictius d’esdeveniments motivacionalment rellevants. En 
concret, la regió medial de l’estriat ventral –incloent el Nacc medial i el tubèrcul 
medial– estaria implicada en mediar el valor hedònic dels estímuls –liking en 
terminologia anglosaxona–, mentre que la part lateral i, sobretot, el Nacc seria 
responsable del wanting i del manteniment dels comportaments, una vegada 

Un cervell addicte s’equivoca, en prendre la decisió més avantatjosa en el 

circuit neural de la impulsivitat, que indueixen a comportaments que propor-
cionen recompenses immediates, o satisfan requeriments homeostàtics per alli-

en el qual té un paper fonamental l’amígdala. D’altra banda, es confronta l’ano-

de les diferents respostes possibles i és responsable de l’elecció d’aquelles més 
avantatjoses/adaptatives. S’ha demostrat que el EPFm és disfuncional, en con-

alteracions en la memòria de treball i en altres funcions executives, en consumi-

depenen de la integritat de l’EPFm (Bechara i Martin, 2004; Verdejo-García i 

que el consum de drogues comporta alteracions en aquestes regions. Els estu-
dis de neuroimatge, en humans, mostren que el l’EPF –orbitofrontal, medial, 
prelímbic i cingulat– i l’amígdala basolateral són crítics en el craving

Aquest fet, explicaria la hipersensibilitat als estímuls associats a drogues, però 
amb un control debilitat cap el seu consum.

L’estrés està estretament implicat en els models d’abstinència i en la recer-
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l’estrés agut indueix a la re-instauració del consum de drogues, en persones 
addictes i està molt present en els processos d’abstinència (Koob i le Moal, 

per la seua excessiva utilització, que es transforma en l’anomenat antireward. 

-

antireward i principal implicat en la vulnerabilitat a la recaiguda al consum 

d’estrés– centrats en la implicació a nivell individual i la interacció entre amíg-

la implicació de diferents àrees (Groenewegen i Uylings, 2000; Pascucci i al., 

part medial– participa activament en la regulació de l’estrés i de les patologies 

regulació dels outputs endocrins i del sistema autònom del NPV, com a resposta 

amb una clara implicació en la regulació i el processament de l’estrés (Jones, 
-

un augment d’activació amb increment de c-fos en l’EPFm (Figueiredo, 2003; 

També estudis recents assenyalen, que l’exposició a períodes d’estrés in-
tens –encara que en episodis aguts– poden causar remodelació estructural en 

dendrítica en les neurones piramidals de l’EPFm i afecta, directament, a meca-

Altrament l’ amígdala està estretament implicada en la regulació de la res-

output principal de la pròpia amígdala (Tye, 
-

ciades a la por i a l’ansietat, via projeccions a l’hipotàlem i al tronc de l’encèfal 
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-
lació de Cea activa l’eix HHA, mentre la lesió inhibeix l’activació del mateix, 
generant falta de resposta davant estímuls estressants (Jankord i Herman., 2008, 

-
trés, es clau per a la regulació del sistema autònom endocrí, amb la generació 
de la resposta conductual i en la integració de la resposta d’estrés (Herman i 

l’activació de la resposta d’estrés i de la conseqüent alliberament de CRH i 

d’aquest nucli, es caracteritza per símptomes tals com ansietat i estrés en desor-

La Cea, també té una forta implicació en la regulació autonòmica de l’es-
trés, entre altres funcions i està implicada en l’associació de comportaments 

D’altra banda, es manifesta una clara alteració en el sistema DA, al nucli 
-

trés. Primerament, l’arribada de DA al Nacc davant la resposta d’estrés agut, 

-
tres estudis també demostren la implicació de l’alteració del sistema DA Nacc, 
en la resposta d’estrés mediat per l’EFP. Danys neonatals en l’EPF medial por-
ten a alteracions del sistema DA i a la funció neuroendocrina en Nacc, en res-

El sistema serotoninèrgic té un paper clau en la gestió de les conductes 

estretament modulada per la resposta d’estrés (Lukkes i al., 2008; K. Basar i al., 

Contràriament, els nivell alts de CRH generen un efecte contrari, augmentant 

aquest cas, la disminució d’activitat serotoninèrgica a Nacc– està estretament 
relacionada amb l’augment de la impulsivitat i conductes agressives (Lukkes i 

-
plicada en conductes motivades i en patologies, com la depressió i l’addicció 
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En l’addicció, el consum de drogues produeix un desajust en el circuit de 
-
-

activació dels receptors DA a Nacc, provoca la re-instauració de la necessitat 

DA i noradrenalina en EPF, que ajusta l’alliberament de DA a Nacc (Mora i Del 

Alguns estudis apunten que, davant la resposta d’estrés, quan hi ha un aug-
ment inicial de norepinefrina a EPFm hi ha una activació temporal, en l’allibe-
rament de DA a Nacc. Per contra, quan el tal alliberament de DA es sostingut a 
EPFm provoca una forta inhibició de DA al Nacc (Feenstra i al., 1998; Pascucci 

implicació directa de L’EPF medial en l’alliberament de DA a Nacc, en respos-

L’activació del sistema DA a Nacc en situació d’estrés, està clarament mo-
dulada per HPC. L’amígdala i l’EPF amb l’activació o l’inhibició dels recep-

També s’ha vist que les lesions en l’EPF i HPC, alteren l’alliberament de 

-
jeccions DA amb ATV modulen les conductes afectives, en la resposta d’estrés 

-
cendent dopaminèrgica envers diferents zones neuronals (Stevenson i Gratton, 

La via mesocorticolímbica es considera l’eix fundamental, en la gestió de 
-

estructures tenen fortes connexions entre sí amb clares dependències de unes 
amb altres, a nivell funcional.



220 A. Luque / V. Teruel / A. Cervera / S. Martínez / J. Martínez

Objectius

Objectius generals d’investigació:
El projecte té com a objectiu fonamental l’estudi de l’estimulació cerebral 

profunda, tant en àrees implicades en la motivació –com el nucli accumbens– 

d’estratègia terapèutica per al tractament de les recaigudes.

involucrades en la gestió de l’estrés i en la recaiguda, com són el nucli central de 

un estrés agut, estimulant elèctricament Cea. 
Aquestes àrees estan profundament implicades en la regulació de la respos-

ta d’estrés i es mostren fortament alterades, en subjectes addictes.
A més, un altre dels nostres objectius fou aprofundir en l’estudi dels meca-

va realitzar amb ECP a Nacc core.

l’activitat oscil·latòria de EPFm:
En aquest primer experiment, s’estudiaren els canvis oscil·latoris en 

l’EPFm, després d’estimular elèctricament Cea. Primerament, s’implantaren 
–estereotàxicament– un elèctrode de registre en l’EPFm i un elèctrode d’esti-
mulació en Cea. 

-
trament de camp a l’EPFm de 90 minuts, per comprovar l’efecte de la resposta 
d’estrés, en l’activitat oscil·latòria de les estructures enregistrades.

core:

L’objectiu d’aquest estudi es conéixer l’efecte de l’estimulació bilateral 
d’alta freqüència en Nacc, en l’activitat oscil·latòria de l’EPFm. Primerament 
es van implantar dos elèctrodes d’estimulació de Nacc de manera bilateral i un 
elèctrode d’enregistrament en l’EPFm. El procediment experimental va con-
sistir en un enregistrament control de 300 segons, seguit per una estimulació 

l’EPFm de 90 minuts, per valorar els canvis generats per la l’ECP.
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Exemplars animals

En la realització de les proves executades, s’utilizaren un total de 17 rates 

pes comprés entre 200 i 350 grams, per a la execució de l’experiment 1 i l’ex-
periment 2.

Els animals es van mantindre estabulats en un cicle de llum/oscuretat de 12 
hores i a una temperatura controlada de 23º ± 30ºC. Tots els exemplars tingue-
ren accés a menjar i agua, de manera il·limitada i en tot moment. Els processos 
realitzats amb els exemplars es van dur a terme sota la regulació de la directiva 

-
mité d’Ètica i Benestar Animal de la Universitat de València.

Anestesia

utilització de l’uretà, com a principal anestèsic. Aquest producte resulta idoni 
per un tal tipus d’enregistraments, ja que permet d’obtindre un grau d’anestèsia 
òptim, per realitzar cirurgies sense interferir, de manera substancial, amb l’ac-
tivitat elèctrica cerebral. L’uretà fou preparat a una concentració de 1.5g/Kg i 

Aixi mateix, amb l’objectiu de minimitzar el dolor als exemplars utilit-
zats i degut a les limitacions analgèsiques que presenta l’uretà com anestèsic, 
s’administrà lidocaina subcutània en la zona on es realitzà la incisió i en punts 
estratègics, per bloquejar la sensibilitat cranial –nervis oftàlmics i zigomàtic 

l’anàlgesia, abans de trepanar el crani.
L’anestèsia amb uretà tarda una mitjana de 30-40 minuts en fer efecte. Per 

a corroborar que l’animal, efectivament, es troba sota els efectes de l’anestèsia, 
-

Finalment, se li manté la temperatura corporal a 37º C, amb un coixí d’es-
calfament isotèrmic.



222 A. Luque / V. Teruel / A. Cervera / S. Martínez / J. Martínez

Cirurgia

COORDENADES

Primerament, es realitzà una incisió medial longitudinal i es retirà el pe-
riosti amb l’ajut d’una espàtula de dentista. Una vegada quedaren visibles les 
sutures cranials, es van prendre coordenades de bregma i lambda, així com dels 

l’alineació horitzontal.

les coordenades teòriques de les zones d’interés. Les coordenades obteses estan 
referides per a cranis amb una distancia bregma-lambda de 9 mm. Per tant, per 
augmentar la precisió a nivell individual de cada animal i evitar la variabilitat 
interindividual, es va aplicar un factor de correcció, que dividia la distancia de 
l’exemplar en 9 mm., obtenint així un factor de correcció que, posteriorment, 
s’aplicava a les coordenades extretes de l’ atles. Una vegada marcades les co-

extraure meninge, quan resultà necessari.

ELÈCTRODES

Els elèctrodes en les cirurgies foren de dos tipus: d’enregistrament i d’esti-
mulació. Els elèctrodes, una volta posicionats a les coordenades pertinents, van 

Primerament els elèctrodes d’enregistrament constaven d’un cable d’acer 
inoxidable, recobert de formvar -

-

els elèctrodes d’estimulació es confeccionaren amb cable d’acer inoxidable, 
recobert de formvar
Aquest cable es dividí i pelà pels dos extrems de la mateixa manera, deixant 
un marge d’1mm en la part amb contacte amb la zona d’enregistrament. Pos-



223Anuari de Psicologia

 

connectada per USB a l’ordinador. Per a la visualització i adquisició de les da-
des, s’utilitzà el software

ESTIMULACIÓ

Per a realitzar l’estimulació elèctrica, es va utilitzar, un generador de pol-

artefactes en l’enregistrament. El generador de polsos es va connectar al sistema 
d’adquisició per garantir l’enregistrament dels estímuls.

Experiment 1: Generació estrés agut per l’estimulació de Cea.
L’estimulació sobre Cea, es va realitzar seguint paràmetres que recreaven 

els manifestats per l’ àrea, quan estava activa i que promovia la resposta d’estrés 

durant 200 segons. 
Les coordenades utilitzades van ser: 
EPFm esquerra: Anteroposterior: +3,2 Laterals:0,6 Dorsoventrals: +5. 
Cea esquerra: Anteroposterior: -2,5 Laterals:4,5 Dorsoventrals: +7,8.

Experiment 2: ECP a Nacc.
Els paràmetres de l’ECP a Nacc van ser de 130 Hz, 60 ms i 50 microam-

pers. Aquests paràmetres són els utilitzats en la pràctica clínica, els efectes del 

Les coordenades utilitzades van ser: 
EPFm esquerra: Anteroposterior: +3,2 Laterals:0,6 Dorsoventrals: +5. 
Nacc bilateral: Anteroposterior: +1,2 Laterals:1,2 Dorsoventrals: +7,4.

ENREGISTRAMENT

Els enregistraments de camp es realitzaven connectant els elèctrodes al 
-

-

a l’ordinador. Per a la visualització i adquisició de les dades, es va utilitzar el 
software
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ANÀLISIS HISTOLÒGIC

En acabar el procediment experimental, els animals van ser anestesiats 
-

l’estèrnum. Es va perforar el diafragma, deixant exposat el cor, i es va introduir 

arribar a l’aorta ascendent i es va fer una incisió a l’aurícula dreta . Una vegada 
quedà situada la cànula es va connectar la bomba de perfusió (PERCOM N-M; 

ml/min. A continuació, es va extraure el cervell, conservant-lo en nevera amb 

A partir d’aquest moment, es va procedir a realitzar els talls. Per a aquesta 
funció, es va utilitzar, un microtom de congelació SM2000 R (Leica Biosystems; 

 
El cervell es va col·locar a la platina del micròtom, on es va congelar a -30ºC 
amb solució PBS sacarosa al 30%. Els talls es van realitzar obtenint-ne seccions 

Anàlisi de dades

Per a obtindre el registre neuronal, es va utilitzar el programa Spike2. 
Posteriorment els enregistraments van ser traslladats a la MATLAB (The 

es van obtindre el resultats.

Experiment 1: estimulació elèctrica Cea i registre de l’activitat oscil·latòria 
de l’EPFm:

L’estimulació elèctrica de Cea provoca un canvi en l’activitat oscil·latòria 
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lenta, freqüència al voltant de 1Hz. Aquest efecte s’observa amb un retard o 
delay

Figura 1. 
en espectrograma wavelet. Els tons intensos indiquen major magnitud (els de la 

banda theta -

La variable utilitzada per a estudiar el canvi en la proporció d’ones lentes és 

S’observa la presència d’un 50% del temps, típic en animals anestesiats 
amb uretà. L’efecte de l’estimulació de Cea, du a l’EPFm a un període de SW 
per damunt del 90%. Es a dir, aquest tipus d’activació de l’amígdala central, du 
a un augment clar de SW, en l’EPFm, diferenciant-se l’estat basal de anstesia.

En aquest experiment, es va realitzar l’ECP bilateral d’alta freqüència. 
S’observà un increment de la proporció de SW, amb una banda de freqüències 
predominants al voltant de 1 Hz, de manera similar a l’experiment 1. Aquest 
canvi es produeix amb un delay
que a l’experiment 1.
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en espectrograma wavelet. Els tons intensos indiquen major magnitud (els de la 

delta
-

xen amb un delay de 14 minuts.

En conseqüència, en el període efecte després de l’estimulació, es passa 
d’un estat basal previ amb un 55% de presència de SW a una del 82%, en el 
període efecte.

En el nostre treball, hem evidenciat, que darrera l’estimulació elèctrica de 
Cea s’observa un canvi quantitatiu de LFP de l’EPFm, amb un retard de 30 mi-

Donat que són resultats preliminars amb pocs exemplars, no podem rea-

però si s’observa clarament un canvi en la tendència, molt similar en tots els 
exemplars.

En els treballs de Forster, es realitza la mateixa estimulació elèctrica a Cea, 
generant, un augment de 5HT en l’EPFm, amb un delay de 80 minuts que coin-
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Aquests resultats ens fan especular sobre el canvi observat en l’EPFm. 
Aquest canvi podria correspondre a l’arribada de 5HT des del rafe dorsal 

-
periment, el retard en l’aparició de SW en l’EPFm és de 40 minuts de mitjana. 
Aquest resultat podria donar-se per la diferència en les variables analitzades, 
entre els distints experiments.

de que el canvi que observem pot atribuir-se a l’arribada de 5HT des de DRN. 
S’ha demostrat que l’estimulació elèctrica de DRN a freqüències que simulen 

-
posta d’estrés i pot inactivar, directament, l’eix HHA o disminuir l’activitat de 

Com hem explicat anteriorment, el patró oscil·latori que adquireix l’EPFm, 

dia, se sap que les SW són substrats funcionals de processos cognitius rellevants 

mantindre freqüències al voltant de 1Hz. Aquest tipus d’ones són típiques de son 
profund o son d’ones lentes i també apareix en certes condicions d’anestèsia, la 
qual cosa no vol dir que el cervell estiga silent. Existeixen evidències que de-
mostren que la consolidació de memòria i recuperació de memòria, que se situa a 
l’hipocamp, depén de processos que ocorren durant el son (Marshall, 2003; Puig 

D’aquesta manera, l’estudi de les dinàmiques de les xarxes neuronals re-
sulta actualment de gran interés, per detectar i conéixer més detalladament, les 
disfuncions cerebrals en població amb malalties psiquiàtriques, entre les que es 
troben les addiccions (Banaschewski i Brandeis, 2007;Van der Stelt i Belger, 

Així que, tot i les limitacions del nostre l’estudi, pensem que el patró oscil-
latori que adquireix l’EPFm, després de estimular Cea, podria representar el 

-
trés a les condicions més adaptatives, incloent-hi la inhibició si fora necessari i 
aquest patró dependria, al menys en part, de 5HT.
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freqüència provoca la sincronització en l’EPFm, al voltant de 1Hz amb un delay 
de 14 minuts. Aquests resultats són similars als d’altres autors, que han demos-
trat que l’estimulació d’alta freqüència en Nacc augmenta la quantitat de ones 

traslladar a l’EPFm a un estat oscil·latori, similar al que arriba de manera na-
tural després d’un estrés, però amb un delay menor. Una possible explicació 
seria que l’ECP en Nacc facilitarà l’alliberament de 5HT en l’EPFm. Encara 
que se sap poc sobre el mecanisme d’actuació de l’ECP, sembla que afecta 

i l’activació d’interneurones inhibitòries corticals (McCraken i Grace, 2007; 

Les dades preliminars obtingudes permeten aventurar que l’estimulació 
elèctrica de Cea es vàlida, com a model experimental per a l’estudi de les es-
tructures implicades en la gestió de l’estrés, com és l’EPFm. Aquella estimula-
ció provoca un canvi en l’activitat oscil·latòria de l’EPFm, consistent en l’aug-
ment de SW. A més i per altra banda, sembla que el mecanisme de l’ECP en 
Nacc produeix, al menys en part, un efecte similar en l’EPFm.

En un futur, volem aprofundir el coneixement del funcionament de l’ECP, 
en el circuit de l’estrés i les addiccions, analitzant l’efectivitat del tractament 
de l’ECP en Nacc, com a prevenció de la recaiguda, en la addicció alcohòlica 
provocada per la ingesta de etanol.

animals desperts, per a tractar de correlacionar els patrons oscil·latoris obser-
-

provar si la l’ECP reverteix aquests comportaments, en rates addictes.
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