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Quin era l’objectiu del projecte? 

Determinar la incidència i prevalença de disfàgia orofaríngia (trastorns de la deglució) 

després de patir un ictus i la seva evolució i complicacions associades durant un any de 

seguiment. Avaluar l’eficàcia i seguretat dels nous tractaments de neurorehabilitació 

per als pacients amb disfàgia postictus i estudiar el seu mecanisme d’acció.  

 

Què han descobert? 

Que la incidència de disfàgia orofaríngia a la fase aguda de l’ictus és del 45%, que a la 

fase subaguda (alta-3 mesos) afecta el 41% dels pacients i que aquesta prevalença es 

manté a la fase crònica (3-12 mesos). La disfàgia s’associa a més dies d’ingrés 

hospitalari, més infeccions respiratòries, malnutrició, pitjor capacitat funcional, 

institucionalització i més mortalitat en cada fase. En els pacients amb disfàgia postictus 

hem descrit les característiques biomecàniques específiques de les alteracions de la 

deglució, del reflex de la tos, de la sensibilitat orofaríngia i de l’activació del còrtex 

cerebral que causen aspiracions. Hem avaluat l’efecte terapèutic de dos tipus 

d’espessidors: midó modificat (modified starch, MS) i goma xantana (xanthan gum, 

XG) i de nous tractaments de neurorehabilitació fonamentats en l’estimulació de la via 



sensorial aferent mitjançant l’estimulació elèctrica transcutània i intrafaríngia,  i 

l’estimulació faríngia mitjançant fàrmacs agonistes TRPV1.  

     

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

La primera aplicació pràctica (que ha estat una experiència finalista en la 5a Jornada 

del Pla de Salut) és evidenciar les greus complicacions associades a la disfàgia 

postictus, un trastorn molt freqüent, i que el nostre estudi demostra que es pot 

diagnosticar (mitjançant mètodes clínics i proves complementàries) i tractar. La segona 

aplicació és que el nostre estudi confirma que el paradigma de tractament de la 

disfàgia postictus evoluciona de la compensació (modificació de la viscositat de la 

dieta, espessidors) cap a la recuperació de la funció deglutòria, mitjançant tècniques 

de neuroestimulació.   

 

 


