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Quin era l’objectiu del projecte? 

Determinar la pèrdua d’olfacte parcial (hipoòsmia) o total (anòsmia) en pacients que 

havien tingut un traumatisme cerebral agut (TCA) així com la possible recuperació de 

l’olfacte després de l’entrenament olfactiu. També volíem investigar el dèficit olfactiu i 

els canvis moleculars induïts per una lesió excitotòxica parcial o total dels bulbs 

olfactoris així com la possible recuperació olfactiva i neuronal mitjançant l’entrenament 

i un tractament neuroprotector, en un model animal de degeneració neuronal 

secundària que es dóna en el TCA. 

 

Què han descobert? 

Els descobriments principals en pacients que han tingut un TCA per accidents de 

trànsit, laborals o domèstics són: que la pèrdua de l’olfacte es dóna amb molta 

freqüència (4 de cada 10) amb un predomini (70%) de pèrdua total de l’olfacte o 

anòsmia i que la pèrdua d’olfacte es correlaciona amb lesions a les estructures 

olfactòries (tractes i bulbs olfactoris) per imatge (RM) i s’associa clarament amb 

trastorns alimentaris i canvis de comportament, entre altres troballes. Pel que fa al 

model animal d’excitotoxicitat en rata induïda per l’administració bilateral del 

neurotransmissor N-metil D-aspartat (NMDA) als bulbs olfactoris (BO) són: que els 



animals lesionats presenten una disfunció olfactiva i una desestructuració de les capes 

cel·lulars dels BO, que s’associa a una disminució del volum dels BO, per ressonància 

magnètica, a alteracions de la neurogènesi a la zona subventricular i a canvis de 

poblacions cel·lulars als BO per citometria de flux, i que l’entrenament olfactiu indueix 

els animals lesionats a la recuperació de la funció olfactiva, entre d’altres.  

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

 L’elaboració d’una puntuació del dany cerebral per imatge (RM) com a indicador 

de la lesió d’estructures olfactòries en pacients amb TCA i la seva correlació amb la 

gravetat de la disfunció olfactiva. 

 La comercialització d’una bateria de sis odorants (BASTAT-6) per facilitar la 

rehabilitació olfactiva en pacients amb TCA i pèrdua d’olfacte. 

 La creació d’aquests models animals i in vitro de degeneració neuronal 

secundària del TCA servirà tant per a l’estudi de la fisiopatologia i els mecanismes de 

l’excitotoxicitat que s’esdevenen a les primeres fases d’aquesta patologia com per a la 

investigació de nous tractaments amb fàrmacs neuroprotectors. 

 La consolidació d’una col·laboració multidisciplinària (rehabilitadors, radiòlegs, 

neuròlegs i especialistes ORL) en el tractament de pacients amb TCA i pèrdua d’olfacte. 

 

 


