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1. Resum del projecte  

 

Aquest projecte ha inclòs tres grups d’estudis. El primer grup han estat treballs 

finalistes en la 5a Jornada del Pla de Salut de Catalunya (Sitges, 27 de novembre de 

2015) i presentats com a ponència oral al II Congrés de l’European Stroke Organization 

Conference (Barcelona, 11 de maig de 2016). Utilitzant el mètode d’exploració clínica 

de la deglució desenvolupat pel nostre grup denominat de volum-viscositat, es 

demostra que la incidència de disfàgia orofaríngia (DO) postictus és elevada (45,1%) i 

s’associa a l’edat i gravetat de l’ictus. La DO impacta significativament en l’estada 

hospitalària, en la presència de complicacions precoces, infecció respiratòria i 

mortalitat intrahospitalària, i en l’estat funcional, institucionalització i supervivència 

durant el primer any d’evolució.  

 

El segon grup de tres estudis està publicat o en vies de publicació i descriu amb detall 

els mecanismes causants de la DO postictus. En primer lloc, les alteracions 

biomecàniques de la deglució estudiades amb videofluoroscòpia i el retard del 

tancament del vestíbul laringi, principal causa de les aspiracions, i les relacions 

neuroanatòmiques d’aquestes alteracions. En segon lloc, hem estudiat i caracteritzat 

les alteracions del còrtex cerebral associades amb la pèrdua de sensibilitat faríngia 

associada a la DO postictus. El tercer estudi descriu la prevalença i les complicacions 

associades a l’alteració del reflex de la tos en aquests pacients.  

 

El tercer grup d’estudis, molts ja publicats en revistes de primer quartil/decil, compara 

els resultats de diferents tractaments. En primer lloc, els tractaments compensadors 

que utilitzen els canvis de viscositat del bol amb espessidors de dos tipus i que mostren 

un efecte terapèutic important sobre les aspiracions sense provocar cap canvi en les 

alteracions de la funció deglutòria (mecanisme compensatori). Els resultats de 

l’estimulació elèctrica intrafaríngia són neutres i malgrat que la tècnica és segura i els 

pacients milloren, ho fan de manera semblant que el grup control. En canvi, tant els 

tractaments amb estimulació elèctrica transcutània (a nivell sensorial o motor) com els 

tractaments farmacològics amb agonistes TRPV1 i A1, a més de ser completament 

segurs, demostren un important efecte terapèutic sobre les alteracions de la seguretat 

de la deglució postictus i promouen la recuperació de la funció deglutòria.  
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En conclusió, els resultats d’aquest projecte de La Marató de TV3 permeten recomanar: 

a) l’aplicació en la pràctica clínica de programes de cribratge sistemàtic i tractament 

precoç de la DO postictus per millorar el pronòstic dels pacients, i b) l’aplicació de 

tractaments neurehabilitadors que permetin canviar el paradigma del tractament: de la 

compensació als tractaments que permeten la recuperació de la deglució.  

 

 

2. Resultats  

 

A. Incidència, prevalença i complicacions de la DO postictus 

1. Incidència, factors de risc i complicacions de la DO postictus (durant l’ingrés 

hospitalari, primer trimestre i a l’any d’evolució). 

 

B. Fisiopatologia i mecanismes de la DO postictus 

2. Alteracions de la resposta motora orofaríngia mesurada mitjançant 

videofluoroscòpia. Estudi biomecànic dels mecanismes d’aspiració.  

3. Alteracions dels potencials sensorials evocats faringis i de la representació 

cortical faríngia. 

4. Alteracions del reflex de la tos i de la funció deglutòria en pacients postictus: 

prevalença, factors de risc i evolució clínica. 

 

C. Eficàcia i seguretat de nous tractaments neurorehabilitadors vs. 

tractaments compensadors per a la DO postictus. Mecanisme d’acció: 

5. Tractaments compensadors amb canvis de viscositat del bol: estudi comparatiu 

d’utilització d’espessidors de midó modificat i goma xantana en pacients postictus amb 

disfàgia orofaríngia.  

6. Estimulació elèctrica transcutània: efecte de l’estimulació elèctrica transcutània 

sensorial i motora en el tractament de la disfàgia orofaríngia crònica associada a l’ictus.  

7. Estimulació elèctrica intrafaríngia: estimulació elèctrica faríngia en el tractament 

de la disfàgia subaguda associada a l’ictus: assaig clínic aleatoritzat. 

8. Estimulació farmacològica mitjançant agonistes TRPV1 i TRPA1. 

 

A continuació es descriuen els resultats de cada estudi. 
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INCIDÈNCIA, FACTORS DE RISC I COMPLICACIONS DE LA DO POSTICTUS 

(DURANT L’INGRÉS HOSPITALARI, PRIMER TRIMESTRE I A L’ANY) 

Antecedents. La incidència i la història natural de la disfàgia orofaríngia (DO) 

postictus no es coneixen, ja que existeix molta variabilitat entre els estudis pel que fa 

als criteris de selecció de pacients, els mètodes diagnòstics de la disfàgia i la fase de la 

malaltia que s’estudia. Tot i la gravetat de les complicacions a què s’associa, la DO 

postictus és un trastorn infradiagnosticat i molt poc tractat. 

Objectius. Determinar la incidència, els factors de risc i les complicacions associades a 

la DO en pacients que han sofert un ictus.  

Mètodes. Estudi prospectiu observacional en el qual hem inclòs 403 pacients 

consecutius amb ictus agut admesos en un hospital general. Hem utilitzat un test clínic 

validat, Test Volum-Viscositat (VVST), per diagnosticar la DO postictus. Hem recollit 

dades sociodemogràfiques, escales de valoració de l’estat funcional i variables clíniques 

sobre l’ictus per avaluar els factors de risc de presentar DO. També hem avaluat a 

l’alta i als tres mesos diverses escales funcionals i nutricionals, la mortalitat, les 

complicacions, l’estada hospitalària i els reingressos, per analitzar la influència de la 

DO en aquestes variables. Finalment hem realitzat una anàlisi multivariant de regressió 

logística per determinar els factors de risc per a DO a l’ingrés i per a cada variable 

pronòstica.  

Resultats. La incidència de DO a l’ingrés ha estat del 45,06%. Els resultats de l’anàlisi 

multivariant mostren que els factors de risc independents per presentar DO són: l’edat, 

el valor NIHSS superior a 6, el volum de la lesió i l’antecedent d’haver presentat un 

ictus previ. Pel que fa a les variables pronòstic, a l’alta hem observat que la DO és 

factor de risc independent per no retornar a domicili a l’alta, de mortalitat 

intrahospitalària i hi augmenta significativament l’estada mitjana. També hem vist que 

està clarament associada a complicacions sistèmiques (especialment infeccions 

respiratòries) i complicacions neurològiques durant l’ingrés, però gairebé sempre 

associada a altres factors pronòstics (com la gravetat de l’ictus i el volum de la lesió). 

Durant el primer any hem demostrat que la DO és factor de risc independent per a 

mortalitat, amb una HR de 4,7, i de pitjor estat funcional. Les infeccions respiratòries 

també són un factor de risc independent de mortalitat durant el primer trimestre, amb 

una HR de 3,8. En canvi, encara que assoleixen significació estadística com a factors 

independents de mortalitat als 3 mesos, el risc de mort associat a l’mRs (0,2) i al 

volum de la lesió (1,005) són molt més baixos que el risc de mort associat a DO o 
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infecció respiratòria. La DO està també clarament associada a complicacions infeccioses 

respiratòries i institucionalització durant el primer trimestre i el primer any d’evolució.  

Conclusions. La incidència de DO postictus és elevada, s’associa a l’edat, a la gravetat 

de l’ictus i a diverses característiques clíniques (nivell de consciencia, disàrtria i afàsia) 

i té un important impacte en l’estada, en les complicacions intrahospitalàries, en el 

pronòstic a l’alta, en l’estat funcional, i en la mortalitat durant el primer any postictus. 

Els nostres resultats suggereixen que l’aplicació de programes de cribratge sistemàtic i 

tractament precoç de la DO podria millorar significativament el pronòstic dels pacients 

amb ictus. 

 

ALTERACIONS DE LA RESPOSTA MOTORA OROFARÍNGIA MESURADA 

MITJANÇANT VIDEOFLUOROSCÒPIA. ESTUDI BIOMECÀNIC DELS MECANISMES 

D’ASPIRACIÓ 

Antecedents. La disfàgia orofaríngia (DO) és una afectació altament prevalent en 

pacients amb antecedent d’ictus que es manté en la fase subcrònica de l’ictus. La DO 

està associada a complicacions de tipus nutricional i respiratori, a un pitjor estat 

funcional amb una major risc d’institucionalització a l’alta i mortalitat. 

Objectius. Descriure els factors demogràfics, clínics, neurotopogràfics i 

videofluoroscòpics associats a l’alteració de la seguretat de la deglució i caracteritzar 

les alteracions de la resposta motora orofaríngia (RMO) associada a la deglució no 

segura dels pacients postictus. 

Mètodes. Es va fer el cribratge de la DO en la fase subcrònica de l’ictus (mínim 3 

mesos després de l’episodi) mitjançant el mètode d’exploració clínica volum-viscositat 

(MECV-V). Posteriorment, els signes clínics d’alteració de la seguretat van confirmar-se 

mitjançant videofluoroscòpia (VFS). Es van comparar els factors demogràfics, clínics, 

neurotopogràfics i videofluoroscòpics d’aquells pacients amb alteració confirmada de la 

seguretat (escala penetració-aspiració, PAS ≥3) i dels que van presentar deglució 

segura (PAS ≤2). 

Resultats. Es van incloure 73 pacients postictus (76,7 ± 9,3 anys, 53,4% de sexe 

masculí), dels quals el 97,3% van confirmar els signes d’alteració de la seguretat en 

l’estudi VFS (1,4% amb alteració de la seguretat, 20,6% amb alteració de l’eficàcia i 

75,3% amb ambdues alteracions de la deglució). Els principals factors associats a 

alteracions de la seguretat de la deglució van ser l’edat, gravetat de l’ictus mesurada 

segons l’escala National Institute of Health Stroke Severity (NIHSS), afectació de 

l’hemisferi esquerre i ictus amb afectació total de l’arteria cerebral anterior (total artery 
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cerebral infarction, TACI). A més, els pacients amb alteració de la seguretat de la 

deglució van presentar un pitjor estat funcional i nutricional, en comparació amb els 

pacients sense signes d’alteració de la seguretat en la fase subcrònica. Es va observar 

un alentiment en l’RMO dels pacients postictus amb alteració de la seguretat de la 

deglució associada a l’ictus principalment caracteritzada per un retard en el tancament 

de la via aèria (temps de tancament del vestíbul laringi, LVC) i d’obertura de l’esfínter 

esofàgic superior (UESO). A més d’una menor força de propulsió del bol.  

Conclusions. S’han descrit factors demogràfics, clínics i neurotopogràfics associats a 

les alteracions de la seguretat de la deglució en pacients amb antecedents d’ictus. A 

més, l’estudi VFS ha permès detectar i confirmar aspectes cinètics de l’RMO 

característicament associades a les alteracions de la deglució en aquest subtipus de 

pacients.  

 

ALTERACIONS DELS POTENCIALS SENSORIALS EVOCATS FARINGIS I DE LA 

REPRESENTACIÓ CORTICAL FARÍNGIA POSTICTUS 

Antecedents. La disfàgia orofaríngia (DO) és una afectació altament prevalent en 

pacients que han patit un ictus. El component sensorial és essencial per garantir una 

deglució eficient. En canvi, la sensibilitat faríngia disminueix com a conseqüència de 

l’edat i es pot veure compromesa després d’un episodi d’ictus, tot desenvolupant un 

paper important en la fisiopatologia de la DO associada a l’ictus.  

Objectiu. Caracteritzar la sensibilitat faríngia i la resposta cortical en resposta a un 

estímul faringi en voluntaris sans i en pacients postictus amb DO i sense.  

Mètodes. Es van estudiar 10 voluntaris sans i 10 pacients postictus sense DO i 20 

pacients postictus amb DO mitjançant electroencefalografia (EEG) amb un sistema de 

32 elèctrodes col·locats a la superfície del crani. Es van registrar els potencials faringis 

(Pharyngeal event-related potentials, ERP) després de l’aplicació d’un estímul elèctric a 

la faringe. Es van analitzar i comparar els llindars sensorials i de tolerància a l’estímul 

elèctric, així com la latència, l’amplitud i la densitat de corrent de cada ERP. Mitjançant 

el programa sLORETA es va passar a la localització de l’ERP.  

Resultats. Els pacients postictus (amb i sense DO) van presentar un llindar sensorial a 

l’estimulació elèctrica faríngia més elevat que els voluntaris sans. L’activació cortical en 

resposta a l’estímul faringi dels voluntaris ancians va ser inferior a la dels voluntaris 

més joves. Els pacients postictus amb DO van presentar alteracions en la connexió 

corticofaríngia amb alteració en el patró d’activació cortical.  
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Conclusions. El principal resultat de l’estudi és la detecció d’una disminució de la 

sensibilitat faríngia en pacients postictus, més greu en el grup de pacients ancians amb 

DO. Aquesta alteració de la sensibilitat faríngia es podria considerar un factor crític en 

la fisiopatologia i un potencial objectiu en el tractament de les alteracions deglutòries 

en pacients ancians.  

 

ALTERACIONS DEL REFLEX DE LA TOS I DE LA FUNCIÓ DEGLUTÒRIA EN 

PACIENTS POSTICTUS: PREVALENÇA, FACTORS DE RISC I EVOLUCIÓ CLÍNICA 

Antecedents. Les alteracions del reflex de la tos i de la funció deglutòria en pacients 

postictus s’han associat a més risc de complicacions respiratòries.  

Objectius. Avaluar la prevalença de les alteracions en el reflex de la tos i determinar-

ne l’associació amb la disfàgia orofaríngia (DO), amb factors clínics i neurotopogràfics i 

amb l’evolució clínica dels pacients postictus. 

Mètodes. Als 3 mesos postictus, es va administrar el test del reflex de la tos (CRT) 

mitjançant la nebulització de solucions seriades d’àcid cítric (7,8-1.000 mM) per a la 

determinació de les concentracions en què el pacient tossia dues i cinc vegades. A més, 

es va fer el cribratge de DO mitjançant el mètode d’exploració clínica volum-viscositat 

(VVST) i es van registrar els factors clínics i neurotopogràfics, i les complicacions 

(reingressos, infeccions respiratòries, institucionalització i mortalitat) presentades als 3 

i 12 mesos postictus.  

Resultats. Es van incloure 225 pacients postictus. La prevalença d’alteracions del CRT 

va ser del 5,8%; de DO, del 40,4% (20,4% amb alteracions de la seguretat de la 

deglució) i només 1,8% van presentar ambdues alteracions. No es va determinar cap 

factor de risc significativament associat a alteracions en el CRT, però els pacients amb 

ictus hemorràgics, amb afectació total de la circulació anterior (total anterior 

circulatory infarction, TACI) i amb afectació del tronc cerebral van presentar un retard 

en la resposta tussígena. En canvi, l’edat, TACI i un pitjor estat funcional i nutricional 

eren factors de risc per a la DO. L’evolució clínica dels pacients postictus no es va 

veure afectada per les alteracions en el reflex de la tos; en canvi, la DO i les 

alteracions en la seguretat de la deglució van incrementar la prevalença 

d’institucionalització, d’infeccions respiratòries i de mortalitat, encara més 

incrementades en pacients amb ambdues alteracions.  

Conclusions. La prevalença de DO i d’alteracions de la seguretat de la deglució en 

pacients postictus és molt superior a la d’alteracions en el reflex de la tos. Els factors 

de risc associats a ambdós tipus d’alteracions són molt diferents, i suggereixen que la 
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regulació de la funció deglutòria rep un major control cortical que la del reflex de la 

tos. La DO empitjora més l’evolució clínica dels pacients postictus, que no l’alteració del 

CRT, amb un pitjor pronòstic en aquells pacients amb ambdues alteracions. 

 

ESTUDI COMPARATIU D’UTILITZACIÓ D’ESPESSIDORS DE MIDÓ MODIFICAT I 

GOMA XANTANA EN PACIENTS POSTICTUS AMB DISFÀGIA OROFARÍNGIA  

Antecedents. La utilització d’espessidors es considera una estratègia compensadora 

en el maneig dels pacients amb disfàgia orofaríngia (DO). 

Objectius. Comparar l’efecte terapèutic dels espessidors de midó modificat (MM) i 

goma xantana (GX) en la seguretat i eficàcia de la deglució de pacients postictus 

avaluats mitjançant un test clínic i videofluoroscòpia (VFS).  

Mètodes. Es va realitzar l’avaluació de la funció deglutòria mitjançant el test clínic 

volum-viscositat (VVST) i VFS utilitzant 3 volums (5, 10, 20 mL) i 3 viscositats (líquid, 

nèctar i púding), comparant MM i GX.  

Resultats. Es van incloure 122 pacients (46 MM, 76 GX). A) En el VVST es va observar 

que els dos espessidors milloraven de manera similar la seguretat de la deglució. La 

prevalença de deglucions segures va augmentar significativament amb l’increment de 

la viscositat del bol (p<0,001 vs. líquid), MM: 47,83% amb líquid, 84,93% amb nèctar 

i 92,96% amb púding; GX: 55,31% amb líquid, 77,78% amb nèctar i 97,84% amb 

púding. El grup de pacients avaluats amb MM va referir una elevada prevalença de 

residu faringi en el nivell més elevat de viscositat (púding). B) VFS: l’increment de la 

viscositat del bol amb els dos tipus d’espessidor es va acompanyar de l’increment 

significatiu de la prevalença de deglucions segures (p<0,001 vs. líquid), MM: 30,25% 

líquid, 61,07% nèctar i 92,64% púding; GX: 29,12% líquid, 71,30% nèctar i 89,91% 

púding. Els valors en l’escala penetració-aspiració es van reduir significativament en 

augmentar la viscositat del bol, en ambdós tipus d’espessidor. 

Conclusions. L’augment de la viscositat del bol amb espessidors d’MM i GX s’associa a 

un increment similar i important de la seguretat de la deglució en pacients crònics 

postictus amb DO, per l’efecte compensador dels espessidors. En canvi, l’espessidor 

d’MM incrementa la presència de residu orofaringi.  
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EFECTE DE L’ESTIMULACIÓ ELÈCTRICA TRASNCUTÀNIA SENSORIAL I MOTORA 

EN EL TRACTAMENT DE LA DISFÀGIA OROFARÍNGIA CRÒNICA ASSOCIADA A 

L’ICTUS 

Antecedents. La disfàgia orofaríngia (DO) crònica associada a l’ictus és una condició 

prevalent que es relaciona amb complicacions greus i amb mortalitat. Actualment les 

opcions de tractament de la DO són limitades.  

Objectius. Avaluar i comparar l’eficàcia i la seguretat del tractament amb estimulació 

elèctrica transcutània a nivell sensorial i motor, en pacients amb DO crònica associada 

a un ictus. 

Mètodes. Es van incloure 20 pacients postictus amb DO crònica que es van assignar 

aleatòriament a: a) estimulació elèctrica sensorial (intensitat del 75% del llindar 

motor) o b) estimulació elèctrica motora (intensitat 100% del llindar motor). La durada 

del tractament va ser de 10 dies, una hora/dia. Es va realitzar una videofluoroscòpia 

abans i després del tractament per avaluar els signes d’alteració de l’eficàcia i de la 

seguretat de la deglució, i els temps de la resposta motora orofaríngia. 

Resultats. Els pacients inclosos van presentar una edat avançada (74,95  2,18), 75% 

eren homes. La mitjana de dies des de l’episodi d’ictus fins a l’inici del tractament va 

ser de 336,26  89,6. Després del tractament amb estimulació elèctrica sensorial, es 

va reduir significativament el nombre de deglucions no segures un 66,7% (p<0,001), 

el temps de tancament del vestíbul laringi un 22,94% (p=0,027) i el temps d’extensió 

vertical màxima de l’hioide un 18,60% (p=0,036). En el grup de tractament motor, es 

va observar una reducció en el nombre de deglucions no segures del 62,50% 

(p=0,002), en el temps de tancament del vestíbul laringi del 38,26% (p=0,009) i en el 

temps d’extensió vertical màxima de l’hioide del 24,80% (p=0,008). A més, el grup de 

pacients tractats amb nivells motors va presentar una reducció del residu faringi del 

66,70% (p=0,002), del temps d’obertura de l’esfínter esofàgic superior del 39,39% 

(p=0,009) i un increment en la força de propulsió del bol del 211,10% (p=0,008). No 

es va registrar cap esdeveniment advers seriós durant el tractament. 

Conclusions. L’estimulació elèctrica transcutània és una opció segura i efectiva en el 

tractament de la DO crònica associada a l’ictus.  

 

ESTIMULACIÓ ELÈCTRICA FARÍNGIA EN EL TRACTAMENT DE LA DISFÀGIA 

SUBAGUDA ASSOCIADA A L’ICTUS: ASSAIG CLÍNIC ALEATORITZAT  

Antecedents. La disfàgia és una afectació freqüent després d’un ictus, associada a 

mortalitat i dependència, i amb opcions terapèutiques limitades. L’estimulació elèctrica 
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faríngia és una estratègia recent per al tractament de la disfàgia orofaríngia associada 

a l’ictus que ha demostrat resultats prometedors en tres assaigs clínics aleatoritzats 

pilots.  

Objectiu. L’objectiu primari va ser la deglució segura, segons l’escala penetració-

aspiració (PAS) a les 2 setmanes. L’objectiu secundari considerava la gravetat de la 

disfàgia, estat funcional, qualitat de vida i esdeveniments adversos seriosos a les 12 

setmanes.  

Mètodes. Es van incloure 162 pacients amb diagnòstic d’ictus isquèmic o hemorràgic i 

disfàgia, definida amb valor en l’escala PAS superior o igual a 3 avaluada mitjançant 

videofluoroscòpia, que es van aleatoritzar a grup actiu amb estimulació elèctrica 

faríngia o grup simulat (sham).  

Resultats. Els pacients inclosos van presentar una edat mitjana de 74 anys, 58% eren 

homes, 89% van patir un ictus isquèmic i presentaven un PAS mitjà del 4,8. La 

intensitat mitjana de tractament va ser de 14,8 ± 7,9 mA, i la durada per sessió de 

9,9 ± 1,2 minuts. Considerant resultats previs, 45 (58,4%) dels pacients assignats al 

grup de tractament van rebre nivells subòptims d’estimulació. A les 2 setmanes, el 

valor de PAS entre el grup actiu (3,7 ± 2,0) i el simulat (3,6 ± 1,9), no va presentar 

diferències significatives (p=0,60). Igualment, en els objectius secundaris no es van 

detectar diferències. No es va registrar cap efecte advers seriós relacionat amb 

l’aparell. 

Conclusions. L’estimulació elèctrica faríngia en pacients amb disfàgia subaguda 

postictus és segura però no millora la disfàgia. L’aplicació de nivells d’intensitat 

subterapèutics en el grup actiu pot haver contribuït al resultat neutral de l’estimulació 

elèctrica faríngia.  
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