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1. Resum del projecte  

 

1.1. Objectius principals 

1r.- Determinar la presència de pèrdua de l’olfacte parcial (hipòsmia) o total (anòsmia) 

en pacients que han sofert un traumatisme cerebral agut (TCA), així com la possible 

recuperació de l’olfacte després de l’entrenament olfactiu.  

2n.- 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 entrenament i amb tractament neuroprotector, en un 

model animal de degeneració neuronal secundària al TCA. 

 

1.2. Troballes principals 

A) En pacients que han sofert TCA per accidents de trànsit, laborals o domèstics:  

1a.- La pèrdua de l’olfacte és dóna amb molta freqüència (4 de cada 10 persones), 

amb un predomini (70%) de pèrdua total de l’olfacte o anòsmia.  

2a.- La pèrdua de l’olfacte (en detecció, memòria i identificació d’olors) es correlaciona 

amb el dany cerebral observat per ressonància magnètica en les estructures olfactòries 

(tractes i bulbs olfactoris) i s’associa clarament amb trastorns alimentaris (3,5 cops 

més) i canvis de comportament (5 cops més). 

3a.- L’entrenament olfactiu, mitjançant la bateria d’olors BASTAT-6, es pot considerar 

un tipus de teràpia beneficiosa en la millora de la percepció olfactiva, malgrat que 

aquesta recuperació és lleu, vinculada a un entrenament continuat i sobretot en 

pacients amb trastorn parcial de l’olfacte o hipòsmia. 

 

B) En el model animal d’excitotoxicitat en rata induïda per l’administració bilateral del 

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

1a.- 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) i a alteracions de la neurogènesi a la zona subventricular i a 

canvis de les poblacions cel·lulars dels BO (per citometria de flux). 

2a.- L’entrenament olfactiu indueix la recuperació de la funció olfactiva en els animals 

lesionats. 

3a.- El tractament amb dosis baixes d’MK801, antagonista dels receptors NMDA, té un 

efecte beneficiós (neuroprotector), tot millorant el dèficit olfactiu. 
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4a.- S’han obtingut cultius cel·lulars de BO en els quals hem pogut caracteritzar les 

tres poblacions cel·lulars: neurones, cèl·lules glials i cèl·lules proliferatives. En les tres 

poblacions cel·lulars, l’administració d’NMDA indueix mort cel·lular. Aquestes troballes 

permetran obrir una nova línia de recerca de nous tractaments neuroprotectors amb la 

finalitat d’atenuar el dèficit olfactiu en pacients amb TCA. 

 

1.3. Rellevància i aplicació pràctica 

1r.- L’elaboració d’una puntuació de 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. 

2n.- La comercialització i obtenció de possible patent d’una bateria de 6 odorants 

(BASTAT-6) per facilitar la rehabilitació olfactiva en pacients amb TCA i pèrdua de 

l’olfacte. 

3r.- La creació d’aquests models animals i in vitro de degeneració neuronal secundària 

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

l’excitotoxicitat que s’esdevé de manera precoç en aquesta patologia, com per a la 

investigació de nous tractaments amb fàrmacs neuroprotectors. 

4t.- La consolidació d’una col·laboració multidisciplinària (rehabilitadors, radiòlegs, 

neuròlegs i especialistes ORL) en el maneig de pacients amb TCA i pèrdua de l’olfacte. 

 

 

2. Resultats  

 

I. ESTUDI CLÍNIC de pacients amb TCA (Institut Guttmann, Hospital Clínic): 

1. Més d’una tercera part dels pacients (37,5%) que han sofert un traumatisme 

cerebral agut (TCA) per raó d’accident (de trànsit, laboral o domèstic) tenen una 

pèrdua de l’olfacte, amb un predomini d’afectació total (70%) sobre la parcial (el 

30%).  

2. No vam observar diferències neurocognitives entre els dos grups de la cohort A 

(amb pèrdua olfactiva o sense), malgrat que la puntuació de la independència 

(mesurada pel test FIM) fou superior en els pacients amb pèrdua de l’olfacte. Aquest 

test es correlaciona amb la gravetat del TCA, tot observant-se que la pèrdua de 

l’olfacte es dóna amb més freqüència en els pacients amb TCA de menor gravetat 

(p<0,05). 
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3. La major part dels pacients amb TCA i pèrdua d’olfacte van presentar 

encefalomalàcia frontal (73%), neuromalàcia bulbar unilateral o bilateral (67,6%) i 

hemorràgia bulbar crònica (51,4%). La puntuació de l’afectació cerebral per RM 

relacionada amb les vies olfactòries (4,9±0,3) resultà de grau lleu, amb una afectació 

superior a la banda esquerra. S’observà una alta variabilitat en el volum dels bulbs 

olfactoris, la qual cosa va fer difícil la seva correlació amb el dèficit olfactori de cada 

pacient en concret. El volum bulbar bilateral mitjà en els pacients amb TCA i pèrdua 

d’olfacte fou menor (106 mm3) que en la població sense TCA (120 mm3), però sense 

diferències significatives entre dreta i esquerra. 

4. En els pacients del grup amb entrenament olfactiu, però no en els del grup control 

sense entrenament, s’observà una millora del sentit de l’olfacte, tant per EVA com per 

BAST-24 (identificació forçada), després de 3 mesos d’entrenament, i que té tendència 

a perdre’s en cessar l’entrenament olfactiu. 

 

CONSIDERACIÓ FINAL. La pèrdua de l’olfacte es dóna amb molta freqüència (1 de cada 

3) en els accidents que cursen amb traumatisme cranial, ja siguin de trànsit (la 

majoria), laborals o domèstics. Els tests psiconeurològics i el dany cerebral (per RM) es 

correlacionen millor que la volumetria bulbar (per RM) amb l’afectació del sentit de 

l’olfacte, malgrat que no prediuen la seva capacitat de recuperació per entrenament 

olfactiu. Finalment, l’entrenament olfactiu es pot considerar un tipus de teràpia 

beneficiosa en la millora del rendiment olfactiu, malgrat que aquesta recuperació és 

lleu i vinculada a un entrenament continuat. 

 

II. MODEL ANIMAL de lesió amb NMDA de BO en rates (IDIBAPS): 

1. Els animals amb lesió bilateral dels BO induïda per l’administració de l’agonista 

glutamatèrgic NMDA presenten disfunció olfactiva i una desestructuració de les capes 

cel·lulars dels BO associada a una disminució en el volum dels BO, així com canvis en 

la neurogènesi a la zona subventricular. 

2. L’entrenament olfactiu té un efecte positiu en induir un increment del percentatge 

d’encerts en el test olfactiu, una major rapidesa en la discriminació olfactiva i una 

disminució en el nombre d’errors en rates lesionades amb dèficit olfactiu. 

3. El tractament amb dosis baixes d’MK801, antagonista dels receptors NMDA, té un 

efecte beneficiós, tot millorant el dèficit olfactiu, incrementant el percentatge d’encerts 

i fent disminuir el temps que els animals empren per reconèixer l’olor. 
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4. L’administració d’NMDA a cultius de cèl·lules de BO produeix mort cel·lular en les 

diferents poblacions cel·lulars dels BO, similars als que s’obtenen en el model in vivo. 

 

CONSIDERACIÓ FINAL. L’excitotoxicitat induïda per l’administració bilateral intrabulbar 

de l’agonista glutamatèrgic NMDA a la rata proporciona un bon model experimental per 

a l’estudi del dèficit olfactiu que es produeix a causa de l’excés d’alliberament de 

glutamat després d’un TCA en l’ésser humà. Aquest model ens ha permès conèixer 

alguns dels mecanismes implicats en aquest dèficit olfactiu, com són els canvis en la 

neurogènesi de la zona subventricular, i confirmar, com s’ha vist en l’estudi clínic, que 

l’entrenament té un efecte beneficiós en la recuperació del dèficit olfactiu. 

 

 

3. Rellevància i possibles aplicacions  

 

1. En els accidents que cursen amb traumatisme cerebral agut (TCA), ja siguin de 

trànsit (la majoria), laborals o domèstics, la pèrdua de l’olfacte es dóna amb molta 

freqüència (4 de cada 10 casos). Les proves psiconeurològiques i la puntuació per RM, 

però no el volum dels bulbs olfactoris, poden servir per realitzar un diagnòstic de 

gravetat del TCA, però difícilment seran predictius de la millora del sentit de l’olfacte, 

ja sigui espontàniament o amb entrenament olfactiu. 

 

2. L’estudi de l’efecte de l’excitotoxicitat induïda per l’agonista glutamatèrgic NMDA als 

BO en el model experimental en rata ens ha permès conèixer amb més profunditat els 

mecanismes bioquímics, histològics i moleculars que es troben implicats en el dèficit 

olfactiu que ocorre en el TCA en els éssers humans. 

 

3. Aquest model animal experimental ens ha permès també conèixer la importància de 

l’entrenament olfactiu en la millora que es pot produir en el dèficit olfactiu associat al 

TCA en humans, tot posant de manifest que l’entrenament pot ser la millor estratègia 

terapèutica en aquests malalts. 

 

4. Els resultats obtinguts posen de manifest la rellevància del procés de neurogènesi en 

la recuperació del dèficit olfactiu en els humans, la qual cosa permetrà continuar i obrir 

noves línies de recerca en relació amb nous tractaments que afavoreixin aquest procés 
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i que siguin beneficiosos per al tractament clínic del dèficit olfactiu en el TCA en l’ésser 

humà. 

 

5. L’obtenció dels cultius de cèl·lules de BO permet obrir una nova línia de recerca per 

tal de provar fàrmacs que de manera selectiva puguin ser neuroprotectors de les 

diverses poblacions cel·lulars que es poden cultivar i que tinguin un benefici clínic en la 

prevenció de la mort neuronal en el TCA en l’ésser humà. 

 

6. Així doncs, l’entrenament o la rehabilitació olfactiva en pacients amb TCA i pèrdua 

de l’olfacte es pot considerar un tipus de teràpia –si no l’única actualment– eficaç i 

beneficiosa en la millora del rendiment olfactiu, malgrat que aquesta recuperació sigui 

lleu i possiblement vinculada a un entrenament olfactiu continuat. La comercialització i 

obtenció de possible patent d’una bateria de 6 odorants (BASTAT-6) per facilitar la 

rehabilitació olfactiva en pacients amb TCA i pèrdua de l’olfacte és també una fita 

important d’aquest projecte. 

 

7. Finalment, la col·laboració multidisciplinària (neurocientífics, metges rehabilitadors, 

especialistes ORL i investigadors bàsics) en el maneig d’aquests malalts amb TCA és 

fonamental quant a la informació sobre la pèrdua olfactiva en el marc del seu 

traumatisme cranial i sobre les possibilitats de recuperació espontània o per 

entrenament olfactiu. 
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