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1. SUMARI D’ABREVIATURES 

 
MMC  Mielomeningocele 
EB  Espina bífida 
SS  Sacral slope 
PI  Pelvic incidence 
PT  Pelvic tilt 
SPL  Espondilolistesi 
SNC  Sistema nerviós central 
PGF  Polypeptide-growth factor; factor de creixement dels fibroblasts 

que estan emparentats amb els TGF-beta 
WNT  Wingless integration site; família de glucoproteïnes segregades que 

desenvolupen funcions essencials en el desenvolupament 

embrionari i fetal i en el manteniment tissular 
PAX3  paried box; gen que pertany a la família dels factors de transcripció 
BMP  Bone morphogenic proteins; proteïnes formadores de pell i os 
N-CAM Neural Cell Adhesion molecule 

DTN  Defectes del tub neural 
EEII  Extremitats inferiors 
KAFO  Knee Ankle Foot Orthosis (ortesi de genoll, turmell i peu) 
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2. MOTIUS I JUSTIFICACIÓ PERSONAL 
 

Ja fa setze anys de la meva llicenciatura en medicina, i dotze de l’obtenció de 

l’especialitat en Medicina Física i Rehabilitació. Després d’alguns anys exercint, es va 

imposant una necessitat professional, però sobretot personal, d’obtenir el grau de doctor 

elaborant un estudi d’interés. No és fàcil trobar la predisposició personal, el moment 

laboral i el tema d’estudi per dur a terme aquesta tasca. Cal que coincideixin i això no 

sempre és senzill. 
La predisposició personal es va anar gestant veient com companys meus de 

residència aprofundien de manera exhaustiva en àrees del seu interés i que, després de 

tant esforç, tots ells aconseguien el grau de doctor. Però malgrat que la meva 

predisposició hi era, no sempre s’acompanyava de la motivació personal per fets que 

marcaven la meva vida. No obstant, encara tenia les ganes. 
El moment laboral va arribar quan en el meu centre de treball necessitaven 

professionals amb la tesi doctoral feta per poder col·laborar amb la Facultat de Medicina 

de la Universitat de Girona. Gràcies al Dr. Paz, se’ns va facilitar temps per poder dur a 

terme aquesta tasca, opció que no vaig dubtar a treure’n profit i posar-me en contacte amb 

la Dra Cuxart, guia d’aquesta tesi i de la meva formació com a metge rehabilitador. El 

tema el tenia clar: raquis, i què millor que estudiar l’espondilolistesi en un col·lectiu de 

pacients que havia despertat el meu interés durant la residència a la Vall d’Hebron: els 

afectats d’espina bífida amb tota la seva complexitat. Era reiniciar aquell estudi que ja 

havia anat teixint els darrers anys de residència i que, per manca de temps un cop iniciada 

l’activitat laboral en un altre centre, havia deixat aparcat. 
La incidència dels defectes del tub neural ha disminuït molt en els darrers anys 

gràcies a la prevenció amb àcid fòlic i als controls gestacionals. L’esperança de vida 

d’aquests pacient ha augmentat substancialment en els últims 25 anys, arran de la millora 

del tractament integral d’aquest col·lectiu. Per aquest motiu, un grup de pacients amb 

espina bífida envelleix amb aquesta discapacitat, patint nous problemes derivats de la 

patologia associada, fins ara no estudiats. 
Aquesta tesi voldria ser una introducció a l’espondilolistesi en el 
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mielomeningocele, un pacient complexe en tota la seva magnitud perquè aquesta simple 

paraula reflecteix un munt de situacions i capacitats funcionals diferents que són ben 

certes. Són individus que la major part han sigut sotmesos a multicirurgia que ha anat 

canviant la seva realitat funcional, en principi, per millorar. 

Poder plasmar el resultat d'aquesta enorme variabilitat de persones en relació als 

factors que s'analitzen per l'espondilolistesi en els fulls d'aquesta tesi, ha estat per mi 

realment un repte. 
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3.1. CONSIDERACIONS GENERALS DEL DEFECTE DEL TUB NEURAL 

 

3.1.1. REVISIÓ HISTÒRICA 

Els defectes de fusió de la línia mitja han rebut diferents nomenclatures al llarg del 

temps. El terme espina bífida és utilitzat sovint per englobar tots aquells pacients amb 

defectes de disrafisme espinal o aquells amb un tancament incomplet del neuroporus 

posterior. Espina bífida tradueix literalment que l’espinosa posterior de la vèrtebra es 

troba dividida en dos, però el grau de malformacions associades a aquesta característica 

és tan gran que precisa d’una terminologia més específica. 
Els defectes del tub neural sempre han existit, ho evidencien les figures de 

terracota precolombines amb els estigmes propis de la patologia. 

 

 

Fig. 1 Imatge precolombina de mielomeningocele 

 

La primera descripció clara dels disrafismes espinals la va fer Caspar Bauhin1, un 

metge suís que es va dedicar a treballar sobre la nomenclatura en les àrees de botànica i 

anatomia1. No obstant, el terme espina bífida s’associa històricament a Nicolaes Tulp, 

metge holandès que va publicar el primer esbós i la descripció de nombrosos pacients 

amb aquest defecte2. Virchow va descriure l’espina bífida oculta l’any 1875, fent 

referència a un defecte ossi ocult associat a altres anomalies potencialment ocultes3, però 

la primera monografia més exhaustiva sobre el tema la va fer el seu deixeble Friedrich 

von Recklinghausen4. 
Molts altres homes de ciència han fet les seves aportacions sobre l’espina bífida, 

com ara J. Wyeth que va apuntar sobre el pronòstic desfavorable d’aquests individus, o R. 

Park qui va descriure les diferents variants dins l’espina bífida, o Wilcox, cirurgià que va 
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definir els primers procediments quirúrgics en aquests pacients. Tanmateix, el primer 

avenç important el va fer el cirurgià alemany C. Bayer que va introduir la cirurgia de 

cobertura dels elements neurals amb teixits del voltant del defecte cutani5. 
A H. Chiari li devem la descripció de la malformació de la xarnera cervicocranial, 

tan prevalent en aquests pacients, i que porta el seu nom malgrat que el primer apunt el 

feia l’escocès Cleland. 
A principis del segle XX, la tècnica de cobertura de l’espina bífida va anar 

millorant. I en la segona meitat, la discussió se centrava en el moment oportú per fer el 

tancament del defecte. Ingraham i Hamlin preconitzaven fer-ho en els primers 18 mesos, 

però cap als anys 60, Lorber, Matson i Sharrad, també cirurgians, varen preconitzar el  

tancament precoç, dins la primera setmana de vida, per tal d’evitar la infecció del sistema 

nerviós central que era una de les complicacions letals d’aquell moment. 

Un altre punt important en el tractament d'aquests pacients, va se la introducció de 

la primera vàlvula de derivació pel tractament de la hidrocefàlia: la vàlvula de Holter i 

Spitz l'any 1955. John Holter, tècnic en hidràulica, va dissenyar un dispositiu amb una 

petita vàlvula a l'extrem d'un tub capaç d'alliberar petites quantitats controlades de líquid 

cefaloraquidi des del cervell a l'aurícula cardíaca, rebent el nom de vàlvula de derivació 

ventrículo-auricular. Aquest dispositiu, desenvolupat inicialment pel tractament del seu 

fill nascut amb hidrocefàlia que en aquell moment no optava a cap tractament eficaç, ha 

estat àmpliament utilitzat en aquest col·lectiu, canviant el seu pronòstic vital i funcional. 

Spitz fa referència al neurocirurgià nord-americà Eugene B. Spitz que es va avenir a la 

seva col·locació. 

Els avenços més significatius en aquests pacients, però, s'han fet en el camp de la 

prevenció. La introducció de l'àcid fòlic a la dieta de les embarassades ha fet caure de 

manera dràstica la incidència d'aquesta patologia en els països desenvolupats6. Per altra 

banda, el diagnòstic precoç dels defectes del tub neural amb ecografia, ha permès 

plantejar la cirurgia intrauterina per influir en l'evolució natural d'aquesta malformació a 

fi de pal·liar-ne els dèficits7,8. Després d'experimentar amb model animal, l'Hospital 

Universitari de la Vall d’Hebron ha desenvolupat la tècnica de tancament del defecte 

intraúter via fetoscòpica. D'aquesta manera, les arrels nervioses deixen d’estar en contacte 
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amb el líquid amniòtic, permetent evolucionar la gestació sense deteriorament neurològic.  
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3.1.2. EMBRIOLOGIA APLICADA ALS DEFECTES DEL TUB NEURAL9 
 

El període embrionari o període d’organogènesi transcorre entre la tercera i la 

vuitena setmana del desenvolupament i és l’etapa en la qual les tres capes germinals 

(ectoderm, mesoderm i endoderm) originen diversos teixits i òrgans específics. 

 
 

3.1.2.1. FORMACIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL 

Quan la fase de gastrulació de l’embrió acaba, l’endoderm i el mesoderm han 

invaginat deixant l’ectoderm cobrint la superfície. En aquest estat conegut com a blàstula, 

una part del mesoderm dorsal, anomenat organitzador de Spemann o node de Hensen, 

indueix una part de l’endoderm a convertir-se en neuroepiteli, el qual posteriorment 

donarà origen al tub neural i finalment al sistema nerviós central. 

A l’inici de la tercera setmana del desenvolupament, la capa germinal ectodèrmica 

té forma de disc, sent més ampla a la regió cefàlica que a la regió caudal. L’aparició de la 

notocorda i el mesoderm precordal indueix l’ectoderm suprajacent a engruixir-se i formar 

l’anomenada placa neural, situada a la regió mediodorsal i per davant del node primitiu. 

 

 

Fig 2. Imatge de la placa neural 
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El procés de transformació de la placa neural en tub neural s’anomena fenomen de 

neurulació, i aquesta la podem dividir en neurulació primària i secundària. 
 

NEURULACIÓ PRIMÀRIA 

La neurulació primària transcorre en quatre estadiatges que se superposen 

temporo-espaialment entre ells: 

1) Formació de la placa neural 
2) Modelat de la placa neural 
3) Flexió de la placa neural per formar-ne el solc 
4) Tancament del solc neural donant lloc al tub neural 
 

 

 

Formació de la placa neural 

El primer pas cap a la neurulació és l’engruiximent dels dos terços dorsals de 

l’ectoderm, passant d’un epiteli cuboïdal a un epiteli cilíndric més alt. Aquest procés està 

induït i controlat per un tub del mesoderm propi dels vertebrats que és la notocorda. Des 

d’ella se segreguen substàncies com la cordina, la noggina i la folistatina que inhibint les 

BMP (bone morphogenic proteins; proteïnes formadores de pell i os) fa que l’ectoderm 

d’aquesta zona deixi de ser futura pell o cartíleg per acabar formant teixit neural en els 

segments del prosencèfal i el mesencèfal. La inducció de la placa neural a nivell del 

rombencèfal i la medul·la espinal, però, depèn del PGF (polypeptide-growth factor; factor 

Fig 3. Procés de neurulació primària 
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de creixement dels fibroblasts que estan emparentats amb els TGF-beta) i de les proteïnes 

a WNT (wingless integration site; família de glucoproteïnes segregades que 

desenvolupen funcions essencials en el desenvolupament embrionari i fetal i en el 

manteniment tissular), que indueixen el PAX3 (paried box) i altres factors de transcripció 

que determinen el límit de la placa neural. 
  
Modelatge de la placa neural 

Durant el seu modelatge, la placa neural engruixida s’aprima lateralment i 

s’allarga verticalment. 

 

Flexió de la placa neural 

La flexió de la placa succeeix en dues fases: la formació del solc i el seu 

plegament. 

Aquest procés es dóna a nivell de tres zones anomenades frontissa que trobem a 

nivell de la línia mitja -sobre la notocorda- i a les zones dorsolaterals. En aquestes zones 

les cèl·lules prenen forma de cunya i per mitjà d’un senyal inductiu que la notocorda 

porta a terme amb la proteïna Sonic Hedgehoc, la placa neural es flexiona entorn les 

zones frontissa tot desplaçant enlaire els seus marges per formar els plecs neurals. En 

aquest procés també hi intervenen forces extrínseques, ja que l’epidermis circumdant 

proporciona força motriu per poder fer la flexió dels extrems cap a la línia mitja. 
 

Tancament del tub neural 

De manera gradual els plecs migren cap a la línia mitja dorsal fins que 

s’adhereixen i les cèl·lules d’ambdues bandes es fusionen. Aquest tancament està regulat 

per les Cadherines: en l’instant que es culmina la formació del tub, es deixa de secretar la 

Cadherina-E (que s'expressa en les cèl·lules epidèrmiques) per donar pas a l’expressió de 

la Cadherina-N  (que s'expressa en les cèl·lules neuroepitelials) i la N-CAM, les quals fan 

que no s’adhereixin els teixits de l’ectoderm superficial al tub neural. Les cadherines són 
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importants en la formació de les cèl·lules de la porció dorsal del tub, la cresta neural. És 

possible, per tant, que el tub neural es tanqui pel reconeixement entre si de les cèl·lules 

del neuroepiteli gràcies a la presència de les N- cadherines. 

 

 NEURULACIÓ SECUNDÀRIA 

Des de la regió sacra dels vertebrats es comença a formar la part posterior del tub 

neural en absència d’una capa germinal ectodèrmica o una placa neural, per mitjà de la 

neurulació secundària. En aquest procés es forma el cordó medul·lar a partir de la 

condensació de cèl·lules mesenquimàtiques que són un romanent de la línia primitiva; 

aquest cordó es buida i forma el tub neural. Un cop desenvolupada la regió més caudal 

del tub neural, tindrà continuïtat amb la resta del tub format per neurulació primària. 

 

Existeixen dos models de tancament del tub10,11: el model de tancament en 

cremallera i el model de tancament multisegmentari, model que pren més força. Fins que 

el tub neural no es completa, el seu interior es comunica amb la cavitat amniòtica a través 

dels neuroporus. 
 

1. Model de tancament en cremallera 
Aquest model es basa en que l’inici del tancament del tub neural es troba a nivell 

cervical i des d’allà els neuroporus cranial i caudal progressen fins a tancar-se. El primer 

neuroporus es tancarà el dia 25 i el segon 3 dies més tard unint-se amb el segment de 

neurulació secundària. 
 

2. Model de tancament multisegmentari 
Aquest model suggereix cinc punts de tancament del tub neural en humans. 

S’expliquen perquè segons el teratogen implicat, el defecte del tub neural apareix en una 

localització o altra 7. 
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Un cop tancat el tub neural, comença a desprendre’s de l’ectoderm superficial del 

qual prové. D’aquest tub es formarà posteriorment el cervell i la medul·la espinal, i les 

cèl·lules de la cresta neural donaran pas al tabic aòrtico-pulmonar, els melanocits, els 

odontoblasts, cèl·lules de la glàndula tiroïdal, els ganglis dorsals i els nervis raquidis, 

entre d’altres. 
 

Fig 4. Model de tancament en cremallera vs tancament multisegmentari. 
"Genetic basis of neural tub defects. I. Regulatory genes for the neurulation 
process." 
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3.1.2.2. FORMACIÓ DEL RAQUIS 

Les vèrtebres es formen a partir de les parts de l’esclerotoma dels somites, que 

deriven del mesoderm paraxial. Una vèrtebra típica està formada per l’arc vertebral, el 

canal per on passa la medul·la, el cos, les apòfisis transverses i generalment una apòfisi 

espinosa. Durant la quarta setmana, les cèl·lules de l’esclerotoma migren al voltant de la 

medul·la espinal i la notocorda per fusionar-se amb les cèl·lules del somita de l’altra 

banda del tub neural. A mesura que el desenvolupament continua, la part de l’esclerotoma 

de cada somita experimenta un procés anomenat de resegmentació, que té lloc quan la 

meitat caudal de cada esclerotoma creix cap a la meitat cefàlica de l’esclerotoma 

subjacent i es fusiona amb ella. D’aquesta manera, cada vèrtebra està formada per la 

combinació de la meitat caudal d’un somita i la meitat cranial d’un altre. L’estructuració 

de la forma de les diferents vèrtebres ve donada pels gens HOX. 

 

 

 

 

Les cèl·lules mesenquimals entre la part cefàlica i caudal del segment de 

l’esclerotoma original no proliferen, però emplenen l’espai entre els dos cossos vertebrals 

formant el disc intervertebral. Tot i que en la regió dels cossos vertebrals la notocorda 

desapareix, en la zona dels discs intervertebrals persisteix i es fa més gran, contribuint a 

la formació del nucli polpós que posteriorment quedarà envoltat de les fibres circulars de 

Fig 5.  Formació de la columna vertebral a partir de l'esclerotoma. 
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l’anell fibrós. 
La resegmentació dels esclerotomes en les vèrtebres definitives fa que els 

miotomes estenguin un pont sobre els discs intervertebrals conferint la capacitat de 

moviment a la columna. Per aquest motiu les artèries intersegmentàries, abans entre els 

esclerotomes, ara passen dins els cossos vertebrals. Els nervis raquidis, però, vénen a 

situar-se prop dels discs intervertebrals i abandonen la columna a través dels foràmens. 
A mesura que es formen les vèrtebres, s’estableixen dues curvatures primàries: la 

dorsal i la sacra. En el període postnatal es crearan les dues corbes secundàries: la 

cervical, quan el nen manté el cap, i la lumbar, quan el nen aprèn a caminar. 
 

 

 

 

En aquest procés tan sofisticat del desenvolupament del sistema nerviós central 

juntament amb la formació del raquis, la mutació d’un o diversos gens pot donar lloc a 

defectes del tub neural, així doncs, qualsevol de les bases moleculars implicades podria 

alterar la seva normoformació. 
 

Fig 6. Moment d'aparició de les corbes del raquis 
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3.1.3. CLASSIFICACIÓ CLÍNICO-RADIOLÒGICA DELS DISRAFISMES 

ESPINALS 
 

Nombroses classificacions han estat proposades a la literatura per poder englobar 

tots els disrafismes espinals o defectes del tub neural (DTN), considerant aspectes clínics, 

radiològics i anatomopatològics. Algunes d’elles relaten principalment les anomalies 

d’estructures en el desenvolupament embriològic del fetus humà i de l’embrió. L’ideal és 

basar-se en una classificació que pugui arribar a tenir aplicacions clíniques en el maneig 

del pacient, ja sigui amb factors clínics o radiològics. 
Una classificació fàcil d’entendre va ser presentada per Tortori-Donati et al. l’any 

2000 12, simplificant no només el diagnòstic sinó les condicions patològiques subjacents. 

Es tracta d’una classificació establerta a partir d’imatges de ressonància magnètica, 

perquè, malgrat molts disrafismes són diagnosticats quan neixen o a la primera infància, 

altres s’etiqueten de manera tardana a l’edat adulta. La ressonància magnètica facilita 

ambdós objectius: el diagnòstic de  la patologia i el tractament precoç i individualitzat. 
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Classificació dels disrafismes espinals segons Tortori-Donati et al. 

 
Disrafismes espinals oberts 
� Mielomeningocele 
� Mielocele 
� Hemimielomeningocele 
� Hemimielocele 
 

Disrafismes espinals tancats 
Amb massa subcutània 
� Lumbosacre 

� Lipoma amb defecte dural 
� Lipomielomeningocele 
� Lipomielosquisi 

� Mielocistocele terminal 
� Meningocele 

� Cervical 
� Mielocistocele cervical 
� Mielomeningocele cervical 
� Meningocele 

 
Disrafismes espinals tancats 
Sense massa subcutània    
� Disrafisme simple 

� Espina bífida posterior 
� Lipoma intradural i intramedul·lar 
� Lipoma a filum terminale 
� Filum terminale 
� Medul·la espinal baixa 
� Ventricle terminal persistent 

       
� Disrafisme complex 

� Fístula enteral dorsal 
� Quist neuroenteral 
� Diastematomielia i diplomielia 
� Si dèrmic 
� Síndrome de regressió caudal 
� Disgenèsia segmentària espinal 

 

 

 

A. DISRAFISMES ESPINALS OBERTS 

A.1.  MIELOMENINGOCELE 

En el mielomeningocele (MMC) un segment de la medul·la espinal (la placoda) 

fracassa en el període de neurulació i sobresurt, juntament amb les meninges, a través del 

defecte ossi al mig del raquis, de manera que queden exposats al medi. Degut a l’expansió 

de l’espai subaracnoïdal subjacent, la superfície de la placoda s’eleva sobre la superfície 

Taula 1. Classificació radiològica dels dirafismes espinals 
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cutània, cosa que distingeix aquesta anomalia del mielocele. El mielomeningocele 

representa el 98,8% dels disrafismes espinals oberts 8. 
 

A.2. MIELOCELE 

El mielocele (o mielosquisi) es diferencia del mielomeningocele en que l’espai 

subaracanoïdal ventral de la placoda no s’expandeix. Conseqüentment, la placoda es troba 

enfonsada o amb forma d’embut. A nivell embriològic s’aplica el mateix principi que pel 

mielomeningocele, l’única diferència és l’absència d’expansió de l’espai subaracnoïdal 

subjacent. Aquesta malformació és molt rara, representant únicament el 1,2% de la sèrie 

estudiada per Tortori-Donati 12. 
 

A.3 i A.4. HEMIMIELO(MENINGO)CELE 

El mielomeningocele i mielocele estan associats a malformacions de medul·la 

dividida (diastematomielia) entre un 8 i un 45% dels casos en les sèries estudiades 13. 

Quan en el període de neurulació una de les parts involuciona es denomina hemimielocele 

o hemimielomeningocele, si també protrueix el teixit meningi. Aquesta anomalia és 

extremadament rara. 
 

B. DISRAFISMES ESPINALS TANCATS 
B.1.  AMB MASSA SUBCUTÀNIA 

Aquestes anomalies estan caracteritzades per una massa coberta de teixit cutani 

que indica una malformació subjacent; sovint aquesta capa cutània és anormal. Donat que 

hi ha una forta tendència de certes malformacions a determinats nivells, cal considerar 

diferents entitats depenent de la localització de la massa. 
 

B.1.1. LIPOMA AMB DEFECTE DURAL: LIPOMIELOSQUISI i 

LIPOMIELOMENINGOCELE 

Ambdós sumen el 75,9% dels lipomes espinals i el 16,4% dels defectes dels 

disrafismes espinals tancats en la sèrie de Tortori-Donati 12. En les dues anomalies el 
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lipoma intraespinal és una porció del lipoma subcutani estès a canal lumbar a través de 

l’espina bífida, ancorant la medul·la espinal. Una massa subcutània a línia mitja amb 

extensió asimètrica a una natja és la norma general.  
 Histològicament la massa està formada per adipòcits madurs separats per fibres de 

col·lagen en el 23% dels casos, mentre que a la resta hi trobem una barreja de teixits 

ectodèrmics, mesodèrmics i endodèrmics. Des del punt de vista embriològic, els lipomes 

espinals són anomalies de la neurulació primària: el mesènquima guanya lloc a l’interior 

del tub neural i és induït per la superfície dorsal per formar greix, el qual impedeix 

progressar el fenomen de neurulació. L’extensió lateral del teixit adipós està limitada per 

la cresta neural per això, estrictament parlant, el lipoma és extradural. Posteriorment 

s’estén entre meninges i el defecte ossi endinsant-se en el teixit tissular. 
 En el lipomielocele o lipomielosquisi, tant el defecte ossi com el teixit adipós 

subcutani s’estenen dins el canal medul·lar i la seva unió amb la medul·la és clarament 

demostrable amb la ressonància magnètica. 
 Tant en el lipomielomeningocele com en el lipomielosquisi hi podem trobar 

estructures aberrants de cartílag, os, teixit fibrós, teixit muscular, vascular o neuroglial, 

formant hamartomes. El lipoma pot involucrar el cordó envaint l’espai extradural 

resultant una duramare lipomatosa. La hidromièlia és present en més del 25% dels casos. 
 

 

B.1.2. MENINGOCELE 

El meningocele posterior clàssic es caracteritza per l’herniació de la duramare i 

l’aracnoïdes a través del defecte ossi formant un sac amb LCR. És comuna la seva 

localització lumbar o sacra, tot i que també s’han vist a nivell toràcic i cervical. Els 

meningoceles espinals són menys freqüents del què es pensava i el seu origen 

embriogènic és desconegut. S’ha hipotetitzat sobre que són producte de la dilatació de les 

meninges a través de l’espina bífida posterior. Tot i que les arrels nervioses i més 

rarament el fillum terminale hipertròfic poden formar part del meningocele, per definició, 

cap part de la medul·la espinal és dins el sac i, el cordó medul·lar està ancorat al sacre. 
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 Els meningoceles anteriors són quasi sempre presacres i conseqüentment es troben 

associats a la síndrome de regressió caudal. No formen part dels disrafismes espinals 

tancats amb massa subcutània. Això mateix és aplicable als meningoceles intrasacres que 

per definició són evaginacions de l’aracnoide intrasacra a través del defecte dural. 
 

B.1.3. MIELOCISTOCELE TERMINAL 

És un disrafisme espinal tancat extremadament rar. La massa subcutània és a 

l’àrea sacrococcígia i conté un quist amb epèndima que representa una dilatació àmplia 

del ventricle terminal (syringocele) que sobresurt a través de l’espina bífida posterior. La 

distensió de l’aracnoide del cordó medul·lar també causa l’herniació de les meninges 

produint un meningocele. A la sortida del cordó, tant l’aracnoide com la pia aracnoide 

tenen continuïtat amb el meningocele, la superfície interior del qual està alineat amb 

l’epèndima; tant el teixit adipós com el fibrós i la pell se situen directament sobre 

l’epèndima. El syringocele se situa caudalment en tots els casos. 
 L’origen embriològic el mielocistocele es desconeix. Les teories actuals apunten a 

una pertorbació de la dinàmica del LCR en el tub neural inicial que podria ser per la 

incapacitat del LCR a sortir a l’exterior, fent que el ventricle terminal acabi en un quist 

que interromp la zona del mesènquima. Aleshores el mielocistocele terminal podria 

veure’s com una variant de disrupció severa de la persistència del ventricle terminal. La 

malformació de Chiari II hi està associada. 
 

B.1.4. MIELOCISTOCELE CERVICAL 

El mielocistocele cervical difereix morfològicament del terminal en què només 

una part de la cavitat hidromièlica protrueix al meningocele format per l'herniació de les 

meninges. L’origen embriològic és difícil d’identificar; d’acord amb l’origen suggerit del 

mielocistocele terminal, el mielocistocele cervical podria ser vist com a resultat de la 

pertorbació de la dinàmica del LCR en la formació precoç del tub neural. L’error per 

recanalitzar el neurocele podria dilatar segmentàriament el cordó, interrompre el 

mesènquima subjacent i formar-ne un quist cobert per pell. 
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 Quan en ressonància magnètica es diagnostica una hidromièlia, cal descartar un 

mielomeningocele cervical. 
 

B.1.5. MIELOMENINGOCELE CERVICAL 

Els mielomeningoceles cervicals són extremadament rars i sorprenentment 

diferents dels mielomeningoceles lumbosacres. D’acord amb Pang i Dias14, el 

mielomeningocele cervical consisteix en un segment fibroneurovascular que conté teixit 

neuronal, glia i nervi perifèric, originant-se del límit dorsal de la mielosquisi i penetrant a 

través de l’estreta obertura dorsal en el revestiment del sac meningi. Alguns treballs 

veuen que els mielomeningoceles cervicals no tenen el teixit neural exposat, diferint dels 

del nivell lumbosacre. Donat que el cordó medul·lar es troba dins el canal, és difícil 

anomenar aquestes lesions mielomeningoceles. 
 

 

B.2. SENSE MASSA SUBCUTÀNIA 

B.2.1. DISRAFISME SIMPLE 

Aquest grup conté sis tipus, tots ells amb característiques embriològiques molt 

heterogènies. No obstant, representen la malformació més comuna en infants que 

presenten simptomatologia de medul·la baixa o ancorada. 
 

B.2.1.1.  ESPINA BÍFIDA POSTERIOR 

Representa el 20% dels defectes espinals tancats i no és res més que un defecte de 

tancament de l’arc posterior de la vèrtebra. La seva localització més freqüent és a L5 i S1. 
 

2.2.1.2. LIPOMA INTRADURAL I INTRAMEDUL·LAR 

Es tracta d’un tumor benigne encapsulat i format per adipòcits. La localització 

més comuna és en el tram lumbosacre. Els lipomes intradurals conformen el 25% de tots 

els lipomes raquidis 12. 
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B.2.1.3. LIPOMA A FILUM TERMINALE 

Aquesta malformació es caracteritza per un engruiximent del filum terminale que 

pot ser interpretada com una variant de la medul·la ancorada. 
 

B.2.1.4. FILUM TERMINALE 

Es caracteritza per un tipus de fílum terminale que està ancorat i dificulta l’ascens 

del conus medul·lar, fent que la seva ubicació sigui més baixa del que és habitual. 

Aquesta anomalia sovint es troba associada a espina bífida posterior, escoliosi i 

cifoescoliosi. 
 

B.2.1.5. MEDUL·LA ESPINAL BAIXA 

Aquesta anomalia es caracteritza per l’absència de forma cònica del conus 

medul·lar. 

 
B.2.1.6. VENTRICLE TERMINAL PERSISTENT 

El terme de cinquè ventricle fa referència a una petita cavitat ependimal 

localitzada al conus medul·lar. Representa una regressió incompleta del ventricle terminal 

amb preservació de la seva continuïtat amb el canal central. El diagnòstic diferencial amb 

la hidromièlia és per la localització. 
 

 

B.2.2. DISRAFISME COMPLEX 

B.2.2.1. FÍSTULA ENTERAL DORSAL 

Aquest defecte és el més sever del grup. El tret més espectaculars és la fístula que 

connecta l’intestí amb la superfície cutània de la pell dorsal a través dels teixits 

paravertebrals, cossos vertebrals, etc. El segment afectat a nivell vertebral i de la medul·la 

es divideix per formar dues columnes que envolten la fístula. 
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B.2.2.2. QUIST NEUROENTÈRIC 

El quist neuroentèric es deu a una incompleta regressió del canal neuroentèric. El 

seu contingut és variable, però la seva composició química és similar al líquid 

cefaloraquidi. La localització característica és intradural a nivell dorsal, per davant del 

cordó medul·lar, tot i que la localització cervical i lumbar no es pot descartar. Les 

anomalies vertebral sovint hi són presents. 
 

B.2.2.3. DIASTEMATOMIELIA I DIPLOMIELIA 

Aquesta malformació pot estar septada o no i es presenta associada a escoliosi i a 

medul·la ancorada. Els estigmes cutanis com la hipertricosi, hemangiomes o alteracions 

de la pigmentació cutània, són característics. Les hemivèrtebres, vèrtebra en papallona i 

l’espina bífida posterior són defectes ossis comuns. 
 En el cas de ser tabicada, un septe fibrocartilaginós divideix el cordó medul·lar en 

2 hemicordes. El nivell de la lesió tant pot ser a nivell dorsal com a nivell lumbar. La 

hidromièlia és una troballa comuna i pot involucrar el cordó medul·lar per sobre la 

divisió. 
 

B.2.2.4. SI DÈRMIC 

Aquesta malformació comuna és sovint localitzada a la regió lumbosacre. Es 

tracta d’una fístula d’epiteli escamós que s’estén des de la pell fins la medul·la. Aquest es 

pot obrir dins l’espai subaracnoïdal facilitant la pèrdua de líquid cefaloraquidi. Però 

l’acumulació progressiva d’escames pot fer que es trenqui amb la conseqüent meningitis 

química. 
 

B.2.2.5. SÍNDROME DE REGRESSIÓ CAUDAL 

Aquest és un grup amb una enorme variabilitat de malformacions: parcial o total 

agenèsia raquídia, imperforació anal, anormalitats genitals, displàsia renal bilateral i 

hipoplàsia pulmonar. Poden formar part de síndromes més complexes com ara la tríada de 

Currarino. 



27 

 

B.2.2.6. DISGENÈSIA SEGMENTÀRIA ESPINAL 

Per definició es tracta d’una disgenèsia segmental de raquis, un grup 

d'anormalitats que pot involucrar qualsevol segment de la columna. La severitat de la 

lesió de la medul·la no depèn únicament de l’extensió de la disgenèsia de les estructures 

òssies sinó de la seva proximitat. En els casos més severs, la medul·la es pot dissecar en 

dues meitats. Aquest desordre es pot acompanyar d’una agenèsia sacrococcígia parcial i 

d'anormalitats renals. 
 



28 

 

3.1.4. EPIDEMIOLOGIA  I  ETIOLOGIA 

 
EPIDEMIOLOGIA 

Els DTN són la segona causa més comuna de defectes congènits després de les 

cardiopaties. Entre ells, el MMC és el més freqüent 15,16 . 

La incidència dels DTN, entre els quals el MMC és el que predomina, és altament 

variable i depèn tant de factors ètnics, com geogràfics o nutricionals. La seva incidència 

varia entre 1 i 7 casos de cada 1000 naixements vius. Les ratios més elevades es troben a 

la Xina, Irlanda, Gran Bretanya, Índia, Egipte i Pakistan 17. 
La prevalença estimada pel mielomeningocele en la població pediàtrica dels Estats 

Units és relativament baixa, 3 casos per cada 10.000 nens i adolescents entre 0 i 19 anys. 

Existeix una variabilitat entre ètnia, sexe i regió. Aquesta prevalença és inferior a la 

incidència perquè no inclou altres DTN i per la reducció del nombre d’afectats degut a la 

mort prematura que presenten.  

Segons l'ECEMC (Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas), 

a Espanya s'han constatat 4,73 casos per cada 10.000 neonats vius i morts en el període 

que va entre 1980 i 1985, i 2,29 casos per cada 10.000 neonats vius i morts entre 1986 i 

2008, detectant una tendència linial decreixent estadísticament significativa, atribuïda a la 

prevenció amb l'àcid fòlic i a la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan es detecta la 

malformació amb ecografia prenatal 18,19. 
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ETIOLOGIA 

La major part dels mielomeningoceles són malformacions aïllades d’origen 

multifactorial, però els DTN també poden formar part d’altres síndromes en associació a 

desordres cromosòmics o com a resultat de l’exposició mediambiental. 

 
DÈFICIT D’ÀCID FÒLIC 

El nivell adequat de folats és crític per la divisió cel·lular degut al seu rol 

essencial en la síntesi de l’ADN i certs aminoàcids. Els dèficits d’àcid fòlic s’han vist 

implicats en els DTN i els suplements d’aquests durant la gestació s’han mostrar eficaços. 

De la mateixa manera, l’administració en els dos primers mesos de substàncies descrites 

com a antagonistes de l’àcid fòlic (carbamacepina, fenobarbital, fenitoïna, trimetroprim, 

triamterene, sulfasalazina i pirimidona) mostren més DTN 15,17,20. 
 
FACTORS GENÈTICS 

Aquests han estat suggerits per l’observació més alta de DTN en bessons 

monozigòtics que no pas en germans i la major incidència en subjectes del sexe femení. A 

més, hi ha una major prevalença d’anomalies a cariotip entre els fetus amb DTN, 

especialment en presència d’altres anomalies congènites 10,21,22 . 

 
DESORDRES METABÒLICS 

Anormalitats genètiques involucrades en el metabolisme dels folats i de 

l’homocisteïna donen alguns casos de DTN. Aquests desordres explicarien el per què els 

suplements amb àcid fòlic en el període gestacional redueixen però no eliminen el risc 

dels DTN. Els gens implicats serien els que codifiquen la metilè tetrahidrofolat reductasa, 

metilè tetrahidrofolat deshidrogenasa, metionina sintetasa, metionina sintetasa reductasa i 

cistationina sintetasa 23. 
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ALTRES 
Alguns casos d’encefalocele es deuen a causes disruptives. Aquest s’ha associat a 

bandes amniòtiques, hipertèrmia materna entre els dies 20 i 28 de gestació i a la 

warfarina. 
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3.2. EL MIELOMENINGOCELE 
 

3.2.1. DEFINICIÓ 
 

Mielomeningocele és una paraula derivada del grec i la podem dividir en diferents parts: 
* myel (o) -μύελος- significa medul·la 
* mening (o) -μῆνιγ-ξ/-γος- significa membrana/meninge 
* kele -κήλη- significa hèrnia/tumor 
 

És a dir, es tracta d’un segment de la medul·la espinal (la placoda) que fracassa en el 

període de neurulació i sobresurt, juntament amb les meninges, a través del defecte ossi al 

mig del raquis quedant exposats al medi. Degut a l’expansió de l’espai subaracnoïdal 

subjacent, la superfície de la placoda s’eleva sobre la superfície cutània. El 

mielomeningocele és el més prevalent dels disrafismes oberts, representa el 98,8% 

d’aquests 8,12 . 

 

                     

 

 

 

Fig 7. Imatge de neonat amb mielomeningocele acompanyada d'il·lustració 
esquemàtica del defecte. 
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3.2.2. CLASSIFICACIÓ NEUROLÒGICA I FUNCIONAL 
 

El nivell lesional és un terme usat en la literatura científica per concretar la 

funcionalitat dels pacients amb espina bífida. L'objectivació del nivell neurològic en el 

MMC és fonamental per determinar el nivell funcional esperat, per això calen exàmens 

sensitius i motors seriats.  No obstant, la determinació absoluta del nivell neurolològic, 

que ve determinat pel dermatoma i metàmera preservats més caudal, no és possible abans 

dels 3-4 anys de vida. 

 

Determinar-ne el nivell és important per: 

1. Ser el principal factor que determina la capacitat de desplaçament i el pronòstic 

de marxa. 

2. Preveure possibles deformitats neuroortopèdiques degut al desequilibri 

muscular. 
3. Determinar el tipus d'ortesi per la marxa, si és necessari. 

4. Fer-ne un control evolutiu i poder constatar possibles variacions degut a la  

patologia associada. 

 

 

 

 

Fig 8. Relació de la musculatura 
d'extremitat inferior amb la seva  inervació 
multisegmentària. 

Imatge extreta de  The Royal College of 
Surgeons of England. 
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EXAMEN MOTOR PER PODER DETERMINAR EL NIVELL NEUROLÒGIC 

 

ARTICULACIÓ
 

MALUC 

ACCIÓ 
 

Flexió 
Extensió 
Adducció 
Abducció 

NIVELL 
 

D12, L1, L2, L3 
S1 
L2, L3, L4 
L5 

GENOLL Extensió 
Flexió 

L2, L3, L4 
L5, S1 

TURMELL Dorsiflexió 
Flexió plantar 
Inversió 
Eversió 

L4, L5 
S1, S2 
L4 
S1 

  

 

 

 La classificació neurològica defineix un nivell que informa de la presència o no de 

certa musculatura, donant a entendre, per tant, el grau de funcionalitat inicial de 

l’individu. El terme de nivell neurològic funcional s’utilitza quan hi ha discrepàncies 

entre el nivell neurològic explorat i les capacitats funcionals de la persona 24. 

 
NIVELL NEUROLÒGIC DORSAL 

Motor: No hi ha funció a maluc ni genoll ni turmell. 

Sensibilitat: preservada fins nivell D12. 
Reflexes: reflexe patelar i aquil·li abolits. 
Esfínters: bufeta neurògena amb incontinència d’esfínters, tant urinari com fecal. 
Funcionalitat: els pacients amb nivell dorsal es desplacen en cadira de rodes. 
 

NIVELL NEUROLÒGIC L1 i L2 (Lumbar Alt) 

Motor: capacitat de flexió i adducció activa de maluc donat que el múscul iliopsoes està 

quasi totalment inervat. Degut al desequilibri muscular entre flexors (iliopsoes) i 

extensors (gluti major) de maluc, és freqüent que presentin deformitat en flexió. No hi ha 

Fig 9.  Relació dels diferents arcs de mobilitat de cada articulació segons la inervació. 
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funció ni a genoll en els L1 però sí capacitat d'extensió activa de genoll en els L2 per 

l'acció del quàdriceps (L2, L3 i L4) sense ser funcional. Peu afuncional.  
Sensibilitat: preservada fins nivell L1 o L2. 
Reflexes: reflexe patelar present i abolició de l'aquil·li. 
Esfínters: bufeta neurògena amb incontinència d’esfínters, tant urinari com fecal. 
Funcionalitat: els pacients amb nivells L1 i L2 poden deambular amb aparells llargs 

(bloquejant el genoll) i bastons fins la pubertat, edat en la que per augment de talla i pes 

passen a desplaçar-se en cadira de rodes, especialmente per la comunitat. Poden mantenir 

la marxa amb aparells per interiors i distàncies curtes. 

 

NIVELL NEUROLÒGIC L3 (Lumbar Mig) 

Motor: capacitat de flexió i adducció activa de maluc i d’extensió de genoll. Peu i turmell 

sense mobilitat activa. 
Sensibilitat: preservada fins nivell L3. 

Reflexes: reflexe patelar present. 
Esfínters: bufeta neurògena amb incontinència d’esfínters, tant urinari com fecal. 
Funcionalitat: els pacients poden fer marxa amb bitutors curts i bastons en funció de la 

potència del quàdriceps. Els nivells L3, amb la presència del múscul quàdriceps actiu 

marca una diferència clara, doncs els pacients poden deambular amb aparells per sota del 

genoll i bastons pràcticament durant tota la vida, malgrat que habitualment en edat adulta 

utilitzen la cadira de rodes pels desplaçaments per la comunitat. 

 

     

   Fig 10. Resum visual del nivell L3 



35 

 

NIVELL NEUROLÒGIC L4-L5 (Lumbar Baix) 

Motor: capacitat de flexió i adducció activa de maluc amb extensió de genoll i flexió a 

expenses de la musculatura de la pota d’ànec. Capacitat de dorsiflexió activa de turmell, 

amb més o menys potència, la qual cosa pot afavorir la deformitat en talo. 
Sensibilitat: preservada fins nivell L4 o L5. 
Reflexes: el reflex patelar està present i l’aquil·li abolit. 
Esfínters: bufeta neurògena amb incontinència d’esfinters, tant urinari com fecal. 
Funcionalitat: els pacients poden fer marxa per la comunitat amb aparells per sota del 

genoll en termoplàstic. Habitualment, mantenen aquesta capacitat en la vida adulta. 

 

         L4       

    L5     

       

 

 
Fig 11.  Resum visual del nivell L4-L5 
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NIVELL NEUROLÒGIC S1 

Motor: capacitat de flexió i adducció activa de maluc, de flexo-extensió de genoll i flexo 

extensió de turmell. 

Sensibilitat: preservada fins nivell S1. 
Reflexes: preservació reflexes patelar i aquili. 
Esfínters: bufeta neurògena amb incontinència d’esfinters, tant urinari com fecal. 
Funcionalitat: els pacients deambulen per la comunitat sense ortesis. 

 

   

         
 

 

NIVELL NEUROLÒGIC S2 i resta sacre 

Motor: capacitat de flexió i adducció activa de maluc, de flexo-extensió de genoll i flexo- 

extensió de turmell. L’afectació més o menys important, depenent del nivel d’afectació 

sacre, pot condicionar deformitats del peu i els dits que, amb l’afectació de la sensibilitat, 

fa molt important la prevenció de les úlceres per pressió. 
Sensibilitat: preservació progressiva a partir d’S2. 
Reflexes: preservació reflexes patelar i aquil·li. 
Esfínters: bufeta neurògena amb incontinència d’esfínters, tant urinari com fecal. 
Funcionalitat: els pacients caminen sense ortesis per la comunitat. 

Fig 12.  Resum visual del nivell S1 
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CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL. ESCALA DE HOFFER. 

 Va ser Hoffer qui va publicar la classificació més utilitzada fins a dia d'avui. Va 

classificar els diferents nivells neurològics en quatre nivells funcionals segons les seves 

capacitats 25 . 

 

* Deambulants comunitaris: caminen dins i fora de casa, encara que sigui amb ortesis i 

ajudes tècniques. Podrien fer ús de cadira de rodes per distàncies molt llargues. 
* Deambulants interiors: caminen per interiors amb ajuda d’ortesis i d’ajudes tècniques. 

Utilitzen la cadira de rodes per la comunitat. 
* Deambulants no funcionals: són aquells que únicament fan marxa terapèutica, qualsevol 

altre tipus de desplaçament el fan amb cadira de rodes. 
* No deambulants: fan ús de cadira de rodes per dins i fora casa. No fan mai marxa. 
 

 Altres classificacions han estat proposades per intentar simplificar tanta 

variabilitat 26, com ara de la Sharrad, Lindseth, McDonald, Ferrari, Broughton o la més 

recent The Functional Mobility Scale, creada al 2004 per pacients amb paràlisi cerebral 

amb intent d'aplicar-la en els mielomeningoceles 26, 27. 

 

 La més usada ha estat, però, la de Hoffer o la seva variant modificada expressada 

de la següent manera: 
* Deambulants per comunitat sense bastons. 
* Deambulants habituals per comunitat amb bastons. 
* Deambulants només per interiors. 
* No deambulants. 

 

 Swank i Dias la van simplificar agrupant els deambulants comunitaris dels 2 

primers grups de l'escala de Hoffer (amb i sense bastons) 26,28. 
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3.2.3. PATOLOGIA NEUROLÒGICA ASSOCIADA 
 

Donat que el MMC es tracta d'una alteració en el procés de formació del tub 

neural, la patologia concomitant més prevalent serà la neurològica. I en aquest grup hi 

trobem: 

 

 MALFORMACIÓ DE CHIARI tipus II i HIDROCEFÀLIA: 

La malformació de Chiari tipus II es caracteritza pel descens de les amígdales 

cerebel·loses i el segment medul·lar cranial; aquesta malformació s'associa 

específicament al mielomeningocele 29,30,31. 
En el període embrionari, entre el tancament del neuroporus cranial i el caudal, el 

neurocele es tanca en tota la seva longitud. Aquest procés, anomenat oclusió, aïlla les 

vesícules cranials evitant que el líquid s’escapi, mantenint-les disteses. 48 hores després 

que el neuroporus caudal s’hagi tancat, el neurocele es torna a obrir sense pèrdua de 

líquid de les vesícules cranials. El manteniment de les vesícules cranials és crític pel 

desenvolupament normal del crani i el cervell, i el fracàs en el procés de tancament i 

reobertura posterior porta a la malformació del Chiari II. Aquesta alteració del procés fa 

que es desenvolupi una estructura cefàlica amb poc volum, donant  lloc a una fossa 

posterior petita i obligant el cerebel i el cervell a migrar a canal vertebral cervical 30 . 

 

 

Fig 13. Imatge comparativa 
de mielomeningocele amb 
malformació Arnold-Chiari 
(A) amb fetus sa (B) 
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Aquesta malformació genera un problema d'espai i obstrueix la sortida del LCR a 

través de la fossa posterior originant una hidrocefàlia que acaba tenint importants efectes 

sobre el desenvolupament del cervell. Aquestes alteracions cerebrals són les responsables 

dels dèficits cognitius, dèficits d’atenció i de les pobres habilitats executives que 

presenten aquests pacients 32 i són més freqüents en els pacients amb nivells neurològics 

alts 33. 

La hidrocefàlia s'expressa amb cefalea, que és el símptoma més freqüent, canvis 

de caràcter com ara la irritabilitat, la indiferència i la manca d’interés. Com a signes s'hi 

pot constatar una diplòpia per compressió del III o VI parell cranial, amb parèsia de la 

musculatura extraocular, papil·ledema en el fons d’ull, impossibilitat de la mirada 

superior, conegut com a síndrome de Parinaud, per la pressió del cervell mig, o 

acceleració del desenvolupament puberal per la pressió del III ventricle sobre l’hipotàlem. 
El diagnòstic d'hidrocefàlia és amb proves de neuroimatge i per la clínica, i cal 

que sigui tractada per minimitzar el deteriorament neurològic. El tractament més efectiu 

és el drenatge quirúrgic, que es col·loca normalment al ventricle lateral dret i es connecta 

a un catéter amb sistema unidireccional que s’obre quan la pressió de ventricle supera un 

límit determinat. L’extrem distal es pot ubicar tant a ventricle dret del cor com a cavitat 

peritonial des d’on el LCR és reabsorvit per l'organisme.  
La supervivència dels MMC a qui se’ls tracta la hidrocefàlia balla entre el 89 i 

95%, i les convulsions secundàries es manifesten en aproximadament el 7% d’aquests 30. 
 

SIRINGOMIÈLIA  

Siringomièlia significa medul·la en forma de canya o flauta, fent referència a 

aquella nimfa de la mitologia grega anomenada Syrinx que el seu pare la va convertir en 

set canyes de diferents mides per transformar-la en flauta i amagar-la del déu Pan, que la 

buscava. 

Emulant aquesta canya, per tant, es defineix la siringomièlia com la cavitat del 

cordó medul·lar que succeeix en més de 2 segments vertebrals i sovint s’associa a una 
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obstrucció subaracnoïdal del LCR. Pot ser comunicant o no comunicant amb el IV 

ventricle i és sempre patològica, tot i que pot ser asimptomàtica i no requerir de cap 

conducta tret d'observació.  

L'aspecte fisiopatològic principal és l'obstrucció de l'espai subaracnoïdal en 

alguna zona que no permeti l'equilibri immediat en els canvis de pressions a les que es 

troba sotmès el LCR, donat principalment pel batec cardíac, la respiració i les maniobres 

de valsalva. Aquesta dissociació ja sigui espinal/intracranial (com la malformació 

d'Arnold-Chiari) com si és espinal/espinal (cicatrius aracnoïdals) fa que el LCR passi pels 

espais perivasculars o transparenquimatosos a formar cavitats.  

Sovint es veu en els pacients a qui se’ls ha tancat el defecte del tub neural al 

naixement, i és habitual que aquests estiguin estables un llarg període de temps fins que 

comencen amb un deteriorament progressiu i signes relacionats amb patologia bulbar, 

símptomes motors o del tracte urinari. 

La simptomatologia deriva de les alteracions medul·lars que dóna la cavitat 

quística, sent una síndrome medul·lar central ja que la lesió s'estableix a conducte central. 

Si la cavitat prolonga a bulb (siringobúlbia), aleshores la simptomatologia s'expressa per 

l'alteració dels nervis cranials baixos. 

L'afectació medul·lar consisteix en hipostèssia tèrmica i dolorosa en determinats 

segments medul·lars amb preservació de la propiocepció; això es deu al compromís de les 

fibres sensitives en el seu pas des de la banya dorsal de la medul·la fins els feixos espino-

talàmics contralaterals. Aquest encreuament que passa a la substància gris, es pot veure 

afectat per lesions com la siringomièlia. Si la cavitat segueix creixent, comprometrà els 

feixos piramidals donant signes de segona motoneurona a nivell de lesió i clínica de  

primera motoneurona caudalment. Per això en una siringomièlia cervical es pot constatar 

una manca de destresa i debilitat a mans i espasticitat en extremitats inferiors, a més de 

símptomes sensitius com el dolor, la sequetat cutània i les sensacions parxejades sense 

correspondre a cap dermatoma concret. Davant un empitjorament de l'escoliosi també cal 

descartar una siringomièlia. 

El diagnòstic de siringomièlia es fa amb ressonància magnètica 34. Aquesta mostra 

una cavitat quística intramedul·lar i informa de la seva extensió.  
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El tractament de la siringomièlia dependrà del context del pacient. Si la lesió 

neurològica es troba estable per un període llarg (2 anys), la persona es troba 

asimptomàtica o el pacient és totalment depenent i no hi ha clínica bulbar, es recomana 

observació. 

En els casos en què s'opta per la cirurgia, l'objectiu és aturar la progressió del dany 

neurològic derivat i eliminar-ne la causa, ja que determina un millor resultat 35. En la 

malformació d'Arnold-Chiari II, el tractament actual consisteix en una craniectomia 

descompressiva de fossa posterior i laminectomia de C1 i C2. Amb aquesta tècnica, el 30-

40% dels pacients presenten disminució del dolor cervical i de la cefalea i lleu milloria de 

la parèsia i dèficit sensitiu. Com a factors de mal pronòstic hi ha un temps d'evolució de 

més de 2 anys, la presència d'atàxia, nistagmus, simptomatologia bulbar, atròfia i 

compromís de vies posteriors. 

 

Els mielomeningocele també poden presentar clínica relacionada amb la medul·la 

ancorada, les convulsions o l'espasticitat. 

La medul·la ancorada es dóna quan el conus medul·lar es troba anormalment més 

baix de la seva localització habitual (D12/L1) i fixat per un filum terminale engruixit al 

segment coccigi; té una prevalença del 23% en aquests pacients 36. La tracció generada 

sobre el cordó medul·lar a mesura que l'infant va creixent, s'associa a una reducció 

significativa en el fluxe sanguini medul·lar i una disminució de l'activitat mitocondrial 

neuronal, arribant a generar lesions neurològiques irreversibles. S’associa en la majoria 

de casos de mielomeningocele 37. 

Les convulsions es manifesten sovint en els pacients amb MMC. Per aquells que 

s'han sotmès a una derivació de la hidrocefàlia derivada, la prevalença es mou entre el 14 

i el 29%, mentre que en pacients que no s'han derivat la prevalença és molt menor, entre 

el 2 i el 8% 38. Això s’explicaria pel dany cortical al moment que s’insereix la derivació, 

doncs aquells que requereixen de reintervencions o pateixen complicacions presenten una 

incidència major que aquells que no han necessitat del shunt 39,  40, 41.  

L’espasticitat és un signe que pot respondre a un munt de causes, com algunes de 
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les explicades prèviament. 
L’espasticitat és un desordre motor que es reconeix per un augment del to 

muscular velocitat-depenent en el reflex d’estirament tònic que s'evidencia en el 

moviment passiu de l’articulació explorada. Es deu a una hiperexcitabilitat del reflex 

d’estirament i és una característica de l’afectació de primera motoneurona 42.  

No es freqüent en el mielomeningocele però quan es presenta és un factor 

determinant en la seva funcionalitat.
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3.2.4. PATOLOGIA ORTOPÈDICA ASSOCIADA 

 

 La patologia ortopèdica tant pot ser congènita com adquirida i es localitza a les 

diferents articulacions de les extremitats inferiors i a raquis. Aquestes deformitats 

neuroortopèdiques solen ser degudes al desequilibri muscular i, per constatar-ne possibles 

pèrdues o estabilitzacions, el metge especialista es val dels exàmens neurològics seriats al 

llarg de la vida del pacient, d'aquesta manera es poden plantejar tractaments correctors per 

millorar-ne la funcionalitat. 

 El tractament ortopèdic ha de ser personalitzat per poder obtenir objectius 

específics durant la infantesa tenint en compte la funció esperada en l'edat adulta segons 

el nivell funcional de cada subjecte. L'objectiu del tractament ortopèdic no és altre que 

mantenir una postura estable que no faciliti zones d'hiperpressió proclius a la ulceració i 

que permeti portar a terme les activitats de la vida diària sense complicacions. La marxa 

no és l'objectiu en tots els individus. 

 En el cas dels pacients que tenen potencial per caminar, els requisits per 

deambular passen per  tenir una columna equilibrada sobre la pelvis, no presentar flexes a 

nivell de maluc i genoll (o que aquests siguin <20º) i mantenir uns peus plantígrads 

flexibles amb el centre de graventat projectat entre ells 43. 

 Si un infant amb mielomeningocele preserva la funció del quàdriceps, 

musculatura isquiotibial interna, un bon equilibri postural en sedestació i la funció de les 

extremitats superiors, cal fer tot el possible perquè aquest infant camini. 

 

3.2.4.1. RAQUIS 

El pacient amb MMC presenta una alta incidència d’escoliosi, cifosi i lordosi 44. 

Aquestes deformitats del raquis acostumen a ser progressives i poden causar una 

discapacitat severa interferint en la seva funcionalitat. Tot i que aquestes deformitats 

acostumen a ser paralítiques i s’evidencien durant la infantesa, un 15% són congènites. 
En el MMC l’inici de la deformitat de raquis pot ser precoç, iniciant-se cap als 2 ò 

3 anys d’edat i pot ser molt severa al voltant dels 7-8. Per això són importants les 
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estratègies quirúrgiques per contenir-les, que s’han de marcar com a objectiu l’estabilitat i 

l’equilibri de l’esquena. Si alhora no es corregeix l’obliqüitat pelviana es faciliten les 

úlceres per pressió, i si l’alineació en el pla sagital no és acceptable, dificulta les 

maniobres d’autocateterismes. 
 

 

A. ESCOLIOSI 

En els pacients amb MMC la causa de l'escoliosi tant pot ser congènita, com 

idiopàtica com paralítica. Els nivells toràcics, per exemple, presenten una prevalença del 

90% d'escoliosi 44 , mentre que els L4 tenen una prevalença del 60%, requerint de cirurgia 

únicament el 40% d’aquests 45. L’escoliosi pot ser secundària a altres causes com la 

patologia neurològica associada: una paràlisi, una hemiplègia espàstica o una 

siringomièlia, poden ser la causa de l'aparició o empitjorament d'aquesta deformitat 46. 
En escoliosis amb una corba per sota 30º Cobb l’actitud a prendre és l’observació. 

Si la corba és desequilibrada, major de 30º Cobb o el centre de gravetat està desplaçat 

respecte la pelvis, la columna es considera inestable i la progressió de la curvatura està 

quasi assegurada. Donat que en les escoliosis paralítiques es descarta la utilització del 

corsé com a mitjà de contenció pel mal pronòstic de la corba i perquè faciliten problemes 

cutanis, la fusió espinal és l'opció a seguir en un alt percentatge de pacients. Aquesta 

cirurgia compleix dos objectius: facilitació de la postura estable en el pla coronal i sagital 

i mantenir la capacitat pulmonar normal 46. 
Per aconseguir un bon control postural, aquestes fusions són més llargues que les 

realitzades en escoliosis idiopàtiques. Donada la tendència a la progressió quan l'artrodesi 

acaba a nivell o per sota de T4, cal allargar la fusió per sobre aquesta vèrtebra. Referent al 

límit inferior, l'opció es mou entre incloure el sacre en la fusió (tècnica de Galveston) o 

no. Si el pacient camina, l'espai L5-S1 es deixa lliure per facilitar la mobilitat en aquest 

segment, i si el pacient no camina o presenta obliqüitat pelviana fixe per sobre 10-15º, cal 

prolongar l'artrodesi fins a sacre. En el pla sagital s'ha de respectar la lordosi lumbar a fi 

de poder mantenir el pes centrat entre les tuberositats isquiàtiques i la regió posterior de la 
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cuixa, evitant úlceres per pressió sobre el còccix. 

E. Luque va popularitzar l'ús de barres llargues amb forma de L i filferros 

sublaminars en el tractament quirúrgic de les deformitats vertebreals. Les barres es poden 

doblegar i la columna es corregeix quan es tensen els filferros. Wenger va demostrar 

l'avantatge d'aquest tipus d'instrumentació sobre la tradicional barra de Harrington, donat 

que els filferros sublaminars proporcionen estabilitat en el pla frontal, sagital i transversal. 

 

  

  

  

         

 

Fig 14. Barres de Luque. Cirugía 
Ortopédica. Vol II. Campbell 10ª 
edició 

Fig 15. Anclatge a sacre. Cirugía 
Ortopédica. Vol II. Campbell 10ª 
edició 

Fig 16. Imatge raquis intervingut d'escoliosi de pacient amb 
mielomeningocele controlat a la Unitat d'Espina Bífida de la Vall d'Hebron. 
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B. CIFOSI 

La cifosi en el MMC pot ser adquirida o congènita. L'adquirida és d’ampli radi, 

progressa lentament i s'agreuja amb la manca d'estabilitat posterior. La cifosi congènita 

sol mesurar uns 80º o més només néixer, se situa a la columna lumbar i s'associa a nivells 

neurològics dorsals 44. Es tracta d'una cifosi rígida que progressa ràpidament a la infància; 

el tronc queda inestabilitzat endavant i sovint fan úlcera per pressió sobre la gibositat, 

condicionant una pitjor cobertura cutània 45. 

La cifectomia s'indica per millorar l'equilibri en sedestació o quan apareixen 

lesions cutànies sobre el vèrtex de la deformitat. L'endarreriment de la cirurgia cap als 7-8 

anys, quan encara no s'ha assolit la maduració òssia, aconsegueix una fixació interna més 

segura amb una menor pèrdua de la correcció en el postoperatori. S'han descrit nombroses 

tècniques de fixació de la deformitat cifòtica, però un cop feta la cifectomia, la 

instrumentació amb barres en L fins a pelvis amb filferros segmentaris és la més 

recomanable. 

 

 

       

 

 

Fig 17. Imatge raquis cifòtic de pacient amb mielomeningocele controlat a la Unitat d'Espina 
Bífida de la Vall d'Hebron. 
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3.2.4.2. MALUC 

Els problemes de maluc van des del flexe de maluc a la subluxació o luxació 

d’aquest. La seva presència o no depèn del nivell neurològic del subjecte. 
La patologia més freqüent en els nens amb MMC és la subluxació o la luxació del 

maluc, doncs la manca d’antagonistes del grup de flexors de maluc i d’adductors faciliten 

la luxació o subluxació d’aquesta articulació en el període de creixement del MMC.  

 

Deformitat de maluc esperada segons nivell neurològic: 
 

Nivell toràcic i lumbar alt (L1L2): aquest nivell no té control motor a EEII i la 

deformitat es deu principalment al desequilibri muscular. Tot i que en edats tempranes 

són capaços de caminar amb bitutors llargs, rarament continuen fent marxa a partir dels 

10 anys. La inestabilitat de maluc unilateral no causa una discapacitat en aquests pacients 

de manera que generalment no requereix de tractament. No obstant, precisen d’un rang de 

mobilitat funcional per poder sedestar correctament, sent tributaris d’una cirurgia 

correctora de flexe si aquest supera els 20º. 

 

Nivell lumbar mig i baix (L3L4L5): la musculatura de maluc present en aquest 

grup són els flexors i els adductors. Aquest grup és on el maluc tendeix a patir un procés 

displàsic juntament a una luxació associada al desequilibri muscular. La displàsia influeix 

negativament sobre la marxa, de manera que si s’associa a una luxació unilateral de 

maluc, cal fer-ne una correcció quirúrgica perquè influeix en l’obliqüitat pelviana i pot 

facilitar l’escoliosi. En canvi, en els casos amb luxació bilateral no influeix negativament 

sobre la marxa però acostumen a produir més flexe de maluc. 
 

Nivell sacre: tenen baixa incidència de patologia de maluc donat que per nivell 

presenten tota la musculatura implicada. La displàsia s’hauria de tractar enèrgicament en 

aquest grup. 
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3.2.4.3. GENOLL 

El genoll requereix de menys cirurgies i atenció en comparació al maluc. Poden 

presentar una artropatia severa en aquesta localització probablement pel patró de marxa47. 

Les tres deformitats més importants que afectarien la marxa són: la rigidesa en extensió o 

hiperextensió, el flexe de genoll i les deformitats rotacionals en valgo. 

 

Tipus de deformitat al genoll: 
 

Rigidesa en hiperextensió o extensió de genoll: la seva incidència és baixa. 

Aquelles que són congènites milloren simplement amb sèries de guixos amb flexió 

progressiva i passius de genoll. Si malgrat l’intent, queden sobre els 60º, precisen de 

correcció quirúrgica consistent en allargar l’aparell extensor. 
La rigidesa en extensió de genoll dificulta la marxa i la sedestació. 

 

Flexe de genoll: pot ser tant congènit com adquirit. Aquells MMC que en el 

naixement presenten un flexe de genoll per sota 10º, l'acaben solventant amb el temps. 

Per contra, els que presenten el flexe de genoll adquirit poden tolerar un nivell de marxa 

fins a 20º de flexe. Per sobre els 20º comencen a presentar problemes per caminar. En les 

causes implicades no sembla que hi tingui a veure el nivell neurològic, però sí que hi 

trobaríem l’espasticitat del isquiotibials i els bessons 48. 

 
Deformitats en valgus i rotació interna: són poc freqüents i la causa principal és la 

càrrega sobre zona tibial i les forces durant la marxa. En la marxa en Trendelemburg i 

amb el peu fixat a terra, les forces que es generen sobre el genoll són en valgo. Aquesta 

alteració rarament requereix de cirurgia i sovint se solventa el problema amb un KAFO.  
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3.2.4.4. PEU 
La patologia de peu i turmell tant congènita com de desenvolupament són 

comunes en aquests pacients. La deformitat en equí és la més freqüent, malgrat tot, n’hi 

ha d’altres que també són habituals.  
Si la deformitat és congènita i simètrica la causa més probable és que sigui la 

posició intrauterina. 
La deformitat a nivell de peu ens pot dificultar l’ortetització i provocar úlceres per 

pressió en les zones de sobrecàrrega, de manera que l’actitud a prendre des d’un inici és 

la valoració minuciosa de si es tracta d’una deformitat estructurada o no. Només el peu 

bot no rígid es considera apte per corregir amb guixos seriats i manipulacions. 

 

Tipus de deformitat a peu/turmell: 
 

Deformitat en equí: L’equinisme en aquests pacients és comú i la causa més 

comuna és la posició intraúter. En aquells que tenen la deformitat posicional sent un 

nivell funcional alt, se li practiquen manipulacions amb guixos seriats. Si l’equinisme 

persisteix quan se li hauria de posar l’ortesi per bipedestar, aquest subjecte és tributari de 

cirurgia. 

 

Peu bot: es caracteritza per una deformitat en supinació i varo degut a l'acció 

sense oposició del tibial anterior, desaliniació rotacional del calcani i astràgal, subluxació 

de les articulacions calcani-cuboidea i astragalo-navicular, i en moltes ocasions amb un 

component cavus. Freqüentment s'hi associa una rotació interna de la tíbia. La 

complicació més freqüent es l’ulceració en la zona externa del peu. La recidiva de la 

deformitat, malgrat la correcció quirúrgica, és freqüent. 

 

Deformitat en calcanivalgus o talus: posicionat en una anormal dorsiflexió del 

peu. Aquesta deformitat es dóna per un desequilibri muscular entre el tibial anterior i el 

gastrocnemi. El seu tractament varia en funció de la rigidesa de la deformitat. En un inici 
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se segueix el tractament conservador amb les manipulacions i els guixos seriats. Malgrat 

el resultat pot ser bo, en molts casos existeix recurrència donat el desequilibri amb el 

tibial anterior. 

 

Deformitat en valgus: el valgus sense calcani és freqüent en els MMC. La seva 

causa pot estar en relació a la manca de control del tibial posterior. La lesió més freqüent 

en aquesta deformitat és la lesió cutània a nivell de maleol intern i del pont del peu. 

 

Deformitat en cavus: és típica dels nivells sacres i es deu al desequilibri muscular 

entre tibial anterior i el flexor del dit gros. La parèsia del gastrocnemi facilita que el 

retropeu quedi en posició calcània. Tot i que són capaços de caminar sense ortesis, la 

deformitat progressa i les úlceres en les zones d’hiperpressió no són rares. 
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3.2.5. PATOLOGIA UROLÒGICA ASSOCIADA 

 

La major part dels pacients amb MMC presenten una bufeta neurògena secundària 

a l’afectació neurológica amb o sense malformacions de l’aparell urinari associades. Això 

pot donar lloc a un deteriorament progressiu del tracte urinari superior i a malaltia renal 

crònica i afectar negativament la continència urinària i la qualitat de vida. Entre el 30 i el 

40% dels MMC poden desenvolupar algun grau de disfunció renal 49. L’objectiu del 

tractament es mantenir la funció renal normal i aconseguir una continència socialment 

acceptable. El seu tractament passa per reduir les pressions de la bufeta i minimitzar 

l’estasi. 

 

 
 

 

El maneig inicial de la bufeta neurògena en els MMC hauria de començar tan 

aviat com es fa la cobertura del defecte neural. L’estudi de la via urinària és fonamental i 

el gold standard en la seva avaluació és l’estudi urodinàmic, aquest estudi permet valorar 

la relació entre pressió-volum durant l’emmagatzematge i la fase de buidat de la bufeta 50. 

La urodinàmia és el millor mètode per filiar el tipus de bufeta que presenta el MMC i per 

monitoritzar els possibles canvis que puguin sobrevenir. La pressió del detrussor superior 

a 40 cm H20 indica una mala acomodació i risc de refluxe amb el conseqüent perill de 

deteriorament de l'aparell urinari superior. La incontinència pot ser deguda tant a una 

pressió del detrussor elevada com a la incompetència del sistema esfinterià o a ambdues. 

Cal comprovar la incontinència en bipedestació, quan hi ha efecte de la premsa 

abdominal. 

Fig 18. Evolució natural del deteriorament del tracte superior per hidronefrosi en casos d'alteració 
del buidat vesical. 
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La introducció del cateterisme intermitent net per Lapide a l’any 1971, que encara 

s’usa fins a dia d’avui amb o sense ajuda dels anticol·linèrgics 6, 47  va significar un canvi 

molt important pel manteniment de la funció renal normal i l’adquisició d’una continència 

socialment acceptable per aquests col.lectiu. El cateterisme està indicat en els nounats si 

el residu postmiccional després de la maniobra de Creddé és superior a 5 ml. D’aquesta 

manera es pot arribar a controlar l’augment de la pressió hidrostàtica a fi de prevenir 

complicacions del tracte urinari superior. Seguint aquestes pautes, l’ampliació vesical en 

edats tempranes no és necessària. 

La finalitat del maneig urològic és la preservació de la funció renal i 

aconseguir i mantenir una continència urinària socialment acceptable. 
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3.3. EQUILIBRI DEL COS HUMÀ: BASES 

 L'estreta relació entre la pelvis i el raquis és el resultat directe del fenomen de  

bipedestació. S'assumeix que la bipedestació és el resultat de la verticalització i ampliació 

de la pelvis, apareixent el raquis característic dels humans amb les seves curvatures en el 

pla sagital i la seva aliniació en el pla frontal; l'anomenat ithiscolios que Hipòcrates 

descriu en el seu llibre "Les articulacions" 51. Aquesta organització del raquis en 

successives corbes en el pla sagital és crucial per mantenir una posició erecta, totalment 

vertical en bipedestació. L'homo sapiens és l'únic capaç de mantenir aquesta posició 

estable llargs períodes de temps i en distàncies llargues. Aquestes corbes sagitals 

apareixen progressivament amb el creixement i queden ben establertes un cop iniciada la 

bipedestació i la marxa (Fig. 6).  

 La bipedestació humana, diferentment del què passa en altres espècies que és 

transitòria, és estable i ergonòmica. Aquesta estabilitat es dóna malgrat la petita base de 

sustentació entre els peus. La pelvis és el punt que uneix ambdues extremitats inferiors 

(EEII) amb el tronc i hauria de ser considerada la vèrtebra pelviana, segons Dubousset 52. 

 La pelvis té dues accions contradictòries: 

 1. Ser el suport del tronc i el raquis, i per tant ser forta i rígida. 

 2. Permetre el pas del fetus en el seu naixement, sent aleshores flexible i ample. 

 La posició de la pelvis condiciona la columna lumbar. En el seu origen, el sacre i 

les ales ilíaques es varen ampliar per poder insertar la musculatura erectora. En la 

bipedestació cal que tant el gluti mig (estabilitzador lateral) com el gluti major 

(estabilitzador pelvià en posició erecte) siguin forts i potents. 

 En pla frontal, el raquis ha d'estar aliniat i projectar el seu eix pel mig del sacre i la 

símfisi pubiana. Una pelvis normal ha de ser horitzontal amb punts simètrics a la mateixa 

alçada. El perfil, però, és més complex: l'eix gravitatori passa per davant del sacre i és 

perpendicular al terra. Aquesta línia és el resultat de la reacció entre el terra i la cadena 

dinàmica ideal entre tronc, pelvis i EEII. 
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 El centre de gravetat varia en funció de la posició dels braços i la flexió del tronc. 

En condicions normals, passa lleument desplaçat per davant del sacre. Els paràmetres es 

mesuren amb el subjecte en equilibri i situació ergonòmica (bipedestació) i la línia ha de 

caure dins la base de sustentació. 

 

                   

 

  

 Quan la línia gravitatòria cau per fora, calen diferents mecanismes compensatoris 

per mantenir el cos en equilibri, que són: 

 1. Contracció musculatura posterior raquis 

 2. Retroversió pelviana al voltant dels caps femorals 

 3. Hiperextensió de malucs (5-6º de reserva) facilitant major retroversió pelviana 

 4. Flexió genolls en les formes severes, també permetent augmentar la retroversió 

 pelviana gràcies a l'anomenada "flexió femoral". 

Fig 19.  Línies de gravetat en un raquis 
normal 

Fig 20.  Línies de gravetat en raquis 
patològic 
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3.4. PARÀMETRES RAQUIPELVIANS 

 L'equilibri del tronc és la manifestació de l'estratègia corporal que ve 

condicionada per les característiques funcionals i anatòmiques  de cada subjecte. 

 Cada individu es caracteritza per un paràmetre morfològic que és l'angle 

d'incidència pelviana (pelvic incidence). L'adaptació d'altres factors funcionals com ara la 

inclinació pelviana (pelvic tilt) i els paràmetres raquidis (sacral slope, lordosi lumbar i 

cifosi toràcica) fa possible posicionar el centre de gravetat en la base de sustetació amb el 

mínim esforç muscular. 

 Aquests paràmetres, proposats per Duval-Beaupère 53, han demostrat la seva 

fiabilitat i reproductibilitat en diferents articles 54,  55 , i es basen en els valors angulars de 

la relació entre el platet sacre i el cap femoral, sent el primer la superfície sobre la que hi 

recolza la columna vertebral i el segon el responsable de la transmissió de les restriccions 

pelvianes 56. 

 Per valorar els anomenats paràmetres raquipelvians, cal basar-nos en una 

radiografia lateral de la columna lumbosacre en càrrega, doncs en decúbit algunes listesis 

es redueixen espontàniament 57 i alguns dels paràmetres varien en funció de la posició. En 

aquesta postura l'individu amb bon equilibri sagital és capaç de mantenir una bipedestació 

estable amb el mínim esforç muscular. L'equilibri sagital és dinàmic i depèn del control 

neuromuscular, però pot quedar limitat per restriccions de la morfologia òssia, o 

Fig 21.  Evolució dels mecanismes compensatoris del 
raquis en l'edat. A. Raquis equilibrat; normal.  B. pèrdua 
progressiva de l'alçada del disc que es compensa amb 
retroversió pelviana i contracció musculatura posterior. 
C. si progressa la cifosi i desequilibra el raquis, es 
compensa amb una hiperextensió de raquis cervical i una 
retroversió global de la pelvis amb ajuda de la 
hiperextensió de maluc i a la flexió dels fèmurs, que 
secundàriament donaria lloc a un flexe de genoll. 
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alteracions disco-lligamentoses. El balanç sagital es pot avaluar per paràmetres mètrics i 

angulars 58. 

 

 

 

 

Fig 22. Paràmetres raquipelvians proposats per Duval-Beaupère:  pelvic 
incidence  (PI), sacral slope  (SS) i  pelvic tilt  (PT) 
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INCIDÈNCIA PELVIANA (PI) 

 Definit com l'angle entre la perpendicular al platet sacre en el seu punt mig i la 

línia entre aquest punt i l'eix del cap femoral. En cas que els caps femorals no se 

superposin, cal dibuixar una línia entre els dos centres cefàlics i marcar-ne el punt mig. 

 

 

 Es tracta d'un paràmetre morfològic que no varia en relació a la posició i és 

constant en cada subjecte. Cap altre paràmetre el pot fer variar i ens determina la posició 

relativa entre el platet sacre i els caps femorals. Es proposa el PI com a factor clau per la 

regulació del balanç sagital 59. 

 És un paràmetre que varia en funció de la raça i no hi ha diferències entre sexes 55,  

referent a l'edat, en la bibliografia no queda definit si és estable a partir dels 10 anys 60, 56 

o bé al final del creixement 61,56. 

 Un PI molt baix (<44º) implica que el diàmetre anteroposterior de la pelvis és petit 

(els caps femorals se situen just sota el platet sacre) donant lloc a una pelvis vertical, 

similar a la pelvis dels primats. Per contra, un PI alt (>62º)  62, significa que l'eix 

anteroposterior pelvià és gran, sent una pelvis horitzontal que manté els caps femorals per 

davant del sacre 56. La pelvis estreta s'adapta pitjor a la verticalitat i si s'acompanya d'un 

sacral slope (SS) baix, en resulta una pobre habilitat per la inclinació pelviana. Per 

contra, una pelvis ampla, que presenti un SS alt, mostra una millor capacitat de 

retroversió i per tant de compensar desequilibris raquidis en el pla sagital 63. 

 Per un individu concret, l'habilitat de retroversió està limitada pel valor del seu 

propi PI 63. Un PI baix implica capacitat petita per compensar qualsevol desequilibri amb 

la retroversió pelviana. 

Fig 23. Pelvic incidence (PI) 



58 

 

 El seu valor de normalitat és 55+/-10.   64 

 

 

PENDENT SACRE (SS) 

 Definit com l'angle entre el platet sacre i l'horitzontal 53. En cas que el platet sacre 

tingués forma de cúpula, caldria marcar la paret anterior i posterior del sacre amb dues 

línies i traçar-ne una tercera entre els dos angles superiors que ens representaria la 

superfície d'aquest 65. 

 

 

 

 És un paràmetre posicional i varia d'acord la posició i orientació de la pelvis en 

l'espai 62. En bipedestació el SS mai assoleix un valor negatiu, doncs un valor de 0º 

significa un platet sacre horitzontal, sent la màxima retroversió possible. No obstant, els 

valors negatius poden existir en situació de sedestació. 

 El SS determina la posició de la columna, doncs la inclinació del platet sacre 

determina un dels punts on es mesura la lordosi lumbar (LL) amb el mètode de Cobb. De 

fet, Stagnara va definir la relació existent entre la LL i el SS 66. 

 És un paràmetre que varia en funció de la raça però no amb el sexe ni amb l'edat55. 

 El seu valor de normalitat és 42 +/- 8 64 

 

 

 

Fig 24. Sacral Slope  (SS) 
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INCLINACIÓ PELVIANA (PT) 

 És l'angle entre la vertical i la línia que va del punt mig del platet sacre al punt 

mig de l'eix dels caps femorals 53. 

 

 

 El pelvic tilt és un paràmetre posicional i varia en funció de la posició de la pelvis 

en l'espai 62. Un augment del PT significa que el centre de gravetat es troba posterior als 

caps femorals. El platet sacre es fa més horitzontal, mentre que el cos es verticalitza 56. 

Aquest paràmetre pot ser de signe positiu o negatiu en funció de la posició relativa  entre 

platet sacre i caps femorals: és positiu quan el platet es troba darrere els malucs i negatiu 

quan es troba per davant 62. 

 El fenomen d'anteversió i retroversió condiciona canvis en el PT, mostrant valors 

petits amb l'anteversió i valors elevats amb la retroversió. 

 El seu valor de normalitat és 13 +/- 6 64. 

Fig 25. Pelvic Tilt  (PT) 
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RELACIÓ ENTRE ELS PARÀMETRES RAQUIPELVIANS 

 Els paràmetres raquipelvians queden interelacionats per una construcció 

geomètrica d'angles complementaris que es visualitza en la següent suma algebraica: 

 

 

 

 

 Això significa que, per un PI determinat (que és propi de cada subjecte i cap altre 

paràmetre el pot fer variar), la modificació d'un dels altres paràmetres canvia l'altre de 

manera inversa. És a dir, quan el SS disminueix (que significa que el platet sacre 

s'horitzontalitza) el PT augmenta (significant una retroversió pelviana).  

 Sabent que normalment PT és < al 50% del PI i el SS és > al 50% del PI, el canvi 

de tendència significa una compensació pelviana del desequilibri del segment 

lumbosacre, i per tant es poden considerar com a indicadors precoç d'aquesta 

compensació 67. 

PI = SS + PT Fig 26. Relaciógeomètrica de PI, 
SS i PT. 
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LORDOSI LUMBAR (LL) 

 No és pròpiament un paràmetre raquipelvià sinó un paràmetre que ens defineix la 

forma del raquis en aquest segment, però està molt interelacionat. Es tracta d'un  

paràmetre angular definit entre el platet superior de L1 i el platet sacre 68, que alhora és 

utilitzat per la medició del valor angular del SS, establint una forta correlació entre ells. 

 

 

 

 S'associa a l'edat de manera proporcional 69, i es correlaciona amb PI 53 i amb SS66, 

de manera que quan més elevat és PI, més lordosi hi ha i alhora el valor angular del SS és 

més alt, tendint a un sacre horitzontal. 

 El seu valor de normalitat varia en funció del sexe segons l'Spinal Deformity Study 

Group (SDSG), en homes és 41º +/-11º i en dones 46º +/- 11º 64. 

 

 

RATIOS RAQUIPELVIANES 

 MacThiong et al.67 proposen unes ratios per avaluar la relació entre els paràmetres 

angular raquipelvians:  PT/PI, SS/PI, LL/PI i PT/SS . Basant-se en la premisa que en un 

raquis equilibrat  PT és < al 50% del PI i el SS és > al 50% del PI, conclou que la relació 

PT/PI>0.5 i SS/PI<0.5 ajudaria a identificar els pacients predisposats a patir patologia, 

donat que per un PI determinat, en situació de menor valor angular de SS (seria 0º) 

tindríem un valor angular de PT = PI. Un PT elevat significa una retroversió pelviana, que 

Fig 27. Lordosi Lumbar (LL) 
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és un mecanisme de compensació. 

  Aquestes ratios, que no són més que una relació entre angles, han estat 

proposades per comparar poblacions inter-racials enlloc de fer-ho amb valors absoluts 70. 

Malgrat tot, el significat i trascendència d'aquestes ratios a dia d'avui no és del tot clar i 

han quedat en un segon terme. 

 

 

3.5. MECANISMES COMPENSATORIS 

 Tot i que en la població normal s'han definit uns valors de normalitat per 

l'equilibri sagital, el concepte d'equilibri estàndar no existeix. El més important és la 

congruència òptima entre els paràmetres pelvians i raquidis per aconseguir en condicions 

fisiològiques una postura ergonòmica, de mínim cost energètic 71. 

 

 

 El primer mecanisme per compensar el desequilibri sagital parteix del raquis: hi 

ha una reducció de la cifosi dorsal amb un augment de la lordosi lumbar que desplaça les 

càrregues a zona posterior facilitant l'artropatia facetària, la hiperpressió a segment 

interespinós o una lisi ístmica. Aquest augment de la lordosi està limitat per l'anatomia de 

les facetes lumbars. 

Fig 28. Desequilibri sagital amb els diferents 
mecanismes de compensació 
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 El segon a intervenir, és la zona pelviana, que té com a únic mecanisme 

compensatori la retroversió. La retroversió es tradueix en un increment del PT i correspon 

a rotació posterior entorn l'eix dels caps femorals, aconseguint un endarreriment del 

raquis respecte els malucs, horitzontalitzant el platet sacre. La morfologia pelviana 

determina la capacitat d'aquesta retroversió, que per la fórmula PI= PT + SS, la 

retroversió màxima factible és aquella amb un valor angular de PT igual a PI, doncs SS 

no pot ser negatiu en bipedestació. 

 Quan aquest mecanisme ha fet el seu recorregut, la següent estructura 

compensatòria és el maluc, que presenta una reserva de 5º-6º d'hiperextensió 72 que ajuda 

a equilibrar. En aquesta situació l'organisme es troba en equilibri però es tracta d'un 

equilibri compensat, que requereix de més esforç energètic de l'habitual. 

 El darrer mecanisme compensatori rau a les articulacions de les EEII, amb el flexe 

de genoll i l'extensió de turmell. Aquest mecanisme precisa d'un bon psoes i un bon 

quàdriceps, sent una situació que necessita de més esforç energètic per trobar-se en 

situació d'equilibri compensat. 

 Un cop esgotats els mecanismes de compensació, les crosses són l'única manera 

de mantenir-se en bipedestació. 
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3.6. CONSIDERACIONS GENERALS DE L'ESPONDILOLISTESI 
 

3.6.1. DEFINICIÓ 
El terme espondilolistesi deriva de les arrels gregues  
Spondylo, que significa cos vertebral i 

Olisthesis que significa lliscar o baixar sobre la superfície lliscant. 
 

A la columna vertebral normal, les facetes articulars inferiors d'una vèrtebra 

s’enclaven sobre les facetes superiors de la vèrtebra inferior per bloquejar el lliscament i 

la rotació d’una sobre l’altra. Quan apareix el lliscament, anomenat espondilolistesi 

(SPL), tant pot ser únicament del cos vertebral, deixant l'arc posterior enrere, com de tota 

la vèrtebra en bloc. En el primer cal una lisi o allargament de la pars interarticularis,  i en 

el segon cas es necessita un defecte de les facetes. En tots dos casos, es facilita que la 

vèrtebra superior llisqui endavant i generi forces de fricció sobre el disc intervertebral que 

acaba degenerant. El segment més freqüentment afectat és L5S1 73, 74.  

 

 

 
 

 La prevalença de l'espondilolistesi en la població general és del 5% 

aproximadament 75, 43, 76. El  82% de l'SPL ístmica es localitza a L5S1 77 mentre que el 

11.3% es descriu a L4L5.  No hi ha diferències per sexe, a nivell general, però si mostra 

una incidència diferent segons la raça: és més freqüent en caucasians que en la població 

negra, mentre que en els esquimals la prevalença arriba al 50% 78.

Fig 29.  Imatge comparativa de normalitat, espondilolisi i espondilolistesi ístmica  
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3.6.2. REVISIÓ HISTÒRICA 
 

Tot i la relació propera entre espondilolisi i espondilolistesi, la primera a 

descriure's com a entitat patològica va ser l'espondilolistesi 79. 

El primer metge a reconèixer-la va ser l’obstetra belga Herbiniaux, que l'any 1782 

va identificar una prominència òssia davant del sacre que donava problemes durant el 

part(76. No obstant, és a Rokitansky a qui s’atribueix la primera descripció com a entitat 

patològica. L’any 1854 Kilian va acunyar el nom d’espondilolistesi per descriure el 

desplaçament gradual de la cinquena vèrtebra lumbar sobre el segment sacre i Robert zu 

Coblenz va ser el primer a reconèixer la importància de la integritat de l’arc neural per 

prevenir aquest lliscament d’una vèrtebra sobre l’altra 80. 

Un cop reconeguda aquesta patologia, i a partir de la meitat del segle XIX, es va 

iniciar la controvèrsia sobre la importància del traumatisme i la displàsia com a causes del 

defecte. S'hi van implicar factors racials, familiars i la necrosi avascular de l'istme (pars 

interarticularis). El debat es va centrar sobre el paper del patró d'ossificació de la làmina, 

per una banda, i el factor traumàtic per l'altra. La teoria de la formació anòmala o 

irregular es basa en les observacions de Schwegel, l'any 1859, que va constatar en alguns 

fetus la presència de dos centres d'ossificació per cada banda de l'arc vertebral i va 

concloure que la seva falta de fusió podria donar lloc a una espondilolisi progressant a 

espondilolistesi. Referent a la teoria traumàtica, es va proposar la fractura aguda i la 

secundària a microtraumatismes repetitius, preconitzada per Neugebauer i Lane. També 

Wiltse va proposar que l'espondilolisi era una fractura per fatiga de la pars articularis, 

com ja havia defensat Roberts l'any 1947 i Murray i Collin al 1968 81. 

El primer intent de classificació de l’SPL va ser de Neugebauer l’any 1882 en 

base  la displàsia de les articulacions de les facetes articulars. En va distingir dos grups: 

un grup que es deu a un defecte de la pars interarticular i un segon grup, menys freqüent, 

que es deu a una pars intacte però estreta i allargada. Això va ser seguit per Capener al 

1932 que va classificar aquest lliscament en base a la presència o no d'un defecte de la 

pars interarticularis. Més tard, Newman i Stone van desenvolupar la classificació al 

subdividir els tipus per etiologia,  i Wiltse 82  va ampliar la classificació en cinc categories 
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l'any 1976, quedant recollits en l'anomenada classificació de Wiltse. No obstant, la més 

acceptada és la de Marchetti Bartolozzi, que l'any 1997 publiquen una classificació que  

diferencia les SPL en adquirides i del desenvolupament. La seva aportació principal va 

ser identificar les SPL d'alt grau amb característiques puntualscom ara la insuficiència del 

platet vertebral, l'índex trapezoïdal de L5, la verticalitat del sacre i la cifosi lumbosacra.  

Recentment, el Spinal Deformity Study Group, proposa una nova classificació 83  

basada en mesures de paràmetres raquipelvians per poder establir criteris de selecció dels 

pacients, amb la finalitat de poder oferir el tractament adequat i predir-ne l'evolució. 

Aquests darrers 10 anys han estat molt productius a nivell científic per poder descriure 

aquesta classificació i el significat dels seus paràmetres. 

Aquestes classificacions són explicades més endavant. 

 

 

3.6.3. ETIOLOGIA i EPIDEMIOLOGIA 
 Tradicionalment les espondilolistesis es divideixen etiològicament 82 en 

displàsica, ístmica, degenerativa, traumàtica i patològica. 

 El tipus displàsic, objecte d'aquesta tesi, és una espondilolistesi real a causa d'una 

anomalia congènita de l'articulació lumbosacra amb facetes articulars que no frenen el 

lliscament anterior de L5 sobre sacre i acostuma a veure's en edat precoç. Les facetes 

poden tenir una orientació transversal, sagital o, més rarament, una cifosi lumbosacra 

deguda a un fracàs de la formació vertebral. La pars articularis està intacte, però pot estar 

poc desenvolupada, i com que l'arc posterior es desplaça endavant amb la translació de 

L5, els símptomes de l'estenosi del canal lumbar es poden establir precoçment. La 

incidència exacte d'aquest tipus d'SPL en la població general es desconeix, però 

representa entre el 14-21% dels casos tractats en grans sèries . Així com amb l'ístmica 84

no es presenten diferències entre sexes, en la displàsica sembla haver una preferència 

femenina amb un proporció 2:1 76.  

Les deficiències congènites de la part superior del sacre o la part inferior de la 

cinquena lumbar impedeix el desenvolupament d’un mecanisme d’anclatge que estabilitzi 
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el lliscament. Sense una subjecció eficaç de les facetes, la vèrtebra superior llisca 

endavant sobre la inferior. La part pot estar intacte però sol estar mal desenvolupada, 

allargada o, en ocasions, ser llisa . 
Subtipus A. Les apòfisis articulars displàsiques tenen orientació horitzontal. La 

deformitat sovint s’acompanya d’espina bífida i contribueix a la inestabilitat que origina 

el lliscament. L’olistesi es pot manifestar abans en aquest grup que en altres, i pot ser 

greu. 
Subtipus B. Les facetes displàsiques es troben mal orientades en sentit sagital 

(asimètriques). L’arc posterior sol estar intacte, cosa que minimitza la possibilitat que 

origini un lliscament important. No obstant, en cas de clínica neurològica, precisa de 

correcció quirúrgica. 
Subtipus C. L’espondilolistesi també és causada per altres anomalies congènites 

de la unió lumbosacre. Un exemple n’és la cifosi congènita deguda a la formació del cos 

vertebral i deformitats angulars del sacre. 

 
 L'SPL displàsica acostuma a ser asimptomàtica excepte en èpoques de creixement 

ràpid, normalment a l’adolescència. L'espondilolistesi displàsica de l'infant és la més greu 

i la més evolutiva, pot ser indolora però mostra una deformitat evident i és la de pitjor 

pronòstic. 
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3.6.4. CLASSIFICACIÓ 

 

CLASSIFICACIÓ SEGONS GRAU DE LLISCAMENT 

Existeixen diferents sistemes per classificar el grau de lliscament d'una vèrtebra 

sobre l'altra. A la Fig.30 es comparen els diferents mètodes per fer-ho, però el més 

acceptat ha estat el de Meyerding a nivell clínic i científic per la seva alta fiabilita inter-

intraobservador 85, valor que ens permet classificar les SPL de baix grau (lliscament 

<50%) i les d'alt grau (lliscament >50%) 57, 86. 

 

 

 

 

 

 

A. Classificació de Meyerding 

La classificació de Meyerding ha estat la més freqüentment usada per descriure el 

grau d'espondilolistesi. Presenta 4 graus i es classifica de la següent manera: 

 

Classificació de Meyerding 

Grau I 0-25% de lliscament  

Grau II >25-50% de lliscament  

Grau III >50-75% de lliscament 

Grau IV >75% de lliscament  

 
Fig 31. Relació del grau de severitat en funció del percentatge de lliscament 
del cos de la vèrtebra superior sobre el platet superior de la vèrtebra inferior. 

Fig 30. Comparativa dels diferents mètodes pel càlcul de lliscament. Mètode de Meyerding 
(A), mètode de Taillard (B), mètode de Boxall (C) i mètode de Wright&Bell (D) 
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Aquesta és la classificació original, la modificada fa constar el grau V quan es 

tracta d'una espondiloptosi. 

 

B. Mètode de Taillard  

Descriu el grau de lliscament com a percentatge de l'angle anteroposterior de les 

parts superiors de la primera vèrtebra sacra a la cinquena lumbar, seguint la fórmula  

a/b *100= percentatge de lliscament 

 

 

 

C. Mètode de Boxall  

També descriu el grau de lliscament en percentatge però seguint línies de 

referència diferents: la superfície desplaçada (A) respecte el platet inferior del cos 

vertebral superior (B). Fent ús de la mateixa fórmula: 

a/b *100= percentatge de lliscament 

 

Fig 32. Esquema per calcular el grau 
d'espondilolistesi amb el mètode de Taillard. 

Fig 33. Esquema per calcular el grau 
d'espondilolistesi amb el mètode de Boxall. 
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D. Mètode de Wright&Bell 

Segueix la mateixa relació entre superfície desplaçada i diàmetre anteroposterior 

del cos vertebral superior, però agafada a nivell del seu platet superior. La fórmula 

segueix sent la mateixa: 

a/b *100= percentatge de lliscament 

 

 

 

Tots aquests mètodes que valoren el grau de lliscament són bons per valorar la 

severitat de l'SPL però no s'han demostrat efectius per predir-ne l'evolució. 

Fig 34. Esquema per calcular el grau d'espondilolistesi 
amb el mètode de Wright&Bell. 
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CLASSIFICACIÓ PER ETIOPATOGÈNIA 

 

Aquí s'hi troba la classificació de Wiltse, que és la que més s'ha utilitzat les 

darreres dècades en l'espondilolistesi. Es tracta d'una classificació útil per identificar la 

patologia subjacent 83 però no ho és per establir criteris quirúrgics ni per predir-ne 

l'evolució ni el control evolutiu. Aquesta classificació es troba dividida en els següents 5 

grups : 

 

I. Espondilolistesi congènita (displàsica): es deu a un defecte congènit de la faceta 

superior de S1 o a la faceta inferior de L5. Existeixen 3 subtipus: 
• Articular displàsica orientada axialment (associada freqüentment a l’espina 

bífida) 
• Articular amb orientació sagital. 
• Altres anomalies congènites, sent la més freqüent la cifosi congènita. 

 
II. Espondilolistesi ístmica (espondilolítica): associada a un defecte de la pars 

interarticularis que permet el lliscament d’una vèrtebra sobre l’altra. Aquesta és la forma 

més freqüent i contempla 3 grups: 
• Fractura d’estrés de la pars. Rarament en menors de 5 anys. 
• Pars elongada però contínua. Fractura d’estrés que consolida en elongació. 
• Fractura aguda de la pars. 

 
III. Espondilolistesi degenerativa: Es produeix un desplaçament endavant 

conseqüència de la inestabilitat i la degeneració en segments de llarga durada del disc i 

les facetes. 
IV. Espondilolistesi traumàtica: La fractura aguda de les facetes de L5 i S1 anul·la 

el reforç ofert per aquesta i permet el desplaçament endavant. Sovint el lliscament és un 

fenomen secundari que es pot donar setmanes després d’haver-se produït la fractura, 

diferenciant-la, així, de la fractura-luxació aguda. 
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V. Espondilolistesi patològica: l'atenuació o destrucció de la part interarticular, el 

pedicle o les facetes permet el lliscament secundari. 
• Subtipus generalitzat: com és en el cas de l’osteoporosi, artrogriposi i 

artropatia de Charcot. 
• Subtipus localitzat: es deu a la destrucció localitzada de l’os com en el cas de 

tumor o infecció. 
 

VI. Espondilolistesi postquirúrgica (adquirida): transtorn iatrogènic de les 

estructures lligamentoses, discals o òssies que permeten el desplaçament. 
 

 

 La Classificació de Marchetti Bartolozzi 87, però, és el sistema de classificació 

més pràctic en termes de pronòstic. En aquest sistema, l'espondilolistesi es divideix en 2 

grans grups: de desenvolupament o adquirida. L'SPL de desenvolupament alhora es 

divideix en dos subtipus, ambdós amb lisi i elongació: baix grau de displàsia (low 

dysplastic) i alt grau de displàsia (high dysplastic), depenent de la severitat dels canvis 

displàsics en L5 i S1 i del risc de progressió. El baix grau de displàsia es descriu com a 

perfil lumbar normal, aparença quadrangular de L5, platet superior de S1 normal, baix 

risc de progressió (fins al 50%) i sense retroversió pelviana o hiperlordosi. Per contra, la 

d'alt grau de displàsia s'associa a lordosi lumbar, una L5 trapezoïdal, platet sacre en forma 

de cúpula, alt risc de progressió (fins l'espondiloptosi) i retroversió pelviana i 

hiperlordosi. 
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CLASSIFICACIÓ PER PARÀMETRES RAQUIPELVIANS 

Aquesta classificació és proposada per cirurgians de raquis de diferents països 

nordamericans i europeus que formen part de l'Spinal Deformity Study Group. Cataloga 

els subjectes en base als paràmetres raquipelvians calculats en la radiografia dels 

individus. Neix de la necessitat de poder classificar les espondilolistesis de manera que 

ajudi a la presa de decisions clíniques. Amb aquesta classificació es poden establir uns 

criteris de selecció per aplicar el tractament més adient, valorar-ne la resposta i poder-ne 

predir l'evolució. Es tracta d'una classificació amb alta fiabilitat inter-intraobservador i 

sorgeix de l'anàlisi dels paràmetres raquipelvians per part de la comunitat científica la 

darrera dècada. 
 

Classificació de l'Spinal Deformity Study Group 

 

 

SPL 

 

Baix grau (<50%) 

Tipus 1: PI < 45º 

Tipus 2: PI 45º-60º 

Tipus 3: PI > 60º 

 

Alt grau (≥50%) 

Pelvis equilibrada Tipus 4 

Retroversió pelviana Tipus 5: raquis equilibrat 

Tipus 6: raquis no equilibrat 

 

 

 

Per classificar el subjecte cal: 

1. Definir si és una SPL de baix o alt grau en funció del percentatge de lliscament, 

marcant el límit en el 50%. 

2. Determinar els paràmetres raquipelvians associats, entre ells el pelvic incidence 

(PI) que és específic i constant en cada individu tot i que recentment s'ha publicat un 

article que mostra canvis de valor postquirúrgics 88. 

 

 

Fig 35. Classificació de l'Spinal Deformity Group Study 
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A partir del seu valor es poden determinar 3 tipus d'SPL: 

Tipus 1: on el PI és <45º 

Tipus 2: PI entre 40º i 60º 

Tipus 3: PI >60º 

 

És Roussly 89 qui diferencia dos tipus de mecanisme en les SPL de baix grau, que 

són el mecanisme del trencanous (nutcracker) i el mecanisme de cisalla (shear) (Fig.36) . 

El primer (nutcracker) es dóna per un pinçament dels elements posteriors de L5 degut a la 

pressió que exerceixen L4 i S1 en l'extensió sobre ella. Aquesta força axial es transmet 

sobre la pars interarticularis com si d'un trencanous es tractés. Els paràmetres 

raquipelvians que s'associen són un PI disminuït amb un SS (sacral slope) disminuït i 

queda tipificat com el tipus 1. 

L'altre mecanisme és el de cisalla (shear) on els pacients amb un PI i SS elevats 

tenen un sacre més horitzontal, de manera que augmenta l'estrés sobre la xarnera  

lumbosacre fent que aquest augment de tensió no pugui acabar sent compensat i apareix 

el desplaçament anterior. 

 

 

 

 

 

La resta de tipus, vénen classificats pel tercer punt: 

3. Valorar si es tracta d'una pelvis en equilibri o no. Determinant els valors SS i 

Fig 36.     A. Mecanisme cisalla         B. Mecanisme trencanous 
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PT (pelvic tilt) i segons el normograma de Hresko 90, es generen 2 grups: 1) els que 

presenten  un SS ↑ amb un PT ↓, que significa una pelvis en equilibri, i 2) els de SS ↓ 

amb PT ↑, que significa que tenen la pelvis en retroversió (Fig. 37). El paràmetre final 

que cal valorar és la plomada sagital que baixa de C7 que donarà a entendre si el raquis 

està equilibrat (la plomada passa per sobre o darrere els caps femoral) o no ho està (la 

plomada passa per davant els caps femorals). D'aquesta manera aconseguim la resta de 

tipus de la classificació: 

Tipus 4: SS ↑ i PT ↓ 

Tipus 5: SS ↓ i PT ↑ amb plomada C7 per sobre o darrere caps femorals 

Tipus 6: SS ↓ i PT ↑ amb plomada C7 per davant caps femorals 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fig 37. A. Pelvis equilibrada PT↓SS↑   B. Pelvis en 
retroversió PT↑SS↓ 

Fig. 38. Classificació SDSG. 1. PI baix 2. PI normal  3. PI alt  4. Pelvis 
equilibrada 5. Pelvis en retroversió i raquis en equilibri 6. Raquis en desequilibri 
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3.6.5. ELS PARÀMETRES RAQUIPELVIANS EN L'ESPONDILOLISTESI 

 Estudis recents es basen en els paràmetres raquipelvians per explicar l'SPL en les 

seves variants ístmica i degenerativa 91.  

 L’orientació de les articulacions lumbosacres juguen un rol en l’aliniació espinal, 

que alhora depèn dels paràmetres raquipelvians. En sèries estudiades d'SPL, el PI estava 

significativament augmentat en ambdós grups, donant a entendre que la forma de la pelvis 

(PI) és un factor predisposant per l'SPL. La degenerativa es caracteritza per una elevada 

distància de la plomada de C7, pèrdua de LL i elevat PT (retroversió). Per contra, 

l’ístmica es caracteritza per LL alta, plomada des de C7 normal i PT mitjanament 

augmentat. SPL degenerativa és més desequilibrada que l’ístmica donada la diferència de 

LL en els dos grups. Aquestes troballes cal considerar-les en el tractament quirúrgic de 

l’SPL lumbar. 

 El factor predisposant pel desequilibri inicial és l'elevat PI 92, que alhora 

s'acompanya de SS i LL augmentats 91. Aquesta situació porta a un sacre més horitzontal, 

provocant més tensió a xarnera lumbosacre i facilitant el mecanisme de cisalla (Fig 37, 

A). La combinació de forces de cisalla i les normals sobre l'articulació lumbosacra 

arrodoneix el platet sacre com si fos una cúpula, facilitant una progressió anterior de la 

L5. La forma en cúpula no es veu en abscència d'SPL 57. Per contra, davant un PI 

disminuït i un SS disminuït es facilita un pinçament posterior de L5, tal i com es descriu 

en el mecanisme trencanous (Fig 37, B). 

 PI s'ha correlacionat amb la predisposició 83,55 i severitat de l'espondilolistesi61,93, 

mantenint una correlació linial amb el grau de Meyerding. Per tant, els tipus 1 i 2 de la 

classificació del SDSG tenen menys risc de progressar que el 3, que correspon a una 

elevació del PI per sobre 60º. 

 Referent al SS s'ha vist que augmenta en els tipus 1,2 i 3 i per contra disminueix 

en el 4 i 5, en un intent de facilitar la retroversió per compensar l'estàtica del segment 

lumbopelvià. 
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3.6.6. TRACTAMENT DE L'ESPONDILOLISTESI 

 El tractament de l'SPL ha estat controvertit durant molt de temps, sobretot en 

aquells casos d'alt grau 43. L'aprofundiment en l'estudi dels paràmetres raquipelvians la 

darrera dècada, ha estat per millorar els criteris de selecció dels subjectes afectes. La 

classificació proposada per l'SDSG és la primera a organitzar els subgrups d'SPL en ordre 

ascendent de severitat d'acord amb el pronòstic i/o l'aliniació raquipelviana. Aquesta 

classificació ascendent en severitat, fa que sigui més senzill i intuïtiu desenvolupar un 

algoritme de tractament doncs la complexitat de la cirurgia hauria d'augmentar en funció 

de la severitat de l'SPL 83. 

 En aquesta qüestió és important reconèixer els casos intermitjos que estan 

compensant amb la retroversió i la hiperextensió de malucs (fent ús de la reserva de 5º-6º) 

sense flexe de genolls. Són subjectes aparentment equilibrats però que no estan en 

situació de mínima energia, i explicaria el discomfort i el dolor que pateixen aquests 

pacients 94. 

 Pels autors de l'SDSG és important la valoració d'aquests grup de pacients com a 

opció quirúrgica marcant-se com a objectiu la restauranció dels paràmetres raquipelvians 

en congruència amb el PI inicial del subjecte 95, doncs recentment s'ha contstat que la 

cirurgia el pot fer variar 88. Així doncs, seguint aquesta premisa de restauració del raquis, 

es proposa el següent algoritme de tractament: 
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 Els pacients a tractar són els que estan simptomàtics i la tècnica a aplicar serà una 

fusió del segment implicat amb reducció completa de l'SPL en cas de retroversió pelviana 

associada, per considerar-se risc de mala evolució, una reducció parcial en la d'alt grau 

amb paràmetres equilibrats i únicament fusionant buscant la congruència entre PI i LL en 

pacients de baix grau. 

 

Fig 39. Algoritme de tractament per l'espondilolistesi L5S1 

Fig 40.   A Forces de distracció i extensió  B  Cargols en distracció per mantenir la 
reducció; l'espai L5S1 encara en cifosi   C col·locació de suport anterior i compressió 
posterior 
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4. OBJECTIUS
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En la població de pacients amb mielomeningocele controlats a la Unitat d'Espina Bífida 

del servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron: 

 

1. Descriure el pacient tipus que segueix controls periòdics. 

2. Determinar la incidència i la gravetat de l'espondilolistesi. 

3. Establir la relació entre l'espondilolistesi i el nivell de raquisquisi i les deformitats 

neuroortopèdiques d'extremitats inferiors, com el flexe de genoll i el de maluc. 

4. Establir la relació entre la capacitat de marxa i l'espondilolistesi. 

5. Determinar si existeix una influència significativa dels paràmetres raquipelvians en la 

incidència de l'espondilolistesi i analitzar si la ratio PT/PI>0.5 s’hi relaciona. 

6. Descriure el pacient amb mielomeningocele tipus que pateix espondilolistesi. 
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5. PACIENTS I MÈTODE
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DISSENY DE L’ESTUDI 

Es tracta d’un estudi observacional transversal en pacients atesos a la Unitat 

d’Espina Bífida de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona durant un any 

natural. 
 

CRITERIS D’INCLUSIÓ 

* Pacients diagnosticats de disrafisme obert tipus mielomeningocele. 
* Pacients amb edat igual o superior a 10 anys, quan la incidència pelviana es 

considera estable. 
 

CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

*  Altres disrafismes que no siguin mielomeningocele. 
*  Subjectes menors de 10 anys. 
* Subjectes que no disposin d’una placa de qualitat per les medicions 

radiogràfiques: 

• Que no tinguin cap femoral inclòs. 

• Que no es visualitzi correctament el platet sacre. 

• Que no estigui ben penetrada. 

• Que estigui feta en decúbit supí. 

* Subjectes que no disposin de radiografia lumbar i no vulguin participar. 
* Subjectes intervinguts de raquis. 
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CÀLCUL DE LA MOSTRA, SELECCIÓ I PROCEDIMENT 

La mida de la mostra es va calcular considerant que: 
* l’espondilolistesi a la població general és del 5% en edat puberal i del 6-7% a 

l’edat adulta 
* la prevalença de l’espondilolistesi a la població amb mielomeningocele és del 

5,9%, segons Stanitski, l’únic estudi publicat. 
* amb un valor alfa de 0,05, un valor beta (potència) de 0,80, un nivell de 

confiança de 95% i una precisió del 5%, la mida de la mostra es va calcular en 86 

subjectes per poder trobar diferències entre les dues poblacions. 

 

Un cop feta l'anàlisi estadística de la població, la prevalença d'espondilolistesi es 

va comparar amb la prevalença de la població general a través del test z-proportion. 

Aquest test determina si la proporció d'un grup a estudi difereix d'un valor especificat a la 

literatura, calculant l'interval de confiança que probablement inclogui la proporció de la 

població general a fi de poder-les comparar. D'aquesta manera es pot saber si la proporció 

de la mostra estudiada difereix de la proporció de la població global, en funció de si 

aquesta es troba dins l'interval de confiança estimat amb el test o no. 

 

Per la selecció dels pacients inclosos en l’estudi, es van avaluar tots aquells amb 

diagnòstic de mielomeningocele, que estaven agendats a les consultes de la Unitat 

d’Espina Bífida de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ja fos en primera visita per 

consulta especialitzada o bé per control rutinari, durant un any natural. Sistemàticament 

se’ls va demanar una radiografia de columna lumbar amb inclusió del cap femoral en 

bipedestació o sedestació, en el cas que no caminessin, previ consentiment oral. Això va 

representar una mostra inicial de 346 subjectes dels quals se’n van excloure 151 pels 

motius referits a la taula següent, quedant una mostra final de 195 pacients. 
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Motiu d’exclusió Nombre de pacients 

 Sense Radiografia de qualitat 
 Cirurgia de raquis 
 Menors de 10 anys 
 Rx sense cap femoral 

 73 
 35 
 27 
 16 

 

 

 Dins el grup de sense radiografia de qualitat tant s’inclouen aquelles que no 

havien estat ben penetrades, com aquelles que no s’identificaven correctament els platets 

vertebrals per una escoliosi lumbar severa. Les cirurgies de raquis es van excloure per 

considerar que s’havia manipulat el segment a estudiar. Els menors de 10 anys, van ser 

exclosos perquè el pelvic incidence queda estable per sobre dels 10 anys com a molt 

aviat56. No obstant, l'anàlisi feta amb ANOVA demostra l'homogeneïtat dels grups 

funcionals en relació a l'edat, no podent-se atribuir a la variable edat possibles diferències 

entre els grups, i sent comparables, per tant, amb els resultats d'estudis pediàtrics.  

Per últim, aquells pacients a qui se’ls va fer la radiografia sense incloure el cap 

femoral també van ser exclosos per no poder mesurar els paràmetres raquipelvians. 

 

METODOLOGIA 

 Les dades es van recollir de l'anamnesi i les radiografies de la història clínica del 

pacient.  

 El formulari de recollida de les dades de la història clínica es va estructurar de la 

següent manera (Annex 1): 

1. Dades demogràfiques 

2. Nivell neurològic funcional 

3. Complicacions neurològiques: 

• hidrocefàlia (derivada o no) 

Taula 2. Motiu i número de pacients exclosos 
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• lesió de primera motoneurona associada o no 

4. Marxa: 

• edat d'inici, pèrdua o no de nivell funcional 

• classificació segons l'escala de Hoffer modificada (Annex 2) 

• tipus funcional de marxa 

5. Activitats de la vida diària i transferències 

6. Exploració neuroortopèdica: 

• limitacions del balanç articular a maluc i genoll, donant per flexe 

limitacions iguals o superiors als 20º en ambdues articulacions. 

• luxació de maluc o no, en base a la línia de Perkins, segons la 

metodologia de Reimer's.  Es tracta de definir una línia vertical que 

baixa des del punt més extern de l'acetàbul: en el maluc normal, 2/3 de 

la metàfisi han d'estar per dins la línia; si més d'1/3 queda per fora la 

línia es considera subluxació, i si el cap femoral queda totalment per 

fora de la línia, es considera luxació.  

 

 
 

7. Cirurgia associada: 

• Maluc: correcció del flexum, reducció de la luxació o cap. 

• Genoll: correcció del flexum, altres o cap. 

• Raquis: sí o no. 

 

Fig 41. Índex de Reimer's per 
valorar la luxació de maluc 
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8. Estudi radiològic del raquis: 

• nivell de raquisquisis: és el primer nivell on s'evidencia el defecte de 

fusió de l'arc posterior de la vèrtebra. 

• escoliosi associada o no, amb descripció angular de la corba segons la 

metodologia de Cobb i classificació segons topografia i severitat. 

• espondilolistesi 

i. grau d'espondilolistesi 

• paràmetres raquipelvians 

i. sacral slope (pendent sacre) 

ii. pelvic incidence (angle d'incidència pelviana) 

iii. pelvic tilt (inclinació pelviana) 

iv. lordosi lumbar 
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Estudi radiològic: 

 S'analitza la darrera radiografia feta, que compleixi criteris d'inclusió, anotant 

l'edat del pacient en el moment d'aquesta. La imatge es digitalitza i es tracta amb el 

software de disseny gràfic AutoCad. 

• La corba d'escoliosi es mesura segons la metodologia de Cobb, marcant com a límits 

aquelles vèrtebres que estiguin més inclinades i menys rotades. 

 

 
 

 

Es classifiquen topogràficament, en: 

  Toràcica: aquella que presenta la vèrtebra àpex de T1 a T11 

  Toraco-lumbar: aquelles que presenten la vèrtebra àpex entre T12 i L1 

  Lumbar: aquelles que presenten vèrtebra àpex entre L2 i L5 

  Doble corba: aquelles que presenten 2 corbes 

 

 Per facilitar el maneig estadístic, es defineix la variable corba de major magnitud, 

que és aquella corba que més magnitud presenta el grup de doble corba, i es classifica 

el grau de severitat segons: 

  lleu: de 10 a 20º Cobb 

  moderada: de >20 a 40º Cobb 

  severa: > de 40º Cobb 

Fig 42. Metodologia Cobb per mesurar valor angular de l'escoliosi 
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• Es valora la radiografia de perfil lumbosacre amb inclusió de cap femoral i s'analitza 

si hi ha espondilolistesi o no per part del doctorand. Per confirmar criteri a l'hora de 

classificar, es compta amb la col·laboració d'un cirurgià de raquis que classifica per 

segona vegada totes les imatges de perfil de la sèrie. 

• El grau d'espondilolistesi es mesura segons 2 metodologies: 

1. El mètode de Taillard 

2. El mètode de Meyerding 

 

Els paràmetres raquipelvians calculats, que es mesuren segons la metodologia proposada 

per l'Spinal Deformity Study Group, són els següents: 

1. Sacral slope  amb el rang de normalitat 34-50. 

2. Pelvic incidence amb el rang de normalitat 45-65. 

3. Pelvic tilt amb el rang de normalitat 7-19. 

4. Lordosis lumbar amb el rang de normalitat de 30-52 per homes i 35-57 per 

dones. 

   

            

 Els paràmetres raquipelvians són tractats com a variables quantitatives i com a 

qualitatives un cop classificats com a disminuït, augmentat i normal en funció dels 

estàndars proposats per l'SDSG. De les variables quantitatives es calculen les ratios 

proposades per McThiong PT/PI, SS/PI, LL/PI i PT/SS. 

 

 L'anàlisi estadística es fa amb el paquet SPSS 15 per sistema windows i es 

divideix en dues parts: anàlisi de freqüencies de les variables recollides i anàlisi 

estadística per l'estudi associatiu de les possibles varibles interelacionades. El valor de 

significació estadística es fixa en una p < 0,05. 

 

 La bibliografia per la discussió i per donar suport teòric a aquesta tesi s'obte 

segons recomanacions de la piràmide de la informació 6 "S" de Haynes 96, consultant 
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resums basats en MBE com l'UpToDate, síntesis amb revisions sistemàtiques i articles 

originals. Les bases de dades consultades han estat Tripdatabase, Cochrane i Medline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTATS 
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6.1. ANÀLISI DESCRIPTIVA DE LA POBLACIÓ D'ESTUDI 
Característiques demogràfiques i clíniques 

 La mostra final de l'estudi va ser de 195 subjectes afectes de mielomeningocele 

que es controlen periòdicament a la Unitat d'Espina Bífida del servei de Rehabilitació de 

l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron de Barcelona. Amb una distribució per sexes 

de 107 (54.9%)  homes i 88 (45.1%) dones, una mitjana d'edat de 27.7 anys (+/- 10) (rang 

10-61), i amb una procedència segons la gràfica circular següent: 

 

            

 

 La distribució de la mostra per nivell funcional és la següent: 

 
 

 

Sent grups homogenis en relació a l’edat (p=0.267 fent una anàlisi ANOVA inter-

grups), és a dir, que no hi ha un grup funcional que pugui mostrar diferències en alguna 

de les variables, degut a l’edat. 

Fig 43. Distribució de la mostra segons procedència. 

Fig 44. Distribució de la mostra segons nivell funcional. 
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El 87.2% de la mostra presenta una hidrocefàlia, estant derivada en el 82.35% dels 

casos. Estratificat segons grup funcional, es pot observar en el següent diagrama de 

barres: 

  

 

 

Segons grups funcionals, el 100% dels pacients amb nivell funcional toràcic i 

lumbar alt presenten hidrocefàlia, dels quals la tenen derivada un 90.9%.  De la resta de 

grups veiem una relació inversa, és a dir, quan més baix és el nivell funcional, menys 

incidència d’hidrocefàlia hi ha: lumbar mig 97.2% dels quals n’hi ha 74.3% de derivats. 

Lumbar baix 85.5% d’hidrocefàlia i derivació en un 83% i del nivell sacre amb un 

percentatge d’hidrocefàlia del 66.7%, el 40.8% dels quals estan derivats. 

El 19.48% dels pacients té altra lesió neurològica associada que pugui causar 

espasticitat i interferir en la funcionalitat del subjecte. La patologia més freqüentment 

relacionada és, en un 44.7% la siringomièlia. La resta d'entitats neurològiques associades 

són mielopatia cervical, dany cerebral adquirit i esclerosi múltiple, com a malalatia 

apareguda en l’edat adulta. L'epil·lèpsia la trobem en el 11.8% dels pacients de la mostra. 

Referent a la marxa, el 69,8% de la mostra deambulen habitualment amb o sense 

ajudes, mentre que el restant 30,2% es desplaça habitualment amb cadira de rodes. 

La mitjana d'adquisició de la marxa en mesos és de 33,01 +/- 20 (rang 12-144). El 

18.5% (n 36) adquireix la capacitat de marxa abans dels 18 mesos, el 6.1% (n 12) no ha 

caminat mai i el 75.4% (n 147) inicien marxa posteriorment als 18 mesos de vida. Dels 

que inicien marxa, un  28.96% perd nivell funcional per diferents causes abans de ser 

inclosos en la mostra a estudiar. 

Fig 45. Comparativa dels pacients sense hidrocefàlia- hidrocefàlia derivada - 
hidrocefàlia no derivada segons nivell funcional. 
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 Segons la classificació de Hoffer modificada, tenim que el 17.9% es desplacen 

amb cadira de rodes, el 12.3% deambulen intradomicili i es desplacen amb cadira de 

rodes per la comunitat, el 22.1% deambulen per la comunitat amb bastons i el 47.7% són 

deambulants comunitaris sense bastons. 

 

 

 

 El 88.2% de la mostra són totalment independents per les activitats bàsiques de la 

vida diària (AVDs) i el 92.8% són completament independents per transferències. 

Fig 46.  Comparativa dels pacients que han perdut nivell funcional, per grups. 

Fig 47.  Distribució del nivell funcional segons escala de Hoffer modificada 
dels subjctes  de la mostra 
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 L’escoliosi en els pacients de la mostra està present en el 28.2% del total, amb la 

següent distribució per grups funcionals: 

 

  

 

 

 La mitjana de graus de la variable corba de major magnitud de la mostra és de 

39.62º +/- 21.7º amb una mediana de 35º. Si ho estratifiquem per grups funcionals el 

resultat s'aprecia a la següent taula: 

 

Nivell funcional Mitjana DE 

 
Toràcic 
Lumbar Alt 
Lumbar Mig 
Lumbar Baix 
Sacre 

 
53,9º 
39,8º 
35,2º 
28,5º 
25,5º 

 
+/- 20,5 
+/-  9,6 
+/- 17,8 
+/- 29,5 
+/- 17 

 

 

 Referent a les deformitats ortopèdiques d'extremitat inferior, s'evidencia un flexe 

de maluc (>20º) en el 30.3% dels subjectes de la mostra i una luxació (unilateral o 

bilateral) en el 26.7%. A nivell de genoll, el 14.9% presenta deformitat en flexe. 

 

Nivell funcional 

Tipus corba: 

Núm casos 

Fig 48.  Distribució dels tipus de corba segons nivell funcional. 

Taula 3.  Mitjanes de la variable corba major segons nivell funcional 
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 El resultat d'intervencions es recull a les dues gràfiques següents: 

 

 

 

  

 

Fig 49.  Distribució cirurgies de maluc 
realitzades en funció del nivell 
funcional 

Fig 50.  Distribució cirurgies de genoll 
realitzades en funció del nivell 
funcional 
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6.2. Variables característiques radiològiques 

 Els nivells de raquisquisi implicats es veuen en el següent dibuix, sent el segment 

més freqüentment afectat l’L4 amb un 39.5% dels subjectes i trobant el 78% dels pacients 

en el tram L3-L4-L5. 

 

 

 

 

 

 La prevalença de l'espondilolistesi de la mostra estudiada és del 20%. El resultat 

del càlcul del seu IC del 95% amb el test z és de 0.1483 a 0.2626, i el valor 0.059 queda 

fora d'aquest rang, per tant, es pot afirmar que la prevalença de la SPL en la població 

general (5,9%) és diferent de la prevalença de la mostra de pacientes amb MMC amb una 

significació de p<0.001. 

 La localització en el 100% dels casos és en el segment L5-S1 i en tots els casos es 

tracta d'una espondilolistesi de baix grau, mostrant un desplaçament <50% de la 

superfície segons l'escala de Meyerding. La mitjana de lliscament de la vèrtebra L5 sobre 

S1 és de 17.86%+/-6 (7-32.7).  

  D10 D12 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 

Toràcic 1 4 4 5 8 8       

Lumbar Alt     2 1 3 5 2 1   

Lumbar Mig     1 5 9 17 4     

Lumbar Baix       3 15 36 20 2   

Sacre       1 4 11 10 12 1 

Fig 51.  Nivell de raquisquisi segons nivell funcional. 
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Espondilolistesi  

 
Prevalença 
Sexe 
Nivell 
Severitat (Meyerding) 
% lliscament (Taillard) 

 
20% 

53% H : 47% D 
L5-S1   100% 

Grau I   87.18%     Grau II   12.82% 
17.86% +/- 6    (7-32.7) 

 
 

Toràcic 
 

Lumbar Alt 
 

Lumbar Mig 
 

Lumbar Baix 
 

Sacre 
Prevalença 
Nivell 
Meyerding 
Taillard 

13,3% 
L5-S1 

I 75%    II 25% 
17,9%+/-9 

14,3% 
L5-S1 

I 50%   II 50% 
24%+/-6 

25% 
L5-S1 

I 89%  II 11% 
20,7%+/-5 

23,7% 
L5-S1 

I 94%    II 6% 
16%+/-4,5 

15,4% 
L5-S1 

I 83%    II 17% 
16,6%+/-8 

 

 Cadira de rodes 
11,4% 
L5-S1 

I  75%   II 25% 
17,58 +/- 9 

Deamb interiors 
12,5% 
L5-S1 

I  67%   II 33% 
21,15 +/- 7 

Deamb com + bastons 
25,6% 
L5-S1 

I 90%   II 10% 
20,22 +/- 4 

Deamb com 
22,6% 
L5-S1 

I 90%   II 10% 
16,2 +/- 6 

Prevalença 
Nivell 
Meyerding 
Taillard 

 

 

 

 Segons la classificació proposada per l'Spinal Deformity Study Group, 

l'espondilolistesi observada en la població amb MMC és, en tots els casos, de baix grau, i 

es distribueix de la següent manera: 

 

 
Tipus 1 
Tipus 2 
Tipus 3 

 
10,3% 
38,5% 
51,3% 

Taula 4.  Dades d'espondilolistesi en general, per nivell funcional i segons escala de Hoffer. 

Deamb: deambulants   Com: comunitaris 

Taula 5.  Distribució de les espondilolistesis segons classificació de l'SDSG 
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 En els paràmetres raquipelvians s'analitzen el pelvic incidence (PI), el sacral slope 

(SS), el pelvic tilt (PT) i la lordosi lumbar (LL) i les seves ratios SS/PI, PT/PI, LL/PI i 

PT/SS. 

 En primer lloc es fa una anàlisi amb t de Student per PI, no assumint les variances 

com a iguals, comparant els pacients majors i menors de 18 anys, doncs a la literatura 

científica hi ha articles que recolzen que l'estabilització del PI és a 10 anys mentre que  

altres la creuen al final del creixement (acordant els 18 anys). La significació estadística 

és de p=0,089, donat que no hi ha diferències en el PI entre els majors i menors de 18 

anys, el pelvic incidence s'analitza en tots els subjectes majors de 10 anys com un sol 

grup. 

 En segon lloc, es valora si les variables PI, SS, PT i LL varien en funció de si la 

Rx és en sedestació o en bipedestació. Fent una t de Student, no assumint les variances 

iguals,  s'obté una p=0,27 per PI, no s'evidencien diferències significatives entre els del 

grup de Rx en bipedestació i el grup de Rx en sedestació, resultat esperable donat que es 

tracta d'un paràmetre propi de cada injdividu que s'ha demostrat independent de la 

posició. No obstant, tant per SS, PT com LL sí que s'evidencien diferències significatives 

en el grup que ha fet la Rx en bipedestació en comparació amb el grup que l'ha fet en 

sedestació, sent respectivament p=0,000, p=0,000 i p=0,005. De manera, que les variables 

SS, PT i LL, i les ratios que se'n deriven, seran estratificades en grup 

bipedestació/sedestació en el tractament estadístic. 

 Amb aquestes premises, la mitjana dels paràmetres raquipelvians, són: 

 

Paràmetres raquipelvians 
 
PI 

 
63,92º +/-19,8º    (10º-120º) 

 Sedestació 
33º+/-30º (-49º - 81º) 

33º+/-30º (-39º - 105º) 
37º+/-15,5º (-92º - 93º) 

Bipedestació 
52º+/-17º (20º - 139º) 
10º+/-18º (-67º - 56º) 
59º+/-20º (16º-112º) 

SS 
PT 
LL 

 
Taula 6.  Mitjanes, DE i rang dels paràmetres raquipelvians. 
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Estratificat per grups segons l'escala de Hoffer modificada, tenim: 

  
Paràmetres raquipelvians 

 

Cadira de Rodes 

 

PI 

 

66,6º +/- 21,6º (10º - 114º) 

 Sedestació 

30,2º +/- 32º 

66,6º +/- 21º 

27º +/- 42º 

Bipedestació 

 

No hi ha casos 

SS 

PT 

LL 

PI Deambulant int 64º +/- 18º (26º-95º) 

  Sedestació 

38º +/- 30º (- 28º-78º) 

23º +/- 34º (- 39º-97º) 

52º +/- 34º (-24º - 93º) 

Bipedestació 

61º +/- 33º (20º-139º) 

7,2º +/- 31º (-67º - 56º) 

62º +/- 23º (25º - 109º) 

SS 

PT 

LL 

PI Deambulant 

comunitari + ajudes 

62,5º +/- 19,5º (36º-118º) 

Sedestació 

38º +/- 18º (10º-61º) 

33º +/- 29º (-10º - 67º) 

49,5º +/- 34º (-16º-86º) 

Bipedestació 

56,5º +/- 17,5º (31º - 92º) 

4,3º +/- 17º (-24º - 36º) 

62º +/- 23º (23º - 112º) 

SS 

PT 

LL 

PI Deambulant 

comunitari 

63,4º +/- 20º (15º-120º) 

Sedestació 

47,5º +/- 32º (25º-70º) 

34º +/- 19º (20º-48º) 

59º +/- 31º (37º-81º) 

Bipedestació 

50º +/- 14º (22º-90º) 

13º +/- 16º (-45º -48º) 

58º +/- 19º (16º-100º) 

SS 

PT 

LL 

Taula 7.  Mitjanes, DE i rang dels paràmetres espinopelvians segons nivells escala de Hoffer  modificada. 
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 Transformant els paràmetres raquipelvians en les variables qualitatives augmentat, 

normal i disminuït, segons els barems de normalitat que proposa l'SDSG (ANNEX 3) 

trobem les següents freqüències: 

 

 
 

 
Augmentat 

 
Normal 

 
Disminuït 

PI 
Sedestació 

44,6% 38% 17,4% 

SS 
PT 
LL 

35% 
66,5% 
35% 

19,3% 
16% 
28% 

45,6% 
17,5% 
36,8% 

Bipedestació 
SS 
PT 
LL 

   
47,8% 
31% 

58,7% 

42,7% 
33,3% 
34,8% 

9,5% 
35,5% 
6,5% 

 

 

  

 PI es troba augmentat o normal en el 82% de la mostra, contra el 17,4% que el té 

disminuït. En bipedestació, la proporció de SS augmentats és similar a LL, mentre que PT 

manté unes proporcions similars en els 3 grups. En sedestació s'intueix la relació 

inversament proporcional entre PT i SS. 

 Referent a les mitjanes de les ratios dels paràmetres raquipelvians, en la següent 

taula s'evidencia que la ratio PT/PI del grup en bipedestació de la mostra tendeix a ser 

<0.5, que SS/PI tendeix a situar-se >0.5 de la mateixa manera que ho fa LL/PI. 

Taula 8.  Freqüències dels paràmetres raquipelvians qualitatius de la mostra, en funció de la posició 
en Rx. 
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Sedestació  
PT/PI 0.55 +/- 0.88 
SS/PI 0.46 +/- 0.89 
LL/PI 0.50 +/- 1.05 
PT/SS 1.87 +/- 11.1 

Bipedestació  
PT/PI 0.12 +/-0.35 
SS/PI 0.88 +/- 0.35 
LL/PI 0.99 +/- 0.4 
PT/SS 0.27 +/-0.42 

Taula 9. Relació de mitjanes i DE de les ratios 
raquipelvianes, en funció de la posició en Rx. 
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6.3. Anàlisi bivariable 

 La possible relació entre espondilolistesi i les variables clíniques associades, es 

mostren a la següent taula: 

Variable 
 
Sexe 
Nivell de raquisquisi 
Lesió neurològica sobreafegida 
Flexe de maluc 
Luxació de maluc 
Flexe de genoll 
Escoliosi 
Escala de Hoffer 
Nivell funcional 
Marxa 

significació 
 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

significació estadística 

P 
 

p = 0.67 
p= 0.36 
p= 0.93 
p= 0.64 
p= 0.57 
p= 0.36 
p= 0.42 
p= 0.29 
p = 0.43 

p = 0.030 

 

 

 Cap de les variable qualitatives clíniques recollides en el qüestionari tenen 

significació estadística tret de la marxa, en la que es van classificar els pacients en funció 

de l'escala de Hoffer modificada com a deambulants habituals (grup 3 i 4) versus els que 

principalment es desplaçaven en cadira de rodes (1 i 2). Els deambulants habituals 

mostren una major freqüència d'espondilolistesi estadísticament significativa (p= 

0.030). La variable nivell funcional es va agrupar en 3 grups: 1) toràcic + lumbar alt, 2) 

lumbar mig + lumbar baix (que tenen un desequilibri més accentuat a maluc per manca 

d'extensors competents) i 3) nivell sacre, però l'anàlisi bivariable tampoc es va mostrar 

estadísticament significativa (p= 0.245). El grup que caminava es va subdividir en 3 

nivells: 1. nivell lumbar mig 2. Nivell lumbar baix i 3. Nivell sacre i amb l'anàlisi de la 

chi2 tampoc es van mostrar diferències estadísticament significatives (p=0.518). 

 En el grup dels que caminen amb regularitat, es va mirar la relació dels paràmetres 

raquipelvians en relació a l'espondilolistesi i es van mostrar significativament més alts la 

lordosi lumbar (LL) i el pendent sacre (SS) en els subjectes deambulants que presentaven 

espondilolistesi, tal i com mostra la taula següent: 

 

Taula 10. Anàlisi bivariable amb chi 2 de l'espondilolistesi amb les variables qualitatives recollides a l'estudi. 
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Paràmetre 

PI 

PT 

SS 

LL 

 

NS 

NS 

significació estadística 

significació estadística 

 

p=0.13 

p=0.17 

p=0.001 

p=0.003 

 

 

 

 Referent als paràmetres raquipelvians, s'analitza el PI en global, donat que es 

tracta d'un paràmetre propi de cada pacient que no varia en relació a la posició pelviana 

tal i com s'ha explicat anteriorment, i la resta de paràmetres en funció de la posició en què 

es va fer la Rx. El resultat de l'anàlisi bivariable entre paràmetres raquipelvians i 

espondilolistesi es mostra a la següent taula: 

 

Paràmetres raquipelvians 

 
PI 

 
No hi ha relació 

 
P=0.280 

Sedestació 
SS 
PT 
LL 
Bipedestació 
SS 
PT 
LL 

Més alt en l'espondilolistesi 
Més baix en l'espondilolistesi 
Més alt en l'espondilolistesi 

P= 0.001 
P= 0.012 
P= 0.005 

Més alt en l'espondilolistesi 
No hi ha relació 
Més alt en l'espondilolistesi 

P= 0.056 
P= 0.440 
P= 0.013 

 

  

 El PI, que representa la morfologia de la pelvis i és invariable segons la posició, 

no s'associa a l'SPL. Per altra banda, tots els paràmetres en sedestació es mostren 

associats a l'espondilolistesi de manera estadísticament significativa, mentre que en 

bipedestació, el SS mostra una tendència a la significació estadística, el PT no mostra 

canvis en relació a SPL sí/no i la LL és més alta en els subjectes amb SPL amb 

significació estadística (p=0.013). 

Taula 12.  Resultat anàlisi bivariable dels paràmetres raquipelvians quantitatius en relació a l'SPL en 
funció de la posició Rx 

Taula 11.  Resultat anàlisi bivariable dels paràmetres raquipelvians 
quantitatius en relació a l'SPL en el grup que camina 
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 Analitzant les variables dels paràmetres raquipelvians com a variables qualitatives 

un cop classificades segons els valors de normalitat proposats per l'SDSG, es constata una 

clara significació estadística (p=0.025) en el paràmetre de la lordosi lumbar pels pacients 

en sedestació i una tendència a la significació en els que estan en bipedestació, tal i com 

queda recollit en la taula que ve a continuació: 

 

 
PI 

 
sense relació 

 
p= 0.38 

Sedestació 
SS 
PT 
LL 

 
sense relació 
sense relació 
augmentat en SPL 

p= 0.90 
p=0.065 
p=0.025 

Bipedestació 
SS 
PT 
LL 

  
sense relació 
sense relació 
augmentat en SPL 

p= 0.07 
p= 0.50 
P=0.056 

 

 

 Les ratios dels paràmetres raquipelvians PT/PI, SS/PI, LL/PI i PT/SS també 

s'analitzen en funció de com ha estat presa la Rx,  donat el pes de les variables PT, SS i 

LL (posició-dependents) en el quocient. Les troballes són les següents: 

 

 
Sedestació 

  

PT/PI 
SS/PI 
LL/PI 
PT/SS 

ratio més baix en SPL 
ratio més alt en SPL 
ratio més alt en SPL 
sense diferències 

P= 0.003 
P= 0.004 
P= 0.001 
P= 0.26 

Bipedestació 
PT/PI 
SS/PI 
LL/PI 
PT/SS 

sense diferències 
sense diferències 
sense diferències 
sense diferències 

P= 0.76 
P= 0.77 
P= 0.34 
P=0.25 

 

 

Taula 14.  Resultat anàlisi bivariable de les ratios amb l'SPL en funció de la posició Rx 

Taula 13.  Resultat anàlisi bivariable dels 
paràmetres raquipelvians qualitatius  en 
relació a l'SPL en funció de la posició Rx 
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 Avaluant la variable sexe amb els paràmetres raquipelvians, es mostra un augment 

de PI en el sexe femení, estadísticament significatiu (p=0.000). Els altres paràmetres 

estadísticament significatius són la lordosi lumbar, que tant en sedestació com en 

bipedestació es mostra amb valors angulars més alts en les dones (p=0.043) i (p=0.001) i 

el sacral slope, que en bipedestació és més elevat en dones que en homes (p=0.042), tal i 

com es reflecteix a la taula següent: 

 

 
PI 

 
és més elevat en dones 

 
p= 0.000 

Sedestació 
SS 
PT 
LL 

  
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 
és més elevat en dones 

p=0.16 
p=0.40 

p=0.043 

Bipedestació 
SS 
PT 
LL 

  
és més elevat en dones 
no hi ha diferències 
és més elevat en dones 

p=0.043 
p=0.410 
p=0.001 

 

 

 Donada la relació entre els pacients que caminen i l'SPL, s'analitzen els 

paràmetres raquipelvians com a variable quantitativa en aquests dos grups per valorar 

possibles relacions, no trobant significació estadística entre ells. 

 

 
PI 

 
no hi ha diferències 

 
p= 0.386 

Sedestació 
SS 
PT 
LL 

  
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 

p=0.337 
p=0.970 
p=0.175 

Bipedestació 
SS 
PT 
LL 

  
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 

p=0.394 
p=0.741 
p=0.706 

 

Taula 15.  Resultat anàlisi bivariable entre sexe i paràmetres raquipelvians, 
segons  posició bipedestació/sedestació 

Taula 16.  Resultat anàlisi bivariable entre camina-no camina i paràmetres 
raquipelvians, segons  posició bipedestació/sedestació 



110 

 

 

 L'anàlisi de les ratios derivades dels paràmetres raquipelvians tampoc han resultat 

tenir diferències estadísticament significatives entre els pacients que caminen i els que no 

ho fan. 

 

   
Sedestació 
SS/PI 
PT/PI 
LL/PI 
PT/SS 

  
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 

p=0.361 
p=0.396 
p=0.293 
p=0.658 

Bipedestació 
SS/PI 
PT/PI 
LL/PI 
PT/SS 

  
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 

p=0.971 
p=0.973 
p=0.360 
p=0.504 

 

 

 

 Tractant aquests paràmetres com a variables qualitatives, tampoc es constaten 

diferències significatives entre els pacients que caminen i els que es desplacen 

principalment en cadira de rodes. 

 

 
PI 

 
no hi ha diferències 

 
p= 0.199 

Sedestació 
SS 
PT 
LL 

  
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 

p=0.970 
p=0.364 
p=0.083 

Bipedestació 
SS 
PT 
LL 

  
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 
no hi ha diferències 

p=0.892 
p=0.769 
p=0.830 

Taula 17.  Resultat anàlisi bivariable entre camina-no camina i les ratios 
establertes entre paràmetres raquipelvians, segons  posició 
bipedestació/sedestació 

Taula 18.  Resultat anàlisi bivariable entre els paràmetres raquipelvians en 
format de variable qualitativa, entre els pacients que caminen i ni caminen,  
segons  posició bipedestació/sedestació en aquells que són posició-
dependents 
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6.4. Correlacions 

Correlació de paràmetres raquipelvians 

   PI SS PT LL 
 
 
 
 
 
SEDESTACIÓ 
 
 
 

 
PI 

corr Pearson 1 0.340** 0.406** 0.29 
Sign.  0.01 0.002 0.582 
N 57 57 57 57 

 
SS 

corr Pearson 0.34** 1 -0.71** 0.89** 
Sign. 0.01  0.000 0.000 
N 57 57 57 57 

 

PT 

corr Pearson 0.41** -0.717** 1 -0.64 
Sign 0.002 0.000  0.004 
N 57 57 57 57 

 

LL 

corr Pearson 0.29 0.89** -0.64** 1 
Sign 0.582 0.000 0.004  
N 57 57 57 57 

 

   PI SS PT LL 
 
 
 
 
 
BIPEDESTACIÓ 
 
 
 

 
PI 

corr Pearson 1 0.480** 0.551** 0.535** 
Sign.  0.000 0.000 0.000 
N 138 138 138 138 

 
SS 

corr Pearson 0.480** 1 -0.467** 0.769** 
Sign. 0.000  0.000 0.000 
N 138 138 138 138 

 

PT 

corr Pearson 0.551** -0.467** 1 -0.192* 
Sign 0.000 0.000  0.024 
N 138 138 138 138 

 

LL 

corr Pearson 0.535** 0.769** -1.92* 1 
Sign 0.000 0.000 0.024  
N 138 138 138 138 

 

 

 

 La correlació entre PI i SS i PT es dóna tant en sedestació com en bipedestació; és 

una correlació moderada però significativa, indicant que els individus amb un PI més 

elevat, SS i PT augmenten proporcionalment, d'acord amb la fórmula PI=SS+PT.  La 

correlació més forta s'estableix entre SS i LL, tant en sedestació com en bipedestació, 

indicant que quan l'individu augmenta o disminueix el seu SS, la lordosi lumbar 

Taula 19.  Correlació dels paràmetres raquipelvians entre ells en sedestació/bipedestació. 

 ** correlació significativa al nivell 0.01 * correlació significativa al nivell 0.05 
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acompanya la variació en la mateixa direcció, és a dir, augment de SS implica augment de 

LL i a la inversa, SS disminuït, LL disminuït. A aquestes dues variables, s'estableix una 

correlació negativa amb el PT, és a dir, tal i com s'objectiva a PI=SS+PT, per un PI donat, 

quan augmenta PT, l'SS disminueix i a la inversa, mostrant una correlació estadísticament 

significativa també amb la variable LL. En resum, un PI alt implica que SS i PT 

augmenten proporcionalment. Quan SS augmenta, també ho fa LL i que amb l'augment 

de SS, el PT disminueix. Explicant la versió contrària, un PI baix implica un SS i PT 

baixos, i quan SS disminueix també ho fa LL alhora que PT augmenta. 

 

      
 

 

 

 

 

Fig 52.  Correlació de Sacral Slope (SS) amb Lordosi Lumbar (LL) en pacients en sedestació A i en bipedestació B 

SS 

LL A B 

Fig 53.  Correlació de Sacral Slope (SS) amb el Pelvic Tilt (PT) en pacients en sedestació A i en bipedestació B 

B 
A 
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B 

A 

Fig 54.  Correlació de Sacral Slope (SS) amb el Pelvic Incidence (PI) en pacients en sedestació A i en 
bipedestació B 

A B 

Fig 55.  Correlació del Pelvic Tilt (PT) amb el Pelvic Incidence (PI) en pacients en sedestació A i en 
bipedestació B 
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Correlació de les ratios 

   PT/PI SS/PI LL/PI PT/SS 
 
 
 
 
 
SEDESTACIÓ 
 
 
 

 
PT/PI 

corr Pearson 1 -0.997** -0.942** 0.30 
Sign.  0.000 0.000 0.824 
N 57 57 57 57 

 
SS/PI 

corr Pearson -0.997** 1 0.949** -0.31 
Sign. 0.000  0.000 0.816 
N 57 57 57 57 

 

LL/PI 

corr Pearson -0.942** 0.949** 1 0.010 
Sign 0.000 0.000  0.943 
N 57 57 57 57 

 

PT/SS 

corr Pearson 0.30 -0.31 -0.010 1 
Sign 0.824 0.816 0.943  
N 57 57 57 57 

 

   PT/PI SS/PI LL/PI PT/SS 
 
 
 
 
 
BIPEDESTACIÓ 
 
 
 

 
PT/PI 

corr Pearson 1 -1.000** -0.808** 0.817** 
Sign.  0.000 0.000 0.000 
N 138 138 138 138 

 
SS/PI 

corr Pearson -1.000** 1 0.809** -0.817** 
Sign. 0.000  0.000 0.000 
N 138 138 138 138 

 

LL/PI 

corr Pearson -0.808** 0.809** 1 -0.621** 
Sign 0.000 0.000  0.000 
N 138 138 138 138 

 

PT/SS 

corr Pearson 0.817** -0.817** -0.621** 1 
Sign 0.000 0.000 0.000  
N 138 138 138 138 

 

 

 

 Al igual que els paràmetres raquipelvians, les ratios mostren la mateixa tendència. 

PT/PI mostra una relació inversament proporcional a SS/PI, donat que les ratios es troben 

amb el mateix denominador, el PI, i per tant mantenen la mateixa relació definida per la 

fórmula PI=PT+SS per un PI concret. La correlació SS/PI i LL/PI es mostra en la mateixa 

direcció, l'augment d'un implica l'augment de l'altre, doncs el denominador és el mateix i 

no varia la seva relació tant en bipedestació com en sedestació. 

Taula 20.  Correlació de les ratios dels paràmetres raquipelvians entre ells en sedestació/bipedestació. 

 ** correlació significativa al nivell 0.01 * correlació significativa al nivell 0.05 
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 Referent a la ratio PT/SS, en sedestació no es correlaciona amb res mentre que en 

bipedestació hi ha una correlació proporcional significativa amb PT/PI i una correlació 

inversa significativa amb SS/PI, explicable segons la fórmula aritmètica que relaciona els 

paràmetres raquipelvians, ja que un augment de la ratio PT/SS significa que el PT s'eleva 

mentre que SS disminueix i per tant PT/PI també aniria en augment mentre que en el 

mateix cas, SS/PI aniria en decrement. 

 

  

 

 

      

 

 

           

 

Fig 56.  Correlació entre les ratios SS/PI i PT/PI en pacients en sedestació A i en bipedestació B 

A 
B 

Fig 57.  Correlació entre les ratios SS/PI i LL/PI en pacients en sedestació A i en bipedestació B 

A B 

A B 

Fig 58.  Correlació entre les ratios PT/PI i LL/PI en pacients en sedestació A i en bipedestació B 
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7. DISCUSSIÓ 
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 Des de la descripció de l'espondilolistesi de Herbiniaux, el mecanisme pel qual es 

dóna, segueix sent desconegut. Tot i l'intent d'explicar-la tant amb teories genètiques com 

mecàniques 97, a dia d'avui el dubte segueix sent actual; què la predisposa? Què determina 

que un subjecte la pateixi i un altre no? 80. Tant l'espondilolisi com l'SPL només es 

coneixen en els humans, no s'ha observat en altres espècies, ni tan sols en els primats 99. 

Per aquest motiu es creu que el fenomen de bipedestació mantinguda del qual gaudim n'és 

la causa. L'SPL ístmica, que ha estat la més estudiada, s'ha relacionat amb les forces de 

cisalla i l'estrés que genera aquesta bipedestació mantinguda a la zona lumbar baixa 81, 83. 

L'SPL ístmica està present en el 4,4% de la població infantil 100 i en el 6% de la població 

general 80,99, però la prevalença de l'SPL displàsica en el mielomeningocele ha estat poc 

quantificada i les dues sèries estudiades han donat resultats molt dispersos. Hom pensaria 

que si en l'SPL displàsica els sistemes d'anclatge de l'arc posterior no han estat 

desenvolupats correctament durant la gènesi de l'individu, aquests haurien de fracassar 

sistemàticament i donar pas al lliscament d'una vèrtebra sobre l'altra. Per tant, aquests 

pacients haurien de tenir una tendència natural a l'SPL, tal i com passaria en les cirurgies 

de ressecció de l'arc posterior amb el procediment de Gill si no s'estabilitzés quan 

s'incideix massa lateralment sobre les facetes. Aleshores, per què l'espondilolistesi no és 

present en tots els defectes congènits? 

 La resposta podria estar en la resta d'elements de la zona: lligaments (comú 

vertebral anterior i comú vertebral posterior), discs, possibles variacions en la resistència 

dels elements rudimentaris remanents, les diferents variacions de l'eix lumbosacre, els 

desequilibris musculars i les diferents demandes sobre la zona lumbar baixa segons el 

nivell motor de mielomeningocele. Tots ells fan que hi hagi una manca de criteris 

estàndars per predir qui patirà una SPL. 

 La prevalença publicada de l'SPL en la població amb MMC varia des de les dades 

de l'estudi d'Stanitski 99, que constata una prevalença similar a la població normal, 5,9%, 

fins als resultats de la sèrie de Karlin 101 que verifica SPL en el 23% dels seus pacients, 

xifra més propera al resultat d'aquest estudi, que és del 20%. La variabilitat de les dades 

publicades pot atribuir-se a les diferències de les sèries. 

 El nombre de subjectes de les mostres estudiades difereixen força. Mentre que 
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Stanitski avalua 305 individus, el nombre d'aquesta tesi és menor: 195, mostra suficient 

per trobar diferències significatives, i Karlin n'estudia 52. Tot i que el nombre de pacients 

és un paràmetre important per l'estudi de les mostres, més important sembla ser les 

característiques d'aquestes. Les sèries d' Stanitski i Karlin valoren pacients pediàtrics amb 

una mitjana d'edat de 12,2 anys i 11,8 anys respectivament. La mostra de la present sèrie 

té una mitjana de 27,7 anys (10-61), i és més gran per dos motius: 

a) la Unitat d'Espina Bífida fa seguiment de pacients sense límit d'edat, doncs actualment 

es controlen des de l’edat prenatal i durant tota la vida, tenint una población adulta 

nombrosa i b) en els criteris d'exclusió es van refusar els menors de 10 anys perquè hi ha 

estudis que preconitzen l'estabilització del PI a partir d'aquesta edat.  

  La distribució per sexes de la mostra, de 55% homes vs 45% dones, és congruent 

amb el què descriu la bibliografia 102, 19, 103 , doncs no hi ha una predisposició de sexe per 

patir un defecte del tub neural com el MMC. Aquesta proporció es manté (53% homes vs 

47% dones) quan s'avalua el gènere dels MMC en relació a l'SPL (Taula 4), diferint de 

l'article 71  on es diu que les dones tenen més SPL displàsica que els homes amb una 

proporció 2:1. 

 Una raó per explicar les diferències de prevalença entre l'estudi de Stanitski i 

aquest, seria el nombre d'individus segons nivell neurològic i la conseqüent capacitat de 

marxa. Mentre que l'estudi de Stanitski té el 56% de nivells toràcic i L1-L2 (pacients que 

habitualment es desplacen en cadira de rodes), els pacients classificats en aquests nivells 

en la mostra del doctorand és del 22%.  El propi estudi 99 descriu que la freqüència d'SPL 

augmenta a mesura que descendeix el nivell neurològic del MMC, resultats que es 

confirmen en aquest treball (Taula 4).  La marxa sembla ser factor determinant de l'SPL i 

això explica la diferent prevalença entre ambdues sèries. 

 La localització de l'SPL en tots els casos de la mostra és a nivell de L5-S1, tal i 

com també publica Stanitski. És aquest nivell el més freqüent en qualsevol tipus d'SPL104, 

de manera que els paràmetres raquipelvians que s'han utilitzat semblen l'instrument idoni 

per identificar possibles factors anatòmics que predisposin l'aparició de l'SPL. En tots els 

casos de l'estudi, la severitat de la deformitat és de baix grau, classificant-se en grau I o II 

de l'escala de Meyerding. La magnitud del desplaçament presenta una mitjana de  17,86% 
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+/- 6, sensiblement inferior a la que recull l'estudi de Stanitski, que la quantifica en el 

37,1%.  

 La proporció d'SPL és més alta en els nivells lumbar mig i lumbar baix tot i que 

les diferències d'aquests amb els altres grups no s'han mostrat estadísticament 

significatives (Taula 4). En el grup dels que no caminen també s'han recollit casos 

d'espondilolistesi. Els casos d'aquesta patologia en pacients que no han caminat mai, són 

quasi inexistents105, per això cal especificar que la categorització de la marxa es va fer en 

el moment que es va obtenir la radiografia, i aquest nombre reduït de pacients havia 

caminat prèviament, ja sigui amb marxa terapèutica o amb bastons per la comunitat 

durant la infantesa. 

 És important entendre que l'SPL del MMC no és ístmica doncs no hi ha lesió de la 

part interarticularis sinó que al presentar un arc obert en el pla coronal, aquest perd 

qualsevol eficàcia com a topall mecànic per evitar el desplaçament anteroposterior. 

L'estabilitat del segment vertebral depèn fonamentalment del disc intervertebral, 

lligaments comuns longitudinals anterior i posterior, amb una aportació mecànica de les 

càpsules i lligaments de les articulars posteriors molt petita i una aportació dels lligaments 

i musculatura intertransversa i el psoes, quan és actiu, encara menor. 

 La categorització dels casos segons els paràmetres raquipelvians del l'SDSG 

mostra que la gran majoria de pacients es troba en el tipus 2 i 3. El tipus 1, que representa 

únicament el 10,3%, on un PI baix juntament amb un SS disminuït, facilitarien una 

càrrega axial sobre els elements posteriors de L4, L5 i S1 en l'extensió, donant lloc a 

l'espondilolisi L5S1 com si d'un trencanous es tractés. Aquest primer mecanisme no és 

aplicable als MMC, doncs l'atrapament de l'istme és impossible per les característiques de 

l'arc posterior del MMC. El MMC presenta un arc posterior obert 90º que se situa en el 

mateix pla coronal que el mur posterior del cos vertebral, impossibilitant la lisi per 

compressió axial. Els grups 2 i 3 de la classificació de l'SDSG són els més prevalents, 

sumant el 89,7% dels subjectes de la mostra i on el PI es caracteritza per ser o bé normal 

o bé per estar augmentat. Un PI elevat està associat amb una morfologia de la pelvis més 



122 

 

ample i a una major capacitat de poder-se reequilibrar 59 però també a un SS elevat que 

implica un pendent del platet sacre important. El PI també s'ha relacionat amb la 

predisposició 83, 55 i la severitat de l'espondilolistesi 61, 93 a la bibliografia, mantenint una 

correlació linial amb el grau de Meyerding. Aquesta correlació descrita en la literatura 

entre PI i la severitat de l'SPL en el cas de les ístmiques, no s'ha pogut avaluar en aquest 

estudi, que fa referència a les SPL displàsiques, pel baix nombre de subjectes en un dels 

grups: dels 39 individus amb SPL, 34 es localitzaven en un grau I i 5 en el grau II, 

nombre insuficient per poder trobar diferències entre el PI i els graus de lliscament. 

També la literatura recull que els tipus 1 i 2 de la classificació de l'SDSG tenen menys risc 

de progressar que el grup 3 que presenta un PI>60º. Donat que la mitjana de PI és més 

elevada en la població de MMC estudiada que en la població general però no s'ha pogut  

relacionar amb l'SPL, caldria verificar quins casos tenen tendència a la progressió. Una 

possible manera de verificar-ho seria fer un segon estudi radiològic als 10 anys de la 

primera radiografia per constatar si hi ha hagut canvis en el lliscament vertebral, en quin 

grau i intentar correlacionar-ho amb els paràmetres raquipelvians. 

 En l'anàlisi bivariable, no es va trobar associació entre l'espondilolistesi i el nivell 

de raquisquisi. Hom podria pensar que la mateixa inestabilitat que patiria el segment 

lumbar on es practiqués la ressecció completa de l'arc posterior la podríem trobar al nivell 

de raquisquisi del pacient amb mielomeningocele. No obstant, l'associació de les 

variables no ha resultat estadísticament significativa. 

 La patologia neurològica sobrevinguda, com ara la  siringomièlia, pot ser causa 

d'espasticitat en aquests pacients, tot i que molt infreqüent, i interferir en la funcionalitat 

del MMC 106, 107. De la mateixa manera que en els subjectes amb diplègia espàstica 

secundària a paràlisi cerebral és freqüent veure espondilolisi a nivell L5S1108, fins a un 

21% 109, en la població amb mielomenigoceles podria passar de manera similar.  En la 

població de l'estudi no es va evidenciar cap relació entre la patologia neurològica de 

primera motoneurona sobrevinguda i l'espondilolistesi, no obstant, la recollida de les 

dades no anava tan orientada a valorar l'espasticitat, per ser molt infreqüent, i potser 

caldria tipificar millor el possible augment de to en aquests pacients en estudis futurs, per 

correlacionar-ho millor amb l'espondilolistesi, donat que l'espasticitat pot influir en el 
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patró de marxa d'aquests subjectes de manera negativa tal i com es recull en estudis 

publicats al Gait Posture 110, 106, malgrat és una alteració molt poc freqüent. 

 El flexe de maluc condiciona en bipedestació una anteversió pelviana i 

conseqüentment una hiperlordosi compensadora per mantenir l'equilibri sagital 111. 

L'anteversió pelviana amb horitzontalització del sacre condiciona una verticalització del 

platet sacre amb augment del SS tal i com va descriure Stagnara 66. Un SS amb un LL 

augmentats donen lloc a un sacre horitzontal que facilita un augment del pendent del 

platet sacre afavorint l'espondilolistesi pel mecanisme de cisalla en aquesta localització 55.  

Amb aquests arguments es podria deduir que el flexe de maluc es relaciona amb 

l'espondilolistesi. No obstant, a la mostra estudiada, els subjectes amb flexe de maluc no 

presenten una relació estadísticament significativa amb l'espondilolistesi. Davant aquest 

resultat es va associar la variable espondilolistesi amb una nova agrupació de nivells 

funcionals que es va fer de la següent manera: a) pacients toràcics i lumbars alts b) 

pacients lumbars mig i baixos i c) pacients sacres. El motiu d'agrupar-los d'aquesta 

manera va ser perquè el grup b) es caracteritza per tenir els flexors de maluc potents i 

extensors inexistents o dèbils, possibilitant el flexe, però l'associació estadística tampoc 

va ser favorable (p=0,245), malgrat la prevalença d'SPL en aquest grup tendeix a ser més 

alta (Taula 4). Aleshores es va mirar si aquest grup de MMC (grup b), que en teoria tenen 

un desequilibri muscular que facilita el flexe de maluc, havia estat més intervingut 

d'aquesta articulació que la resta. En aquest punt es va trobar una associació 

estadísticament significativa (p=0,018) que ajuda a explicar per què en els pacients de la 

sèrie no s'associa el flexe de maluc amb l'espondilolistesi: perquè han estat més operats de 

l'articulació coxofemoral que la resta de grups. 

 La luxació de maluc, tot i que en alguns pacients podria marcar una marxa 

característica 112, no ha resultat associada a l'espondilolistesi. Partint de la base que la 

pelvis es mou rotant entorn  l'eix bicoxofemoral facilitant la inclinació anterior i posterior 

d'aquesta 113, hom pensaria que la inestabilitat donada per un maluc luxat en el 

mielomeningocele afectaria negativament sobre la xarnera lumbosacre quan es camina. 

La luxació coxofemoral condiciona una marxa amb oscil·lacions de l'eix de gravetat molt 

més àmplies que les dels individus normals 114, 115, 116 que intenten mantenir aquest eix el 
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més proper possible a l'eix del tronc per disminuir el cost energètic. Hipotèticament, les 

exagerades oscil·lacions de la marxa dels pacients amb luxació de maluc podria 

incrementar l'estrés mecànic de la xarnera lumbosacre i eventualment generar una 

espondilolistesi. Les dades descarten aquesta suposició, segurament perquè les 

oscil·lacions són sobretot en el pla coronal, tenint menys repercussió sobre un possible 

lliscament anteroposterior. No obstant, la luxació d'aquesta articulació no s'ha pogut 

relacionar amb aquesta variable. 

 El flexe de genoll no s'ha demostrat estadísticament significatiu en relació amb 

l'espondilolistesi en el mielomeningocele. L'explicació podria ser que així com els articles 

l'han definit com a mecanisme compensatori de la inestabilitat de raquis 71, en els pacients 

amb mielomeningocele aquest no es deu a una inestabilitat del raquis pròpiament, sinó a 

un desequilibri muscular degut al dèficit neurològic marcat segons el seu nivell. Aquest 

seria el cas dels individus que presenten un desequilibri entre flexors dorsals del peu i el 

gastrocnemi, que precisen de l'avançament de la tíbia associat a un flexe de genoll per 

trobar l'equilibri estable en bipedestació. Es tracta d'una deformitat neuroortopèdica 

associada a aquests pacients que és inerent a la seva discapacitat, que no condiciona cap 

canvi en la posició de la pelvis. La flexió voluntària del genoll per compensar una 

dismetria anatòmica o funcional de les EEII és un mecanisme d'equilibri de la pelvis i de 

cap manera pot generar una alteració lumbosacre. 

 No s'ha pogut associar l'espondilolistesi amb l'escoliosi. Pel fet d'haver introduït 

com a criteri d'exclusió els pacients intervinguts de raquis, les escoliosis més severes 

(normalment associades a nivells toràcics) no han estat tractades en aquest estudi. 

Aquests subjectes s'han exclòs perquè el segment raquidi lumbar, amb o sense anclatges a 

sacre, hauria estat manipulat per aconseguir la correcció de l'escoliosi. La instrumentació 

no permetia visualitzar correctament el segment a estudiar i la manipulació del raquis 

possibilitava la modificació dels paràmetres raquipelvians, doncs la instrumentació 

raquídia ha estat descrita com el mitjà més eficaç de control de la columna vertebral i la 

deformitat de la pelvis, associada amb la paraplègia infantil i adolescent 117. La 

prevalença descrita d'escoliosi oscil·la segons el nivell neurològic dels malalts inclosos en 

cada sèrie, entre el 50 i el 80% dels pacients amb mielomeningocele 118, 119,  120 . En la 



125 

 

mostra de la tesi ha estat un 28% . La magnitud angular de l'escoliosi dels malalts 

inclosos (simplificats amb la variable corba de major magnitud)  ha estat de 39,62º +/- 

21,7º amb una mediana de 35º, clarament inferior a les dades de la literatura pel criteri 

d'exclusió. Subjectes amb corbes escoliòtiques de gran magnitud on no es visualitza 

correctament el platet sacre, també han estat exclosos de l'estudi 121. Es constata una 

relació directa entre les corbes més severes i els nivells funcionals més alts (Taula 3), tal i 

com es recull en la bibliografia 33, 122, 119, 123. Aquests dos motius d'exclusió podrien haver 

interferit en l'associació de l'escoliosi i l'espondilolistesi, donat que això va suposar 

l'exclusió de prop d'una setantena de pacients. No obstant, no hi ha cap referència que 

relacioni l'SPL amb l'escoliosi en els mielomeningocele. 

 La possible relació entre SPL i nivell funcional segons l'escala de Hoffer tampoc 

s'ha mostrat estadísticament significativa. El sistema de classificació de Hoffer és el que 

més freqüentment s'usa en aquesta població per categoritzar el tipus de desplaçament que 

utilitzen els subjectes, no obstant, aquesta escala no facilita informació quantificable pel 

què fa a la distància que els pacients son capaços de caminar o a quina velocitat ho fan, ni 

si necessiten de més o menys suport d'ortesis i/o ajudes tècniques per desplaçar-se 107,  26, 

27. Amb aquesta classificació, però, es van agrupar els subjectes que caminaven 

habitualment i els que no ho feien (toràcics i deambulants intradomicili), constatant una 

relació estadísticament significativa entre l'espondilolistesis i els pacients deambulants 

per la comunitat  (p=0.030), és a dir, l'espondilolistesi es relaciona amb la marxa 

realitzada de manera regular. Revisant els subjectes que presentaven l'SPL en el grup de 

la mostra dels que no caminaven habitualment, es constata que són subjectes amb nivell 

L2L3 en els que havia existit una capacitat de marxa en la infantesa que probablement es 

va perdre per l'augment de les demandes físiques que comporta l'increment de pes al llarg 

del temps 110. La pèrdua de  capacitat de marxa en aquests pacients és coneguda pels 

professionals que s'hi dediquen, tal i com queda recollit en la literatura 37, 124 i és un 

percentatge similar al de la mostra del doctorand, un 28,96%.  Per tant, es pot assegurar 

que tots els casos d'espondilolistesi han gaudit de la capacitat de marxa en un moment 

donat de la seva vida, recolzant la percepció que la bipedestació mantinguda és la causa 

de l'espondilolistesi 99. De manera general es pot afirmar que la bipedestació provoca una 
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lordosi important amb un augment del pendent sacre que incrementa el vector de 

lliscament configurant les característiques biomecàniques per ocasionar l'espondilolistesi. 

Altres factors, com l'alteració del patró de marxa condicionada per la paràlisi, poden ser 

també determinants en l'aparició de l'SPL. 

  La marxa del mielomeningocele és complexe: el nivell motor marca la presència 

o no de grups musculars encarregats d'estabilitzar l'aparell locomotor per poder fer els 

desplaçaments i tenir posicions estàtiques en situació de mínima despesa energètica 51, 113. 

Per tant, davant l'absència o insuficiència de músculs antigravitatoris, l’equilibri per 

aconseguir una bona estàtica en bipedestació és tot un repte, motiu pel qual es prescriuen 

les ortesis en alguns casos. Cada nivell funcional té les seves característiques a l'hora de 

caminar, tal i com es constata en les anàlisis de la marxa fetes en pacients amb 

mielomeningocele  lumbosacre en l'estudi de Gutiérrez et al. 114 que divideix en 5 grups 

en base a la presència o no de grups musculars clau per caminar. En un subjecte sa els 

extensors de maluc són els que resisteixen el moment flexor que ve de les forces de 

reacció del terra i propulsa el tronc sobre el fèmur, els abductors estabilitzen la pelvis en 

el pla frontal, els flexors de genoll són principalment actius a la fase tardana de la fase de 

balanceig per controlar l'extensió d'aquesta articulació i situar correctament la cama per la 

càrrega del pes corporal 125.  

 En el grup sacre comparat amb el grup control, les diferències eren inexistents.  

 En el grup amb manca de flexió plantar del peu activa, es va constatar un excessiu 

moviment del tronc que gira internament amb lateralització sobre la cama que recolza 

amb l'objectiu de poder substituir el push-off que no té la cama contralateral en la fase de 

pre-balanceig.  

 En el grup amb una manca de flexió dorsal del peu juntament amb una insuficient 

flexió del genoll, és necessària una elevació pelviana a expenses del quadrat lumbar per 

poder passar millor la cama en la fase de balanceig. Amb aquest mecanisme compensatori 

s'evita un desplaçament vertical excessiu del centre de massa corporal.  

 El quart grup recollit a l'estudi de Gutiérrez presentava una parèsia dels abductors 

de maluc amb els extensors presents. En aquest cas, s'evidencia una lateralització i un 

increment de la rotació del tronc fent passar el centre de massa corporal sobre l'articulació 



127 

 

coxofemoral en la fase de recolzament.  

 El darrer grup estudiat no presenta ni abductors ni extensors de maluc competents, 

de manera que en fase de recolzament el tronc s'inclina cap a la nova posició de la cama i 

la pelvis rota sobre la coxa de manera més exagerada per avançar aquesta cama. La pelvis 

s'eleva per poder passar la cama en fase de balanceig i en la fase de recolzament, quan es 

passa el pes d'una cama a l'altra, tant pelvis com tronc roten en la mateixa direcció, tal i 

com queda reflectit en el dibuix següent: 

 

 

 

 Tret dels nivells sacres, en els grups analitzats el segment raquipelvià actua com a 

mecanisme compensatori davant la manca dels diferents grups musculars. En major o 

menor proporció, aquest ajuda a mantenir l'eix gravitatori en equilibri procurant fer-lo 

passar pel punt mig entre el sacre i la símfisi pubiana 56. Les oscil·lacions corporals que 

això comporta donen lloc a una excessiva càrrega a la xarnera lumbosacre que és el punt 

dèbil i alhora d'unió del segment superior amb el segment inferior del cos humà. Aquesta 

càrrega excessiva sobre la xarnera lumbosacre podria explicar per què els pacients que 

caminen tenen una prevalença més alta d'SPL que la població general. No obstant, el 

tipus de marxa no s'ha pogut relacionar amb l'espondilolistesi. 

 Just en aquest nivell de confluència on les oscil·lacions concentren aquestes 

Fig 68  Seqüència cinemàtica de tronc i pelvis 
durant la marxa en el grup amb  abductors i 
extensors de maluc incompetents, segons l'estudi 
de Gutiérrez et al. 
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forces, és on es descriuen tots els paràmetres raquipelvians que en el seu dia va proposar 

Duval-Beaupère53  i que l'Spinal Deformity Study Group ha anant definint  al llarg de la 

darrera dècada amb valors de normalitat en individus sans, associacions entre els diferents 

paràmetres i pronòstic, així com guies terapèutiques, en el camp de l'espondilolistesi. 

 L'equilibri sagital és dinàmic i és important per mantenir una bipedestació estable 

amb el mínim esforç 55. Aquest es deu al control neuromuscular i queda restringit per la  

morfologia òssia i els mecanismes discals i lligamentosos. Aquest equilibri és possible 

definir-lo amb paràmetres mètrics i angulars que han demostrat una fiabilitat i 

reproductilitat elevada, i un aprenentatge senzill 54, 55. 

 Per una qüestió de prevalença, l'estudi d'aquests valors s'ha fet en l'espondilolistesi 

ístmica, no havent trobat cap referència en la literatura científica sobre l'SPL displàsica 

que és la que s'associa al mielomeningocele. 

 Els paràmetres raquipelvians es calculen en una imatge radiològica digitalitzada 

de la columna lumbar que inclou el cap femoral. Segons l'SDSG cal que sigui feta en 

bipedestació perquè en decúbit algunes listesis es redueixen espontàniament 57. Donat que 

els pacients que no caminen no podrien aconseguir una bipedestació estable sense ajuda 

de suports externs per fer la radiografia (cosa que hauria fet variar l'eix gravitatori i 

possiblement els paràmetres posicionals), seguint les premises de verticalitat de l'eix 

gravitatori, s'ha optat per fer l'estudi radiològic en sedestació. D'aquesta manera, els 

paràmetres posicionals queden controlats únicament en dues posicions: sedestació i 

bipedestació, no podent ser analitzats de manera global, tret del PI que s'ha demostrat 

independent de la posició. 

 Es va procurar un perfil estricte 126  per la radiografia, tot i que hi ha bibliografia 60 

que no constata diferències significatives en els valors angulars amb rotacions de pelvis 

fins a 30º, i el càlcul dels angles es va fer segons s'explica al capítol de metodologia. 

 Els paràmetres avaluats són la incidència pelviana (PI), el pendent sacre (SS), la 

inclinació pelviana (PT) i la lordosis lumbar (LL). Tots ells, tant el PI en general com la 

resta de paràmetres raquipelvians en bipedestació, mostren unes mitjanes més elevades 

que la població normal (Taula 6) però amb unes grans desviacions estàndar (DE), 

evidenciant la gran dispersió de resultats probablement en relació a la gran variabilitat 
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funcional d’aquesta població. En el grup de sedestació, els paràmetres posicionals (SS, 

PT i LL) no es poden comparar amb la població general donat que no existeixen valors de 

normalitat per aquesta posició. No obstant, també es fa palesa la gran dispersió de 

resultats a través de la DE. 

 El PI és un paràmetre morfològic i intrínsec de cada subjecte 62,56. 

Esquemàticament, descriu la relació entre el sacre i els acetàbuls, podent traduir una 

major o menor dimensió anteroposterior de la pelvis 113, i s'ha demostrat independent 

respecte la resta de paràmetres i de la posició en l'espai. Se l'ha descrit com a paràmetre 

clau en l'equilibri sagital perquè el seu valor elevat representa una major capacitat per 

reequilibrar-se mentre que un PI disminuït la té menor. Donada la relació aritmètica de PI 

amb el SS i el PT, per la fórmula PI=PT+SS, és esperable que davant un valor augmentat 

de PI, els altres 2 paràmetres també augmentin tal i com es constata a l'estudi i recolza la 

bibliografia 127. D'aquesta manera els paràmetre angulars SS i PT tenen més recorregut 

angular i PT trigaria més a assolir el 50% de PI, que és el punt a partir del qual es 

considera que la pelvis inicia la retroversió com a segon mecanisme compensatori. El PI 

de l'estudi presenta unes mitjanes més altes en la mostra de pacients amb 

mielomeningoceles que en la població general. Un PI elevat tradueix una pelvis amb l'eix 

anteroposterior gran i amb una alta capacitat per restar en equilibri, tot mantenint els caps 

femorals per davant del sacre56. Aquesta morfologia pelviana facilita el reequilibri 

constant de l'eix gravitatori 63 del pacients amb mielomeningocele que oscil·la més o 

menys quan camina en funció dels dèficits motors secundaris al seu nivell neurològic128. 

 La literatura recolza que un PI >62, i en el cas de la mostra el 49% dels pacients es 

troben en aquesta situació, implica un augment del SS que es correlaciona amb un 

augment de LL62 afavorint un platet sacre verticalitzat i grans corbes sagitals 59. 

L'augment de les corbes en aquest pla ja està descrit per Kapandji 125 com a una situació 

que no només depèn del to de la musculatura abdominal i raquídia, sinó de la musculatura 

de les extremitats inferiors insertada a la pelvis. Aquesta exageració de totes les corbes 

raquídies s'acompanya d'una bàscula en anteversió de la pelvis on el psoes flexiona el 

raquis lumbar sobre aquesta tot accentuant la lordosi. El mecanisme de redreçament de les 

corbes raquídies, segons Kapandji 125, comença a la pelvis. La correcció de l'anteversió 
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pelviana s'obté de l'acció dels extensors de maluc, tant dels isquiotibials com, sobretot, 

del gluti major, que juntament amb la contracció de la musculatura abdominal són 

capaços de redreçar aquesta situació. L'estudi amb electromiografia simultània a 

musculatura del pla anterior i posterior fet per Asmussen 129 posa de manifest que en el 

80% dels individus normals, la bipedestació controlada inconscientment no necessita més 

que la contracció tònica del pla posterior. Aleshores,  quan la discapacitat afecta aquests 

grups musculars, sobretot a nivell de gluti major i isquiotibials com seria el cas d'alguns 

dels pacients amb mielomeningocele, aquest redreçament no és possible, esdevenint 

aquesta situació d'anteversió pelviana permanent. 

 En l'estratificació dels paràmetres raquipelvians segons l'escala de Hoffer, 

s'objectiva la mateixa tendència (Taula 7): un PI més elevat que en la població normal 

(Annex 3) amb un augment del SS alhora que de la LL en tots els grups, amb unes 

mitjanes inversament proporcionals a millor situació funcional. És a dir, SS i LL tenen 

unes mitjanes lleument més altes en els grups amb marxa més precària i mitjanes més 

baixes en els deambulants per la comunitat que no precisen d'ajudes tècniques per 

caminar. Aixó es pot explicar per dos motius: o bé s'utilitza aquest augment de lordosi 

com a mecanisme de reequilibri del raquis per poder caminar, o bé aquesta hiperlordosi es 

dóna per l'augment de SS degut a l'horitzontalització sacra que acompanya la situació 

d'anteversió pelviana en els pacients que no disposen de grups extensor de maluc 

competent. 

 Valorant els mateixos paràmetres qualitativament (Taula 8), prèvia classificació 

segons els valors de normalitat proposats per l'SDSG, la lectura segueix sent la mateixa, la 

majoria presenten un PI elevat o normal acompanyat de SS i LL augmentats o normals en 

el grup que bipedesta, mentre que PT es manté amb la mateixa proporció en els 3 grups, 

sense una tendència clara a augmentar, que vindria a significar un intent de compensació 

amb la retroversió pelviana. En el cas dels pacients amb mielomeningocele, aquest segon 

mecanisme compensatori queda limitat a pocs subjectes perquè la presència d'un gluti 

major i uns isquiotibials potents només els trobem en nivells sacres. 
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 En les ratios en bipedestació (Taula 9) es verifica la correlació existent entre SS/PI 

i LL/PI, esperable, donat que al compartir el mateix denominador la relació es manté i és 

inversament proporcional a la ratio PT/PI. Aquest comportament dels paràmetres 

raquipelvians és el mateix que el que s'ha estudiat en la població general; PT/PI i SS/PI 

mantenen una relació inversa mentre que LL/PI presenta una forta associació amb SS/PI, 

esperable per compartir el platet sacre en el càlcul dels seus valors. McThiong et al. 67 

preconitzen que la ratio PT/PI>0.5 predisposa a patir patologia raquídia donat que en 

aquesta situació és quan PT sobrepassa el 50% de PI i entra en fase de compensació 

mitjançant la retroversió pelviana. Aquesta situació és la d'un raquis en equilibri amb 

mecanismes compensatoris activats. La retroversió màxima teòrica a la qual pot arribar 

l'ésser humà en bipedestació és a una situació de PT=PI, doncs és quan SS tindria 0º 

segons la fórmula artitmètica que els relaciona, valor que d'empeus mai pot ser negatiu. 

Sabent que normalment el PT és <50% del PI, mentre que el SS és >50% del PI, és 

important valorar-los perquè poden ser indicador precoç de la compensació pelviana 

incrementant la retroversió amb una verticalització del sacre, tal i com s'ha vist en l'SPL 

ístmica 67. En el cas dels pacients amb mielomeningocele això no seria aplicable en la 

major part dels casos donat que, tal i com s'ha dit abans, la retroversió pelviana només es 

podria fer amb aparell extensor de maluc potent, com ara és el grup de nivell sacre. És per 

això que la teoria de les ratios de McThiong 67 no es compleix en aquests pacients.  

  Les correlacions existents entre les ratios i els paràmetres raquipelvians són les 

mateixes que en la població normal i les poblacions estudiades d'SPL ístmica, però, i la 

variació dels angles per compensar el desequilibri? Compensen aquests pacients amb la 

retroversió (un augment de PT) en alguna de les situacions estudiades? En les mitjanes 

generals (Taula 6) es mostra un valor superior al SS i LL de la població general, i en 

l'estratificació segons l'escala de Hoffer, PT es mostra sensiblement més alt en el grup que 

camina sense ajudes respecte al que camina amb ajudes, però no és significatiu (p=0,23). 

Això podria donar a entendre que, malgrat els nivells més funcionals (normalment els 

sacres) tindrien la capacitat de poder fer retroversió pelviana per l'existència d'extensors, 

la seva posició en bipedestació tendeix a ser en anteversió pelviana. 



132 

 

 Referent a l'anàlisi bivariable, no s'ha pogut relacionar un augment del PI amb la 

presència d'SPL tal i com descriu Lim  91  tant en les degeneratives com en les ístmiques, 

ni com s'ha descrit en altres articles com el de Labelle 130. El PI de la sèrie presenta uns 

valors més elevats que en la població general, però el PI elevat no es relaciona amb més 

presència d'espondilolistesi. Sí que s'ha pogut relacionar, però, l'SPL amb la LL i SS en 

bipedestació: la LL es troba augmentada en els pacients afectes d'SPL amb significació 

estadística (p=0,013) mentre que el SS presenta valors més alts en aquests subjectes amb 

una tendència a la significació estadística (p=0,056). Aquesta estreta relació entre LL i 

SS, no només la va observar Stagnara en el seu dia, sinó que també l'explica Roussouly a 

partir de l'anomenda Geometria de les corbes 51  on va constatar la forta correlació 

existent entre SS i LL.  

  

 

 

 Aquesta correlació entre SS i LL s'observa tant en bipedestació com en sedestació 

(Taula 19). En l'anàlisi de les variables com a qualitatives un cop classificades segons els 

criteris de l'SDSG en disminuït, normal o augmentat, la significació estadística es manté 

per la LL en sedestació, mostrant en bipedestació una tendència a estar més augmentada. 

És a dir, es mostra més alta en els casos d'espondilolistesi però no suficientment com per 

estar-ho sempre per sobre els paràmetres de normalitat (Taula 13). 

Fig 69.  Construcció geomètrica de la lordosi lumbar 
a partir de les tangents dels cercles. La LL està 
limitada pel punt d'inflexió (IP) a nivell superior i 
pel platet de la S1 (S1P) a nivell inferior . C1 i C2 
són els cercles des d'on surten les tangents que 
contacten en l'àpex de la LL. LL queda dividida en 2 
arcs: el superior des de IP a A i l'inferior de A a S1P. 
Per la teoria dels angles complementaris, el SS té el 
seu equivalent a nivell de la línia que surt d'A. 
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  La situació d'hiperlordosi lumbar juntament amb l'horitzontalització del sacre, 

amb un SS elevat,  en els pacients en bipedestació, genera una força de cisalla sobre les 

facetes L5-S1 degut a la inclinació del platet sacre. 

 Tant la LL com el SS s'han mostrat més alts en dones amb una relació 

estadísticament significativa (p=0,001) (p=0,043). També el PI, que malgrat la revisió 

de 2015 de Mehta 55  reflecteix mínimes diferències en aquest paràmetre entre sexes, en 

aquesta tesi la relació és estadísticament significativa (p=0,000), de la mateixa manera 

que ho varen relacionar estudis previs com el de Vialle 65, Gelb 131 i Korovessi 132, sense 

ser la tònica general en la bibliografia. 

 Davant la relació estadísticament significativa entre SPL i el fet de caminar, es 

valora la relació de la marxa amb els paràmetres raquipelvians estudiats, no trobant 

diferències ni amb els paràmetres ni amb les ratios que se'n deriven. No obstant, es va 

optar per analitzar la variable SPL si/no en el grup dels subjectes que caminen (Taula 11), 

i es van mostrar diferències estadísticament significatives en la lordosi lumbar (LL) 

(p=0,003)  i el pendent sacre (SS) (p=0,001). Els valors són més alts en el grup dels 

subjectes que caminen i tenen espondilolistesi, confirmant-se com a factors determinants 

en relació a aquesta.  

 Les correlacions estudiades entre els diferents paràmetres raquipelvians concorden 

amb les descrites a la literatura, suggerint que el comportament del raquis és el mateix 

que en la població normal i en les SPL ístmiques. La correlació entre PI i SS i PT es dóna 

tant en sedestació com en bipedestació; és una correlació moderada però significativa, 

indicant que en els individus amb un PI més elevat, el SS i el PT augmenten 

proporcionalment, d'acord amb la fórmula PI=SS+PT.  La correlació més forta s'estableix 

entre SS i LL, tant en sedestació com en bipedestació, indicant que quan l'individu 

augmenta o disminueix el seu SS, la lordosi lumbar acompanya la variació en la mateixa 

direcció: un augment de SS implica un augment de LL i a la inversa, mostrant una 

correlació estadísticament significativa també amb la variable LL (Taula 19). En resum, 

un PI alt implica que SS i PT augmenten proporcionalment. Quan SS augmenta, també ho 
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fa LL i que amb l'augment de SS, el PT disminueix. El raonament contrari, quan SS 

disminueix també ho fa LL alhora que PT augmenta, en teoria es podria explicar però a la 

pràctica és inviable en bona part dels subjectes amb MMC: malgrat tenir una estructura 

pelviana apte per compensar sagitalment la columna (capacitat donada per l'elevat PI que 

presenten els  pacients de la mostra), la manca de certs grups musculars porten aquests 

subjectes a caminar amb oscil·lacions més o menys importants. Aquests busquen un punt 

d'equilibri estable amb la hiperlordosi lumbar i l'horitzontalització del sacre.  Aquesta 

situació anatòmica fa que la força de cisalla incrementi l'estrés sobre la xarnera 

lumbosacra. Si en el cas de la persona sense dèficits motors, aquest seria el punt d'inflexió 

per iniciar la retroversió pelviana com a segon mecanisme compensatori (amb un 

augment del PT, descens del SS i LL), en alguns pacients amb mielomeningocele no és 

possible, doncs la manca de retroversors potents com el gluti major i els isquiotibials no 

els permet sortir d'aquesta situació, desgastant les facetes displàsiques de la xarnera fins a 

produir l'espondilolistesi, que en tots els casos de l'estudi s'ha demostrat de baix grau. 

 Comparant els resultats amb els que descriu Lim 91 en el seu article referent a 

l'SPL ístmica i degenerativa, tindríem que així com en ambdós grups el PI s'ha demostrat 

augmentat en els casos d'SPL, en aquesta tesi sobre SPL displàsica no s'ha pogut 

relacionar,  tot i això, el PI  mostra una tendència a ser més alt en la població de MMC 

respecte la població general sense ser estadísticament significatiu. 

 El plantejament d'aquesta tesi es va fer l'any 2008, quan els articles de l'SDSG 

començaven a marcar tendència. Per una banda, a dia d'avui, la teoria dels paràmetres 

raquipelvians està més assentada en bases científiques sent un factor positiu pel 

desenvolupament d'aquest treball, però per l'altra, el fet que en aquell moment la 

bibliografia es focalitzés a xarnera lumbosacre, no es va contemplar l'anàlisi del raquis 

sencer en aquests pacients. A posteriori, s'ha interelacionat l'estàtica lumbosacra amb la 

plomada de C7 en la literatura. En aquesta variable rauen diferències entre l'SPL ístmica i 

la degenerativa: mentre que la primera no mostra grans desplaçaments de la plomada 

respecte la xarnera, en la segona s'ha verificat una augment d'aquesta distància, atribuint 

els canvis a mecanismes compensatoris avançats. En l'SPL ístmica de baix grau es 
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relaciona amb una postura global del tronc normal 83, en el cas de l'SPL displàsica del 

MMC no es pot verificar i aquest paràmetre hauria de ser contemplat en estudis futurs. 

 L'SPL ístmica s'ha pogut relacionar amb un augment de la LL igual que en la 

displàsica d'aquesta mostra, fenomen que no s'observa en la degenerativa on hi ha una 

pèrdua de lordosi amb un PT elevat com a mecanisme compensatori. Així com el PT s'ha 

constatat mitjanament augmentat en l'ístmica, en la displàsica no hi ha hagut diferències 

entre els grups, probablement a la manca de capacitat de correcció pelviana per no tenir 

aparell extensor de maluc competent. 

 Tres factors han estat descrits a la literaura com a determinants en 

l'espondilolistesi: la càrrega, l'angle d'incidència pelviana i la lordosi lumbar. Tots els 

subjectes de la sèrie han estat sotmesos a càrrega amb la Rx per l'estudi dels paràmetres 

raquipelvians, per tant, en aquest cas no predisposaria a una major SPL. La incidència 

pelviana (PI) no ha mostrat relació amb l'SPL ni en trets generals ni en el grup dels que 

caminen, per tant, tampoc predisposa a patir SPL. No obstant, la lordosi lumbar (LL) s'ha 

relacionat amb l'SPL a nivell general i en l'analisi específic dels que caminen. Sent doncs, 

el factor determinant de l'SPL en el MMC. 

 Resumint doncs, es podria afirmar que el pacient amb mielomeningocele que 

presenta  espondilolistesi és aquell que camina (o ha caminat alguna vegada a la seva 

vida), que presenta una lordosi lumbar i un pendent sacre (SS) augmentats. 
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8. CONCLUSIONS
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En la població de pacients amb mielomeningocele controlats a la Unitat d'Espina Bífida 

del servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron 

estudiats 

 

1. El pacient tipus és un home amb una mitjana d'edat de 27 anys que presenta un nivell 

funcional lumbar baix, que camina, i té una hidrocefàlia derivada. 

2. La incidència d'espondilolistesi és del 20% i és de baix grau, mostrant un desplaçament 

<50% de la superfície en tots el casos, segons l'escala de Meyerding. 

3. No s'ha pogut establir una relació significativa entre l'espondilolistesi i el nivell de 

raquisquisi ni tampoc entre els flexe de genoll o de maluc. 

4. Existeix una relació estadísticament significativa entre l'espondilolistesi i la capacitat 

de marxa. 

5. La incidència de l'espondilolistesi està influenciada significativament per la lordosi i un 

pendent sacre elevats però la ràtio inclinació/angle d’incidència pelvians (PT/PI) superior 

a 0,5 no s’hi relaciona estadísticament. 

6. El pacient amb mielomeningocele que presenta espondilolistesi és aquell que camina, o 

ha caminat alguna vegada a la seva vida, que presenta una lordosi lumbar i un pendent 

sacre elevats. 
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RESUM 

L'espondilolistesi en el mielomeningocele (MMC) ha estat poc estudiada. La 

recerca bibliogràfica només recull un article escrit al Journal of Pediatrics Orthopaedics 

l'any 1994 per Stanitski que mostra una prevalença d'espondilolistesi (SPL) similar a la 

població general. Es creu que el defecte de l’arc posterior en el mielomeningocele 

proporciona les condicions necessàries pel desenvolupament de l’espondilolistesi amb 

una freqüència superior a la població general. Per aquest motiu es planteja un estudi per 

constatar la seva prevalença i els factors que la predisposen en la població amb 

mielomeningoceles de la Unitat d’Espina Bífida de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

METODOLOGIA: Es tracta d’un estudi observacional transversal de 195 pacients amb 

mielomeningocele. S'exclouen altres tipus de disrafisme, els menors de 10 anys, els que 

no disposin de Rx adequada per valorar els paràmetres raquipelvians, els que tenen 

escoliosi severa que no permet la valoració de la zona i els intervinguts de raquis. Es 

valoren la incidència pelviana (PI), el pendent sacre (SS), la lordosi lumbar (LL) i la 

inclinació pelviana (PT) juntament a les ratios derivades i variables clíniques extretes de 

qüestionari de recollida com ara són: sexe, nivell de raquisquisi, lesió neurològica 

sobreafegida, flexe de maluc, flexe de genoll, escoliosi, escala de Hoffer, nivell funcional 

i marxa. 

RESULTATS: es van analitzar 195 subjeces afectes de MMC amb una distribució per 

sexes de 55% homes i 45% dones, i una mitjana d'edat de 27,7 anys (10-61). El 87,2% de 

la mostra presentaven hidrocefàlia el 82% dels quals la tenien derivada. El 19,48% dels 

pacients presenten una lesió neurològica associada, sent la patologia més freqüentment 

recollida la siringomièlia. Referent a la marxa, el 69,8% eren deambulants comunitaris 

mentre que el 30,2% es desplaçaven en cadira de rodes. La mitjana d'aquisició de la 

marxa va ser de 33 mesos (12-144); la pèrdua de nivell funcional es constata en el 

28,96%. El 78% dels pacients tenen el nivell de raquisquisi al tram L3L4L5. Prevalença 

d'espondilolistesi en el mielomenigocele és del 20%, sent significativament diferent de la 

població general (p<0,001), en el 100% dels casos la localització va ser L5S1 i era de 

baix grau. La mitjana d'espondilolistesi va ser de 17,8% +/-6. De les variables clíniques 
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només es va trobar significació estadística amb la variable marxa (p=0.030). Les mitjanes 

dels paràmetres raquipelvians va ser PI 63,92º+/-19,8º, PT (sedestació; bipedestació) 

33+/-30; 52+/-17, SS (sedestació; bipedestació) 33+/-30; 10+/-18, LL (sedestació; 

bipedestació) 37+/-15,5; 59+/-20. Es va trobar significació estadística de LL amb SPL 

(p=0.013) i una tendència a la significació estadística de SS amb SPL (p=0,056). 

Analitzant el grup que camina s'evidencia que els valors de LL i SS són significativament 

més elevats (p=0,001 i p=0,003) en els subjectes amb SPL. 

CONCLUSIONS: la prevalença d'espondilolistesi és del 20% en la població de 

mielomeningoceles estudiada. Es relaciona amb la capacitat de marxa i  un augment de la 

lordosi lumbar (LL) i el pendent sacre (SS). 
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NHC  ________________________ 
NOM  _______________________ 
PROCEDÈNCIA 
1. Barcelona ciutat 
2. Barcelona província 
3. Catalunya 
4. Resta d'Espanya 
 
SEXE 
1. Home 
2. Dona 
 
Data naixement: ________ 
DIAGNÒSTIC: ________________ 
 
NIVELL NEUROLÒGIC   D/E 
1.  T10 
2. T11 
3. T12 
4. L1 
5. L2 
6. L3 
7. L4 
8. L5 
9. S1 
10.>S2 
 
NIVELL  FUNCIONAL 
1. Toràcic ( ≥ T10-T12) 
2. Lumbar Alt (L1-L2) 
3. Lumbar Medio (L3)   
4. Lumbar Baix (L4-L5) 
5. Sacre (S1-S5) 
 
HIDROFEFÀLIA 
0. No 
1. Sí 
 
DERIVADA 
0. No 
1. Sí 
 
LESIÓ 1a MOTONEURONA 
0. No 
1. Sí 
 
Quina: ________________________ 

 
EDAT INICI MARXA (mesos):____ 
 
NIVELL INICIAL MARXA 
1. No deambulant/cad. rodes sempre 
2. Deambulant interiors/cad exteriors 
3. Deambulant habitual, amb bastons 
4.Deambulant habitual, sense bastons 
 
PÈRDUA DE NIVELL 
0. No 
1. Sí 
 
NIVELL MARXA ACTUAL (Rx) 
1. No deambulant/cad. rodes sempre 
2. Deambulant interiors/cad exteriors 
3. Deambulant habitual, amb bastons 
4.Deambulant habitual, sense bastons 
 
TIPUS DE MARXA 
1. Normal 
2. Recíproca 
3. Balanceig 
4. Cadira de rodes 
 
INDEPENDÈNCIA AVDs 
0. No 
1. Sí 
2. Parcial 
INDEPENDÈNCIA TRANSFERS 
0. No 
1. Sí 
2. Parcial 
 
ESCOLIOSI 
0. No 
1. Sí 
Descripció corba:____________ 
 
FLEXE MALUC (>20º) 
0. No 
1. Sí 
LUXACIÓ MALUC 
0. No 
1. Sí 
Lateralitat: uni/bilateral 

ANNEX 1 

QÜESTIONARI SPL EN MIELOMENINGOCELE 
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FLEXE GENOLL (>20º) 
0. No 
1. Sí 
 
CIRURGIA RAQUIS 
0. No 
1. Sí 
 
CIRURGIA MALUC 
0. No 
1. Correctora de felxe 
2. Correctora luxació 
 
CIRURGIA GENOLL 
0. No 
1. Correcció flexum 
2. Altres 
RADIOGRAFIA: 
DATA: 
 
NIVELL DE RAQUISQUISI:  

ESPONDILOLISTESI: 
0. No 
1. Sí 
 
NIVELL: ___________  
 
GRAU DE MEYERDING 
1. Grau I 
2. Grau II 
3. Grau III 
4. Grau IV 
 
PARÀMETRES ESPINOPELVIANS 
Pelvic incidence:  ________ 
Sacral slope:   ________ 
Pelvic Tilt:   ________ 
Lordosi Lumbar: ________ 
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ANNEX 2 

 

 
Escala de Hoffer modificada 
 
 

Deambulants per comunitat sense bastons 

 

Deambulants habituals per comunitat amb bastons 

 

Deambulants només per interiors 

 

No deambulants 

 

 

 

ANNEX 3 

 

 
Valors de normalitat dels paràmetres raquipelvians segons SDSG 
 
 

Pelvic incidence (PI) 

 

55º+/-10º  (45º-65º) 

 

Sacral slope (SS) 

 

42º+/-8º  (34º-50º) 

 

Pelvic ilt (PT) 

 

13º+/-6º (7º-19º) 

 

Lordosi lumbar (LL) 

 

H  41º +/-11º  (30º-52º);  D  46º+/-11º (35º-57º) 
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