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1. Resum
Antecedents : La degeneració dels discos intervertebrals és una patologia comuna de la
columna vertebral. Aquesta afectació dels paràmetres de qualitat del disc intervertebral
(estructura, alçada, hidratació, composició interna i funcionalitat) està present en el 90% de
la població de més de 50 anys (Teraguchi M., 2014) i pot tenir conseqüències greus sobre la
qualitat de vida. En els últims anys, estudis científics han demostrat que l’activitat física
regular pot tenir un efecte positiu a curt termini sobre la qualitat dels discos intervertebrals.
De la mateixa manera, malgrat l’alta prevalença de dolor lumbar detectada en ciclistes, el
ciclisme regular hauria demostrat resultats interessants en quant a la qualitat dels discos
intervertebrals d’atletes en aquest esport.
Objectius : L’objectiu d’aquest estudi es demostrar l’eficacitat d’incloure el ciclisme de
carretera en un programa de fisioteràpia dirigit a mantener els paràmetres de qualitat del
disc intervertebral i prevenir la degeneració d’aquestes estructures a curt i llarg termini. A
més, aquest estudi té com a objectiu demostrar que un posicionament òptim a la bicicleta
pugui reduir la prevalença de dolor lumbar induït pel ciclisme de carretera.
Metodologia : El estudi realitzat es un assaig clínic aleatoritzat i controlat, en el qual 394
pacients es divideixen en dos grups: el grup control (n=197), que rep un programa de
fisioteràpia preventiva tradicional, destinat a preservar la qualitat dels discos intervertebrals, i
un grup experimental (n=197) que, a més de rebre un programa de fisioteràpia preventiva
tradicional, practica ciclisme de carretera, amb un volum superior a 150 quilòmetres per
setmana.
Els participants seran seguits durant dos anys, durant els quals s’avaluarà l’alçada, la
hidratació i el coeficient de difusió intra-disc del disc intervertebral L5-S1, així com la
potencial presència de dolor durant la pràctica del ciclisme de carretera. Les dades
anatòmiques i fisiològiques s’obtindran per ressonància magnètica nuclear i les dades
relatives a la pràctica esportiva s’avaluaran mitjançant qüestionaris. Les variables d’estudi
s’avaluaran el primer dia, al primer mes, als 6 mesos, als 12 mesos i als 24 mesos després
de la primera mesura.
Limitacions de l’estudi : A causa de que l'estudi és a llarg termini, pot ocórrer una possible
pèrdua de seguiment. A més, el cost del estudi pot ser significatiu perquè està controlat per
ressonància magnètica nuclear, una tècnica de diagnòstic costosa.

Paraules claus : Ciclisme de carretera – Discos intervertebrals – Degeneració – Prevenció Fisioteràpia
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Abstract

Background: Degenerative disc disease is a common pathology of the spine. This
affectation of the quality parameters of the intervertebral disc (structure, height, hydration,
internal composition and functionality) is present in 90% of the population over 50 years of
age (Teraguchi M., 2014) and can have serious consequences on the quality of life. During
last years, scientific studies have shown that regular physical activity can have a positive
short-term effect on the quality of intervertebral discs. In the same way, despite the high
prevalence of lumbar pain detected in cyclists, regular cycling would have shown interesting
results in terms of the quality of intervertebral discs of athletes in this sport.
Objectives: The objective of this study is to demonstrate the effectiveness of including road
cycling in a physiotherapy program aimed at maintaining the quality parameters of the
intervertebral disc and preventing the degeneration of these structures in the short and long
term. In addition, this study aims to demonstrate that optimal bike positioning (or bikefitting)
can reduce the prevalence of low-back pain induced by road cycling.
Methodology: The study carried out is a randomized controlled trial, in which 394 patients
are divided into two groups: the control group (n = 197), which receives a program of
traditional preventive physiotherapy, designed to preserve the quality of the intervertebral
discs, and an experimental group (n = 197) that, in addition to receiving a traditional
preventative physiotherapy program, practices road cycling, with a volume superior to 150
kilometers per week.
The participants will be followed during two years, during which the height, hydration and
coefficient of intra-disc diffusion of L5-S1 intervertebral disc will be evaluated, as well as the
potential presence of pain during the practice of road cycling. The anatomical and
physiological data will be obtained by nuclear magnetic resonance and the data related to
the sport practice will be evaluated through questionnaires. The study variables will be
evaluated on the first day, after the first month, at 6 months, at 12 months and at 24 months
after the first measure.
Limitations of the study: Due to the long-term study, a possible loss of follow-up may
occur. Moreover, the cost of the study can be significant because it is controlled by nuclear
magnetic resonance, an expensive diagnostic technique.

Keywords: Road cycling - Intervertebral discs – Degenerative disc disease - Prevention Physiotherapy
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2. Antecedents i estat actual del tema
En una primera part abordarem el tema de la degeneració dels discos intervertebrals:
les seves anatomia i fisiologia patològiques comparant-los amb els dels discos en
condicions fisiològiques, els seus paramètres de qualitat, els seus factors de risc, el
diagnòstic i els tractaments curatius i preventius que existeixen per aquesta patologia.
Llavors s’introduira l’evidència dels beneficis de l’activitat física com a tractament
preventiu per a la degeneració dels discos intervertebrals i l’estat actual de coneixement
sobre la influència del ciclisme sobre la qualitat d’aquests.

2.1. El disc intervertebral
El disc intervertebral és una unitat funcional que connecta els cossos vertebrals de la
columna vertebral i que representa al voltant de 25% de la seva alçada. En els humans
hi ha 25 discos intervertebrals interposats des de la vertebra Axis (C2) fins al sacre
(Tortora, 2018).
Els moviments anteriors i posteriors dels discos intervertebrals estan limitats per els
lligaments longitudinals anterior i posterior de la columna vertebral. Aquests s’adhereixen
tant als cossos vertebrals com als discos intervertebrals per les seves superfícies
anteriors i posteriors.
2.1.1. El disc intervertebral en condicions fisiològiques

2.1.1.1.

Anatomia i fisiologia

Cada disc presenta un anell fibrós extern format per un fibrocartílag (fibres de
col·lagen de tipus I i tipus II. Les fibres de tipus I es concentren a la part externa de l’anell
donant una gran resistència) que s'anomena anell fibrós, i a dintre per una substància
interna blanca, polposa i summament elàstica que s'anomena nucli polpós (Tortora, 2018).
Aquest nucli permet distribuir uniformement la pressió sobre tot el disc i impedeix el
desenvolupament de restriccions que puguin danyar les dues vèrtebres a sota i a sobre. El
nucli polpós consisteix en grans vacúols de cèl·lules d’origen notocordal, petits condròcits,
fibres de col·lagen de tipus II i proteoglicans en suspensió, que poden agregar-se o unir-se a
l’àcid hialurònic, el component principal de la matriu extracel·lular.
Llavors, dues fines plaques de cartílag hialí s’estenen superiorment i inferiorment per sobre
de l’anell fibrós i el nucli pulpós per interconnectar amb els cossos vertebrals i funcionen per
regular la difusió de nutrients entre el disc i els cossos vertebrals (Smith L. J, 2011).
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Figura 1 : Disc intervertebral (Frank H.Netter, 2015).

El disc intervertebral és el teixit avascular més gran del cos i per la qual cosa es
essencial el manteniment d’un subministrament adequat de nutrients per prevenir la seva
degeneració i conservar la seva elasticitat.
Estudis in vivo descrits han pogut demostrar que hi ha dues rutes diferents per al
subministrament de nutrients al disc que son :
1. a través d’una xarxa capil·lar que sorgeix de les artèries vertebrals i penetra a la
placa subcondral del cos vertebral per acabar a la unió dels cartílags amb el disc
(Grunhagen, 2006).
2. per la perifèria de l’anell (responsable del subministrament de nutrients i
l’eliminació de residus) i per capil·lars als teixits tous adjacents (veure figura 2).

Figura 2 : Vies de subministrament de nutrients per al disc intervertebral
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A més, s’ha mostrat que la major part dels nutrients subministrats al disc provenen de la
placa cartilaginosa de l’os subcondral del cos vertebral adjacent.
El disc intervertebral es manté i es reconstrueix per si mateix. Per això es subministren
nutrients essencials com oxigen i glucosa i substrats per a la producció de matrius com
aminoàcids i sulfat. al disc mitjançant el subministrament de sang als marges del disc.
Aquests nutrients es desplacen després dels capil·lars circumdants per la densa matriu
extracel·lular del disc a les cèl·lules, que, al centre del nucli en un disc lumbar humà adult,
pot estar entre 7 i 8 mm del subministrament de sang més proper. Els residus metabòlics
s’eliminen del teixit per via inversa. L’entorn nutricional de les cèl·lules varia així al llarg del
disc, la concentració d’oxigen i el pH al voltant de les cèl·lules al centre del disc són diferents
de les que hi ha al voltant de les cèl·lules de la perifèria del disc (Urban P.G., 2004).

2.1.1.2.

Funcions

Els discos formen articulacions fortes, permeten diversos moviments de la columna
vertebral i absorbeixen els impactes verticals. A més, permeten mantenir i estabilitzar el
morfotip espinal i les corbes fisiològiques de la columna vertebral en tots els plans de l’espai:
en els plans frontal i vertical (per mantenir una línia recta) i en el pla sagital (mantenint la
lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar i cifosis sacra) per distribuir les càrregues a
les quals està sotmesa la columna vertebral (J.M. Muyor, 2011).
Llavors, sota compressió, els discos intervertebrals s'aplaten i s'eixamplen. El nucli pulpos
del disc actua, com a amortidor i prevé els impactes entre les vèrtebres generats per
l’activitat física del cos (Tortora, 2018).
En el cas de la pràctica del ciclisme, el disc absorbeix el microimpacte causat per cada gir
de pedal. Aquest impacte es transmet desde la bicicleta cap als isqions del ciclista per la
seva unió al nivell del seient de la bicicleta (J.M. Muyor, 2011).
Al llarg del dia, els discos intervertebrals es comprimeixen i el seu cartílag es deshidrata, pel
que a la nit som una mica més baixos. Al dormir, hi ha menys compressió i els discos es
rehidraten; per tant, som més alts a l'despertar-nos pel matí. A l'envellir, el nucli polpós
s'endureix i perd elasticitat. La disminució de l'altura vertebral associada amb l'edat és
producte de la pèrdua d'os dels cossos vertebrals i de l'aprimament dels discs intervertebrals
(Tortora, 2018).

2.1.1.3.

Paràmetres de qualitat del disc

Per avaluar la salut general i la qualitat dels discos intervertebrals, caldrà centrar-nos
en l’estudi de les cinc característiques següents: la integritat del disc, la seva alçada, la seva
hidratació, el seu contingut en proteïnes i en glicosaminoglicans (components del teixit
connectiu), aixi com la seva capacitat difusional interna.
Encara que l’alçada i la integritat dels discos puguin ser estudiades amb altres tècniques
d’imatge (radiografies RX o Tomogràfia Axial Computada), la tècnica d’elecció per a
l’avaluació dels paramètres de qualitat dels discos és la Ressonància Magnètica o RM (F.
Taher, 2012).
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 Integritat anatòmica del disc:
Per realitzar les seves funcions, el disc ha de conservar les seves propietats estàtiques i
dinàmiques. Per això ha de mantenir la seva integritat anatòmica.
A més d'una degeneració per falta de nutrients o aigua, el disc també es pot veure afectat
per altres patologies que alteren la seva estructura i de les quals, les mes freqüents son:


Calcificacions del propi disc (veure figura 3) que poden ser conseqüencies d’algunes
malalties sistèmiques (com el hiperparatiroïdisme, la poliomielitis o l’acromegàlia)d’una
restricció de moviment de l’articulació intervertebral (en el cas d’una escoliosis per
exemple) (Prives M., 1981).

Figura 3 : Disc intervertebral calcificat, vist per radiografia, imatge extreta de Radiopaedia.



Canvis morfològics de la placa subcondral dels cossos vertebrals (desgast, calcificació,
formació d’osteòfits...), provocant un aprimament de l’espai intervertebral i la destrucció
del disc (Urban Jill PJ, 2004). Aquest fenomen s’anomena habitualment artrosi vertebral.



Formació d’esquerdes (o fissures) circunferencials o radials del disc, per sobrecàrrega
mecànica i / o distribució no uniforme de la càrrega sobre l’anell fibrós. Aquest fenomen
és freqüent en el cas de discos menys hidratats, que no permeten una distribució
homogènia de les forces de compressió a causa d’una pèrdua de viscoelasticitat (Smith
L. J.,2011).
A més, un disc esquerdat radialment pot estar subjecte a una herniació, deixant escapar
el nucli pulpós a través de les capes de disc obert (veure figura 4).
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Alteracions discals anterolaterals: Son l'alteracions del disc després de la degeneració
de les fibres que connecten l'anell fibrós dels discos interverebrals a les vèrtebres
adjacents (anomenades fibres de Sharpey). Aquestes alteracions es produeixen en el
cas de la espondilosi deformant.



Alteracions discals superiors i inferiors: Corresponen al prolapse del disc intervertebral
cap al cos vertebral superior o inferior (patologia anomenada nòdul cartilaginós o nòdul
de Schmorl) (Prives M., 1981).



Alteracions discals posteriors: Aquestes son de gran importància clínica per la
proximitat amb la medul·la espinal. A més, la disposició anatòmica predisposa a
l'alteració discal posterior a causa de la posició posterioritzada del nucli pulpós,
l'existència de poques i afeblides fibres anulars en aquesta regió, i el lligament
longitudinal posterior que no és tan dur com el lligament longitudinal anterior. Aquestes
afectacions es poden clasificar com a:
-

-

-

-

Protusió: les capes més exteriors de l’anul·lus fibrosus dels discos intervertebrals de
la columna vertebral estan intactes, però es produeix una bombada quan un o més
discos estan sota pressió (figura 4 A).
Prolapse : El nucli pulpós es deforma i s'estén a través d'algunes de les fibres de
l'anell fibrós, però les fibres més externes d’aquest es mantenen intactes (figura 4
B).
Herniació amb extrusió discal: el desplaçament del nucli pulpós penetra per totes les
fibres de l'anell fibrós i passa sota el lligament longitudinal posterior que encara ho
aquesta delimitant (figura 4 C).
Herniació amb segrest discal: l'alteració del nucli polpós penetra el lligament
longitudinal posterior i entra en l'espai epidural o un fragment del disc herniat emigra
sota el lligament longitudinal posterior en direcció cranial o caudal i es separa de la
porció romanent del disc intervertebral (Magee D.J., 2014). (Figura 4 D).

Figura 4 : Tipus d’herniació discal, extret de Magee D.J. (2014). Orthopedic Physical Assessment 6th Edition. p. 553. Editorial
Elsevier.
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 Altura del disc:
L’alçada del disc influeix directament sobre la funció d’amortiment del disc a la
columna vertebral.
Amb l'edat, els discos intervertebrals solen aprimar-se i perden la seva elasticitat a causa
d'una disminució de la ingesta d'aigua, així com a la disminució del flux sanguini que es difon
al voltant del disc (Grunhagen, 2006). No obstant això, una ràpida disminució del disc pot ser
conseqüència d’una patologia subjacent i degeneració d’aquest (Prives M., 1981).
A més, també sabem que l’altura del disc varia segons les hores del dia. De fet, en posició
estesa, el disc intervertebral està en repòs i experimenta menys pressió vertical. Els estudis
han demostrat que la seva alçada era per tant més important de l'1 al 5% al despertar. A
causa d'aquesta variació de volum i alçada, la mesura de l'alçada del disc s'ha de reproduir
al mateix temps que les de les mesures anteriors (Belavy D. L., 2018).

 Hidratació i moviments d’aigua al nucli pulpos:
L’estudi de l’hidratació del disc es fa mitjançant l’anàlisis de les variacions del temps
de relaxació T2 (T2 relaxation time en anglès) del mateix disc. Aquest es un paramètre que
la ressonància magnètica nuclear ens permet estudiar.
Els discos intervertebrals lumbars humans degenerats tenen un temps de relaxació T2 més
curt que els discos normals perquè son menys hidratats. El temps de relaxació de la T2 pot
variar amb l'edat, amb la magnitud i la durada de la compressió i diurnament (Marinelli NL,
2009).
L’augment del contingut en aigua s’associa amb l’augment del temps de relaxació T2,
mentre que l’augment del contingut en col·lagen del disc (en fibres) s’associa amb
disminució dels temps de relaxació T2. Aquest augment de la proporció de fibres de
col·lagen testifica una menor qualitat del disc.

 Contingut en proteines i glicosaminoglicans:
La presència suficient de proteïnes i de glucosaminoglicans es essencial per
mantenir la qualitat del disc intervertebral. De fet, a diferència de l’anell fibrós compost per
fibres de col·lagen concèntriques i hidratades, el nucli pulpós del disc intervertebral està
format principalment per una matriu de proteoglicans (la unió entre proteïnes i
glucosaminoglicans) altament hidrofíl·lica, permetent emmagatzemar els 75,7 al 85,6
percents d’aigua que componen el nucli (Marinelli N.L., 2004).

 Subministrament de sang i taxa de difusió de nutrients en aigua intra-discal:
La taxa de difusió de nutrients a dintre de la propia matriu intra-discal està
directament relacionada amb el subministrament sanguini del disc, el qual es essencial per a
la seva regeneració de la seva matriu i el manteniment de les seves propietats de difusió.

Primer, tot i la seva naturalesa avascular, el disc intervertebral necessita un subministrament
de sang a la seva perifèria per satisfer les seves necessitats d’oxigen i glucosa. Aquesta
afluència de sang que arriba al disc per capil·laritat a través de les plaques cartilaginoses
11

dels cossos vertebrals adjacents i de la perifèria de l’anell fibrós permet que el disc es pugui
mantenir, reconstruir i eliminar els residus (àcid làctic).
Les cèl·lules que formen el disc, com les del cartílag articular, requereixen oxigen per
funcionar: a baixos nivells d’oxigen, les taxes de producció de macromolècules, com els
glicosaminoglicans o les proteïnes, són greument inhibides. Nonobstant, les vies d’ús de
l’oxigen per part de les cèl·lules del disc, però, romanen obscures (Grunhagen, 2006).
Llavors, el transport a través de la matriu del propi disc es regeix per les dues propietats de
la matriu i del solut. La matriu consisteix principalment en una xarxa de col·lagen incrustada
en un gel proteoglicà dens polianiónic, que actua com a barrera de permeabilitat selectiva a
l'entrada de molècules al disc. Aquesta selectivitat es fa gràcies a les càrregues potencials
de les molècules difuses. A més, com que la concentració de proteoglicans és més elevada
en el nucli que l'anell extern, els grans soluts i les molècules carregades negativament
poden entrar a l’anell amb més facilitat que al nucli (Urban Jill P.J., 2004).
Finalment, els nutrients es desplacen a través de la matriu del disc gràcies als fenomens de
difusió, convecció (Urban Jill P.J., 2004) i mitjançant els moviments de líquid intradiscal
causats pels cicles de càrrega/descàrrega als quals està sotmès el disc durant el dia
(Bowden J. A., 2018).

2.1.2. Patologia del disc intervertebral
Com vam veure a l’apartat 2.1.1.3. Paramètres de la qualitat del disc, el disc
intervertebral és una estructura anatòmica de la qual l’integritat és essencial per al seu bon
funcionament. L’afectació dels paràmetres de qualitat del disc esmentats anteriorment es pot
induir per l’envelliment fisiològic o trastorns patològics de la columna vertebral (malalties
sistèmiques, traumatismes, malformacions genètiques), i pot ser el resultat de l’exposició a
diferents factors de risc.
En aquesta part, ens centrarem en la degeneració del disc (Degenerative Disk
Disease o D.D.D. en anglès). Aquesta patologia degeneradora del disc presentant una
disminució de la qualitat del disc s'ha associat a l'acumulació de factors ambientals,
principalment conflictes mecànics, imposats als canvis d'envelliment "normals" (Chan D.,
2006).

2.1.2.1.

Degeneració del disc intervertebral

La degeneració del disc intervertebral es defineix com una cascada que s' inicia amb
canvis al microentorn cel·lular dins de les subestructures del disc i que progressa durant
dècades fins a la ruptura estructural i el deteriorament funcional (Urban Jill P.G., 2004).
Aquesta cascada afecta cíclicament i de manera conjunta els paràmetres de qualitat del disc
(comentats anteriorment a l’apartat 2.1.1.3. Paramètres de la qualitat del disc), i afecta així la
qualitat i la funcionalitat del disc de manera degressiva (veure figura 5).
Amb l'avanç de l'edat es produeixen canvis pronunciats en la composició de la matriu
extracel·lular del disc. La disminució del contingut en glicosaminoglicans al nucli pulpós
condueix a una menor hidratació (per causa d’una menor capacitat per emmagatzemar
l’aigua), la qual cosa condueix a una deteriorada funció mecànica. Un nucli pulpó menys
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hidratat i més fibrós és incapaç de distribuir uniformement les forces de compressió entre els
cossos vertebrals. Per tant, les forces es transfereixen de manera no uniforme a l'anell
fibrós, cosa que pot provocar alteracions de les propietats mecàniques del mateix,
deteriorament estructural progressiu, incloent la formació de fissures circumferencials i
radials. De vegades, aquestes poden avançar fins a una extrusió radial posterior o herniació
del nucli pulpós (veure figura 4), donant lloc a símptomes dolorosos.
A més, la disminució de l'alçada del disc també s'associa amb els avançats degeneració del
disc i produeix una compressió dolorosa de les estructures circumdants. (Smith L. J., 2011).

Baixada del
subministrament
sanguini

Destrucció del disc, canvis
anatòmics (i pèrdua d'alçada
al llarg termini)

Baixa taxa de
difusió de
nutrients en
aigua intra-discal

Major vulnerabilitat als
traumatismes i acció
dinàmica menor

Disminució del
contingut en
proteines i
glicosaminoglicans al
nucli pulpós
Hidratació menor i
inhibició dels
moviments d’aigua al
nucli pulpós

Figura 5: Representació de l'afectació cíclica dels paràmetres de qualitat del disc intervertebral en el cas de
degeneració del disc.
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2.1.2.1.1.

Anatomia patològica de la degeneració

Per tal d’observar els canvis produïts per la degeneració en els discs intervertebrals
en subjectes i per determinar l’abast i la gravetat de l’afectació, s’utilitza la ressonància
magnètica nuclear com a tècnica d’imatge (Pfirrmann C. W. A., 2001).
Aquest mètode ens permet avaluar canvis causats per l’envelliment o la degeneració
mitjançant l’estudi de les variacions del signal T2 (o temps de relaxació T2) a través de les
estructures discals més o menys hidratades (Marinelli N.L., 2009). Avaluant aquest factor,
així com la distinció entre nucli pulpós i anell fibrós, la integritat estructural del disc i la seva
alçada, el sistema de classificació de Pfirrmann és el més utilitzat per a l’avaluació de la
degeneració del disc lumbar (F. Taher, 2012; Belavy D.L., 2019).
La degeneració es classifica basicament en 5 graus (Pfirrmann C. W. A., 2001):
Grau I: L'estructura del disc és blanca i homogènia, amb una intensitat de senyal brillant i
hiperintens i una alçada normal del disc (figura 6 A).
Grau II: L’estructura del disc és inhomogènia amb o sense bandes grises horitzontals, amb
un senyal blanc hiperintens. La distinció entre nucli i anell és clara, i l'altura del disc és
normal (figura 6 B).
Grau III: L’estructura del disc és inhomogènia, amb una intensitat de senyal grisa intermèdia.
La distinció entre nucli i anell no és clara, i l'altura del disc és normal o lleugerament
disminuïda (figura 6 C).
Grau IV: L'estructura del disc és inhomogènia i té una intensitat de senyal de color gris fosc
hipointensa. Es perd la distinció entre nucli i anell i l'altura del disc és normal o
moderadament disminuïda (figura 6 D).
Grau V: L’estructura del disc és inhomogènia, amb una intensitat de senyal negre
hipointensa. Es perd la distinció entre nucli i anell i l'espai del disc no existeix (els cossos
vertebrals es toquen) (figura 6 E).
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De mateixa
intensitat que
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(hiperintens)

I
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II

Inhomogènia,
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Clara

III

Grisa i
inhomogènia
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d’observar

Intermedi
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lleugerament
disminuït

IV

Grisa a
negra, i
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V

inhomogènia
Negra i
inhomogènia

No hi ha
distinció

Hipointens

Inexistent

Taula 1 : Classificació de Pfirrmann per a l’avaluació de la degeneració del disc intervertebral (extret i traduït de
Pfirrmann C. W. A., Metzdorf A., Zanetti M., Hodler J., & Boos N. (2001). Magnetic resonance classification of
lumbar intervertebral disc degeneration. Spine).

Figura 6 : Classificació de la degeneració realitzada amb imatges de T2 mig-sagital (extret i traduït de Pfirrmann
C. W. A., Metzdorf A., Zanetti M., Hodler J., & Boos N. (2001). Magnetic resonance classification of lumbar
intervertebral disc degeneration. Spine).
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Aquests canvis reportats tant sobre la degeneració i els canvis relacionats amb l’edat
com en la composició bioquímica i l’estructura de l’anell i el nucli del disc intervertebral han
mostrat canvis en la funcionalitat de tota la columna vertebral. De fet, en les primeres etapes
de degeneració, les propietats del moment axial de rotació del segment de moviment
demostren alguns augments del rang de moviment, que són seguits, en degeneració
avançada, per algun rang reduït de moviment i una tendència a augmentar la regió de
laxitud al voltant de la “posició neutra”. La flexió/extensió i inflexió lateral, per contra,
demostren una disminució no linear del rang de moviment amb la progressió de la
degeneració. Aquests canvis en el comportament mecànic poden resultar d'una combinació
de canvis artrítics en les articulacions de la faceta i l'esclerosi subcondral, encara que
aparentment independents de la presència d’osteòfits (Stokes I. A. F, 2004).

2.1.2.1.2.


Factors de risc

L’envelliment com a factor de risc :

El primer factor de risc per a la degeneració de discos intervertebrals és l’envelliment.
Aquest està molt relacionat amb la calcificació del cartílag de l’os subcondral dels cossos
vertebrals aixi com i la deshidratació i la pèrdua d’alçada del disc (Stokes I. A. F, 2004). A
més, aquesta degeneració cartilaginosa és la causa i la conseqüència de la disminució del
flux sanguini al disc (veure figura 5).
Els factors que redueixen el subministrament de sang al disc (per exemple, l’anèmia de les
cèl·lules falciformes o altres trastorns que afecten el subministrament de sang o causen la
calcificació de la placa final cartilaginosa, limitant la seva permeabilitat) poden fer que els
nutrients caiguin fins a nivells que ja no poden suportar l’activitat cel·lular o la viabilitat
(Grunhagen, 2006).
La calcificació de la placa final pot actuar com a important barrera al transport de nutrients.
El gruix cartilaginós de la placa final disminueix amb l’edat i es calcifica per mecanismes
desconeguts. També s’ha observat una calcificació intensa en discs escoliòtics (Urban P.G.,
2004).
Els augments de la demanda cel·lular, que poden ser causats per la presència de citocines o
factors de creixement o un augment sostingut de l’osmolaritat, poden conduir de manera
similar a una caiguda inadequada dels nivells de nutrients lluny de la font de nutrients.
La xarxa capil·lar que subministra el disc sorgeix del subministrament arterial als cossos
vertebrals i pot afectar-se negativament per l’aterosclerosi d’aquestes artèries. L’arquitectura
dels capil·lars està regulada per senyals externs, possiblement explicant la pèrdua del
transport de nutrients en resposta al tabaquisme i les vibracions lligades a les activitats
fisiques (Grunhagen, 2006).
Llavors, la densitat de la xarxa capil·lar d’alimentació del disc disminueix amb l’edat i varia
segons la placa final.



Factors no lligats a l’envelliment :

Els discos intervertebrals lumbars no només degeneren amb l’envelliment, però
també sota la influència d’altres factors intrínsecs i extrínsecs. S’ha demostrat que l’herència
(factors genètics), l’obesitat, la diabetis mellitus, el tabaquisme, l’aterosclerosi, i les malalties
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que afecten a la densitat mineral òssia estan tots associats a la degeneració dels discos
intervertebrals (Hangai M., 2009). A més, com a altres paramètres de l’estil de vida que
influeixen en la degeneració dels discs, s’ha mostrat que els frecs i retorços freqüents
produïts per un treball físic o un esport poden ser condicions mecàniques que acceleren el
desgast.
Finalment, sembla que el estil de vida sedentari que implica hipomobilitat, postura asseguda
mantinguda en el temps pugui contribuir a augmentar la pressió intradiscal i accelerar la
degeneració (Stokes I. A. F, 2004).

2.1.2.2.

Influència de la genètica en la patogènia

Els factors hereditaris també tenen un paper en la susceptibilitat d’un individu a la
degeneració del disc, tot i que la degeneració del disc sigui la conseqüencia de la ciclació
d’una cascada de canvis multi-factorials a nivell del raquis (Smith L. J., 2011).
El component genètic es innegable per a la malaltia degenerativa del disc. Entre els
gens suggerits per estar implicats en la degeneració del disc, es troben els gens que
codifiquen pels components del nucli pulpós i de l’anell fibrós com els collagens I, IX i XI,
l’aggrecan o proteïnes, pero també els gens que codifiquen per la interleucina 1 (cèl·lula que
té un paper clau en la reacció inflamatòria) o el receptor de la vitamina D (essencial per a la
mineralització òssia). És ben reconegut que aquestes malalties degeneratives estan
regulades per aquests altres genes. Mutacions i afectacions d’aquests gens contribueixen
substancialment a la degeneració del disc i s’afegeixen als altres factors intrinsecs i
extrinsecs implicats en aquest fenomen (F. Taher, 2012).

2.2. Beneficis de la fisioteràpia sobre la qualitat del disc intervertebral
Avui dia, encara no hi ha cap tractament que permeti recuperar el disc degenerat amb
els paràmetres inicials (F. Taher, 2012). Les intervencions actuals per a la degeneració del
disc es poden classificar en quirúrgiques i conservadores.
Hi ha tractaments quirúrgics com la fusió de disc o l’artrosíntesi (col·locació d’una pròtesi de
disc), ambdós efectius en termes de reducció del dolor lumbar, però que també tenen les
seves limitacions. De fet, la fusió lumbar no restableix la mobilitat del segment vertebral i la
pròtesi de disc té, en la majoria dels casos, efectes adversos sobre els segments vertebrals
adjacents.
Si bé hi ha una gran varietat d’opcions quirúrgiques invasives i per al tractament de la
malaltia degenerativa del disc lumbar, l’èmfasi recent ha estat dirigit a la reversió de la
degeneració del disc. S'han investigat diverses teràpies incloent factors de creixement
biològic, l'ús de cèl·lules mare i el trasplantament de gens (per millorar la regeneració del
disc). Tot i que aquestes noves modalitats terapèutiques han mostrat alguns resultats
prometedors (Blanquer S. B. G., 2015) pel que fa a la reversió de la cascada degenerativa,
els seus efectes clínics i els resultats a llarg termini són incerts (Smith L. J., 2011).
Llavors, si la regeneració del disc encara no és rellevant, és possible prevenir la degeneració
i el dolor associat a aquest. De fet, les injeccions epidurals, teràpies intradiscals i injeccions
intradiscals de cèl·lules mare mesenquimals (MSCs) i plasma ric en plaquetes (PRP) han
mostrat eficàcia rellevant en la disminució dels signes i simptomes de la degeneració (Zhao
L., 2019). A més, la teràpia física que inclou exercici terapèutic i el model de gestió
biopsicosocial del pacient han demostrat efectes positius en la millora del dolor associat a la
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degeneració del disc, aixi com una millora dels paramètres de qualitat dels discos
intervertebrals.

2.2.1. Evidència actual del tractament de fisioteràpia
Avui, el tractament de fisioteràpia d’un pacient que pateix degeneració dels discos
intervertebrals no permet regenerar els discos intervertebrals danyats, però permet alleujar
el dolor associat a la degeneració i limitar-ne l’agreujament. Per això l’exercici terapèutic és
un element clau en el tractament del dolor lumbar crònic (present en un 90 percent dels
casos de degeneració). L’exercici terapèutic és eficaç per disminuir el dolor i millorar la
funció (Lizier D. T., 2012).
Altres estudis també han demostrat que l'exercici terapèutic és una teràpia cost-efectiva,
degut a la seva no invasivitat, el seu baix cost i l'efectivitat conjuntament amb altres
tractaments (Zhao L., 2019).
Llavors, l’evidència a mostrat que el massatge terapèutic tenia una gran eficàcia en la
disminució del dolor lumbar (Zhao L., 2019). El massatge es pot fer de forma tradicional
(massatge descontracturant que permet reduir les tensions musculars aplicades a les
vèrtebres) o de tipus Cyriax (massatge transvers profund), que s’orienta a disminuir els
espasmes i les tensions cròniques en els teixits tous com els lligaments, tendons, i músculs
(Highsmith J.M., 2019). Com a altre técnica manual que pugui ajudar en la patología
degenerativa dels discos intervertebrals, la tracció espinal s’ha mostrat eficaç en
l’alleujament del dolor associat a la pèrdua de l’altura del disc (pinçament de nervis espinals,
pèrdua del rang de moviment, etc.).
També s’ha mostrat que la termoterapia pugui ser útil per lluitar a curt termini contra el dolor
(Lizier D. T., 2012).
Finalment, la teràpia d’exercici no pot ser tolerada per tots els pacients amb malaltia
degenerativa del disc. Els pacients amb lesions degeneratives superiors o iguals a III
(segons la classificació de Pfirrmann) han de beneficiar-se d’exercicis adequats i no
perjudicials, a causa de la incapacitat dels discos d’absorbir correctament els impactes
produïts per l’activitat, i a causa de la seva major susceptibilitat a patir una herniació.
L’activitat es pot contraindicar en cas de degeneració extrema. (Karppinen J., 2011).

2.2.2. Continguts del tractament de fisioteràpia
El tractament ha de consistir en programes dissenyats individualment, inclouent sessions
estructurades d’estiraments, enfortiment i massatge que s’han de lliurar sota supervisió i
també amb l’objectiu d’educar al pacient (Zhao L., 2019). Llavors, els programes d'exercici
amb dosis elevades van sortir millor que els programes d'exercici amb dosis baixes
(Karppinen J., 2011).
Un programa pot consistir en (Lizier D. T., 2012):



Exercicis d’enfortiment muscular per a l’estabilitat de la columna lumbar. Es pot
prestar atenció a músculs específics com el multifid o el transvers de l’abdomen
Escoles d’esquena, per reforçar l'estabilitat de la columna vertebral i evitar lesions
en a la feina
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Educació al pacient per que adopti les bones postures i es posicioni bé en les
activitats que practica
Massatge
Estiraments
Tracció espinal
Termoteràpia.

2.3. Efectes de l’activitat física sobre el disc intervertebral
Primer, l’activitat física que practica un individu dóna lloc a una sèrie de compressions /
descompressions (o càrregues) que s’apliquen a la columna vertebral i influeixen en la
morfologia i la fisiologia dels discos intervertebrals.
Estudis recents han demostrat que l’activitat física pugui afectar els paràmetres de
qualitat dels discs intervertebrals i que la càrrega rebuda pel disc pugui tenir un impacte en
aquest. Segons el tipus de càrrega, aquest efecte de l’activitat física pot ser positiu o negatiu
(Belavy D.L., 2019).
A més, s’ha demostrat que existeixi una relació dosi-resposta entre la inactivitat física i
les anormalitats estructurals de la columna lumbosacra, incloent una estreta altura del disc
intervertebral i un augment del risc de contingut en greixos en el muscul multifid. També s’ha
demostrat l’existència d’una relació dosi-resposta entre la inactivitat física i el risc de dolors i
discapacitats d’alta intensitat d’esquena. Aquestes dades han proporcionat evidència que,
entre els adults de la comunitat, la inactivitat física està associada a canvis nocius en
l’estructura de la columna lumbosacral. A més, podem recordar que l’estrenyiment del disc
intervertebral és una característica de la malaltia degenerativa del disc, que es el factor de
risc estructural més important de dolor d’esquena (Teichtahl A. J., 2015; Pfirrmann C. W. A,
2001).

2.3.1. Beneficis de l’activitat física
L’activitat física pot afectar determinats paràmetres de la qualitat del disc, com ara la
seva alçada, la seva hidratació i la seva capacitat de difondre els nutrients que conté dins de
la seva matriu extracel·lular. De fet, la velocitat de penetració de petits soluts al disc
intervertebral està afectada per la quantitat de càrrega que experimenti la columna vertebral.
D’aquí que l’amplitud de la càrrega, tal com s’expressa en l’extensió de la hidratació i la mida
del disc intervertebral, pot afectar el subministrament de petits soluts a través del disc
intervertebral. A més, els cicles de compressió i descompressió actuen com a "massatge" o
"bombeig", augmentant el moviment de líquids intra-disc.
Estudis han demostrats que les carregues rebudes per el raquis durant realització
d’activitat fisica hagin de seguir patrons fisiològics, i que les càrregues extrems tenen com a
resultat danys a les estructures vertebrals. Concretament, una flexió de la columna vertebral
combinada amb la compressió pot provocar una ruptura posterior del anell fibrós i produir
una hèrnia de disc intervertebral. La compressió axial de gran càrrega només de la columna
vertebral és més probable que provoqui fractures de la placa final que danys directes al disc.
La torsió, o rotació axial, del disc pot conduir a un tallat entre les làmines de l’anell i a
llàgrimes (fissures) concèntriques entre les làmines, particularment quan esta combinada
amb la flexió lateral. A més, també poden ser preocupants els protocols repetitius de menor
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càrrega, segons el tipus de càrrega. Per exemple, la càrrega compressiva axial submaximal
repetitiva pot causar danys a la placa cartilaginosa i riscs de herniació de disc intervertebral
amb nivells de càrrega inferiors quan es combina amb la flexió.
Llavors, existeixen esports en els quals la prevalènça de lesions discal es més gran.
Es van realitzar diversos estudis gairebé exclusivament transversals que van examinar la
degeneració del disc intervertebral i / o anomalies espinals en poblacions atlètiques
específiques. En general, hi ha diversos tipus d'esports en què el disc intervertebral toràcic i
lumbar o el dany espinal són més freqüents. Això es veu en esports on la lesió traumàtica de
la columna vertebral és més freqüent, com la gimnàstica, la lluita i el futbol americà, i es va
observar de manera similar en els esports on la càrrega repetida de la columna vertebral als
extrems del moviment o es produeixen càrregues, com gimnàstica, cricket, halterofilia, i
també en esports on la columna vertebral està sotmesa a grans càrregues d’impacte amb
forces de desembarcament a vegades imprevisibles, com ara passejades a cavall en
esdeveniments eqüestres i voleibol. Degut a la naturalesa d’aquests esports, no és
d’estranyar que la incidència d’anormalitats dels discos intervertebrals o de la columna
vertebral sigui més alta (Belavy D.L., 2019).
El mateix estudi ha demostrat que esports de resistència com la cursa i l'esquí de fons
semblen ser beneficiosos o, almenys, no perjudicials en termes de degeneració del disc
intervertebral. Tot i això, aquest estudi no va estudiar els efectes del ciclisme a la columna
vertebral.

2.3.2. Polèmica dels efectes del ciclisme sobre la salut

Malgrat els accidents de trànsit (Hollingworth M.A., 2015) i l’exposició a la
contaminació (Raza W., 2018), el ciclisme es percep com un mitjà de transport segur i
positiu. Els protocols de rehabilitació introdueixen el ciclisme com a exercici formant part del
programa i també inclouen entrenament en bicicleta estacionària per a la forma general i la
millorar de la resistència cardiovascular.
No obstant això, les dades disponibles a la literatura mostren un impacte espinal negatiu
freqüent del ciclisme. La incidència i la prevalença del dolor espinal són més elevades en els
ciclistes de carretera, amb estudis que van informar que aproximadament la meitat dels
ciclistes tenien mal d’esquena (Mellion M.B., 1991). Malgrat això, hi ha dades limitades
sobre la prevalença puntual del mal d’esquena en els ciclistes, amb una revisió narrativa de
la literatura que estima que és del 10-60% en els ciclistes (Marsden M., 2010). Això es
compara amb estimacions similars d’1-60% a la comunitat més àmplia (Hoy D.G., 2010).
Alguns investigadors van assenyalar la postura flexionada sostinguda a la columna lumbar
durant el ciclisme per carretera com a motiu dels efectes espinals adversos sobre el ciclisme
(Muyor JM, 2011). Altres investigadors han comentat que la fatiga dels extensors del tronc,
el desplaçament de la càrrega cap a les estructures de la columna passiva amb un fluix
viscoelàstic durant la flexió del tronc sostinguda, la restricció de flux de nutrients als discos
intervertebrals i/o la hiperactivitat dels extensors del tronc poden danyar la columna vertebral
del ciclista (Marsden M, 2010). No obstant això, també hem de recordar que activitats que
promouen més el desenvolupament de la degeneració dels discos intervertebrals son les
d’elevació i/o de torsió excessives i freqüents (Belavy D.L., 2019), de les quals el ciclisme no
forma part.
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2.3.2.1.

Ciclisme i dolor lumbar

En els ciclistes, la prevalença de dolor lumbar es troba entre el 10% i el 60%
(Marsden M., 2010).
Llavors sabem que el ciclisme és una activitat en què la columna vertebral de l’atleta
experimenta una inversió de la curvatura lumbar: en posición de sedestació sobre la bicicleta
la lordosi lumbar es transforma en cifosi, que inevitablement provoca canvis fisiològics en les
estructures de la columna vertebral (Muyor J. M., 2011).
En els canvis provocats pel posicionament del ciclista a la bicicleta, podem indicar
alteracions en el control motor i l’activació muscular dels músculs extensors de la columna
vertebral (paravertebral i multifid), deixant d’actuar en l’acció de mantenir la lordosi lumbar
(Burnett AF, 2004). Aquestes anomalies poden causar dolor lumbar muscular al ciclista.
A més, sabem que les curvatures sagitals de la columna vertebral tenen la funció de
distribuir la càrrega suportada sobre tota la columna vertebral i evitar així una pressió
excessiva sobre els segments vertebrals. Com a resultat, l’inversió de la curvatura de la
columna lumbar durant el ciclisme produeix una major tensió vertebral, augment de la
pressió intradiscal i deformació viscoelàstica d’aquests segments (Polga D. J., 2004). Un
altre estudi també ha demostrat l’existència d’una relació entre la pressió intradiscal
provocada per l’inversió de curves i la presència de dolor lumbar, anunciant que a pressió
més alta, més intens era el dolor lumbar (Claus A., 2008).

Llavors, s’ha mostrat que el dolor lumbar associat a la pràctica del ciclisme es pugui
prevenir, mitjançant l’ajust d’alguns paramètres ergonòmics de la bicicleta (veure l’apartat
2.3.2.2. Posicionament i ergonomía), en l’objectiu d’emparellar les mesures
antropomètriques del ciclista. A més, hi ha molta evidencia en quant a l’associació entre el
angle incorrecte del seient de la bicicleta i el dolor lumbar del ciclista, per culpa de la seva
influencia sobre la morfología de la columna vertebral (Marsden M., 2010).

2.3.2.2.

Posicionament i ergonomia

Durant la pràctica del ciclisme, l’esportiste adopta una posició de sedestació a la
bicicleta. Igual que altres posicions de la vida diària (com el decubit o la bipedestació), la
posició a la bicicleta requereix una adaptació de les estructures anatòmiques i fisiològiques
del cos i, en resposta, pot implicar canvis en aquests nivells. Com dèiem abans, una de les
conseqüències d’un mal posicionament a la bici és l’augment de la pressió intradiscal (Polga
D. J., 2004), que pot provocar l’aparició de dolor lumbar i l’acceleració de la degeneració
vertebral i dels discos intervertebrals (Claus A., 2008). Per això, la posició adecuada del
ciclista a la bicicleta es considera essencial per limitar els factors de risc intervertebrals.
Una de les característiques interessants de la posició de sedestació a la bicicleta és que
ofereix la possibilitat de ser modificada pel desplaçament espacial dels tres punts de
contacte bilaterals del ciclista amb la seva bici en el pla sagital (veure figura 7):
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Figura 7 : Punts de contacte del ciclista amb la bicicleta (en color vermell).

-

-

-

El primer punt de contacte és la presa del manillar per les mans del ciclista. Les
coordenades horitzontals i verticals d’aquest punt es poden modificar de manera
estàtica ajustant la longitud, l’alçada i l’inclinació de la tija i/o del manillar, i
dinàmicament durant la pràctica mitjançant el canvi de presa del ciclista (J.M. Muyor,
2011). Les tres preses més freqüents són: la presa transversal (o alta), la presa de
manetes (o mitjana) i la presa baixa (veure figures 8, 9 i 10).
El segon punt de contacte és l’isquió del ciclista amb el seient de la bicicleta. Aquest
punt es pot ajustar horitzontalment i transversalment canviant l’alçada, el retrocés i la
inclinació del seient.
El tercer punt de contacte és algún punt de contacte de la sabata amb els pedals de
la bicicleta. Aquest contacte és indirecte i es realitza freqüentment mitjançant cales
fixades sota la planta de les sabates del ciclista. La configuració espacial d’aquest
punt de contacte es realitza a través dels cargols situats a les cales (veure figura
11).
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Figura 8 : Posició del ciclista en presa transversal (o alta) de manillar.

Figura 9: Posició del ciclista en presa de manetes (o intermitjà) de manillar.
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Figura 10 : Posició del ciclista en presa baixa de manillar.

Figura 11 : Sistema de cales per ajustar el punt de contacte entre la sabata i el pedal. Vista lateral a l'esquerra i
vista inferior a la dreta.
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Segons J.M. Muyor (2014), s’ha d’analitzar els paramètres morfològics de la postura en
bipedestació del esportista abans d’ajustar el posicionament sobre la bicicleta. De fet, la
morfologia en bipedestació del ciclista es manifesta en la seva postura a la bici.
Per tant, es recomana avaluar els paràmetres següents per analitzar la postura del ciclista:


La morfologia de la columna toràcica i lumbar, valorant la presència de curvatures
normals (cifosis toràcica i lordosis lumbar) del raquis i inclinació pèlvica (veure
figures 12 i 13).

Per mesurar els valors angulars d’aquests paràmetres utilitzarem la tècnica de
fotogrametria descrita a la taula 2. Els valors s'obtindran desde els fotogrames
mitjançant el programari lliure Kinovea.

Paràmetres

Angle i punts de referència

Valors normals

Angle format per l’intersecció
entre:

Cifosis toràcica

- la línia virtual que passa
pels processos espinosos de
les vèrtebres cervical C7 i
toràcica T2.
- la línia virtual que passa
pels processos espinosos de
les vèrtebres toràcica T12 i
lumbar L1.

Angle format per l’intersecció
entre:
Lordosis lumbar (o cifosis
lumbar en el cas d’una
inversió)

- la línia virtual que passa
pels processos espinosos de
les vèrtebres toràciques T12
i lumbar L1.
- la línia virtual que passa
per la vèrtebre sacra S1 i pel
plec intergluti.

Angle format per l’intersecció
entre:
Inclinació pèlvica

- la línia virtual que passa
per la vèrtebre sacra S1 i pel
plec intergluti.
- una línia virtual vertical.

Entre 20° i 45°: cifosis
torácica normal
<20° : hipocifosis
>45°: hipercifosis.

Entre 20° i 40°: lordosis
lumbar normal
<20°: hipolordosis
>40°: hiperlordosis
En el cas del ciclisme, la
columna lumbar es col·loca
en cifosi lumbar (figura 13),
revertint la lordosi present en
la bipedestació (figura 12).
Entre 5° i 20°.
En el cas del ciclisme, la
inclinació pèlvica del ciclista
està directament relacionada
amb la seva inclinació
toràcica, induïda per la
posició de les mans sobre el
manillar.

Taula 2 : Paràmetres de l'anàlisi fotogramètric de la morfologia del raquis. Es refereix a les figures 12 i 13.
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Figura 12 : Anàlisi de les curvatures fisiològiques de la columna vertebral en bipedestació.
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Figura 13 : Anàlisi de les curvatures de la columna vertebral sobre la bicicleta en presa baixa.



La flexió-extensió cervical, utilitzant un goniòmetre cervical.
Aquest paràmetre és un paràmetre que pot limitar una possible hiperinclinació
toràcica, en el cas d’un dèficit d’extensió cervical.



L’angle d’inclinació toràcica (veure la figura 14), corresponent a l’angle format per la
línia entre l’acromi i el trocanter major (de color taronja en l’imatge següent) respecte
a l’horitzontal (línia vermella). Aquest angle es un valor important en el
posicionament del ciclista perquè a més s’apropi de l’horitzontal, més aerodinàmica
sigui la posició, reduint l’àrea frontal i així limitant el xoc frontal amb l’aire (major
rendiment). Tanmateix, aquest angle no afecta la cifosi toràcica ni la inversió de la
lordosi lumbar, sinó la inclinació pèlvica.
Finalment, per limitar l’afectació del múscul lumbar causat per la inclinació toràcica,
cal ajustar aquest paràmetre a la bici mantenint un grau d’inclinació pèlvic respectant
el màxim grau de flexibilitat del ciclista.
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Figura 14 : Anàlisi de l'inclinació toràcica sobre la bicicleta en presa baixa.

Per evitar l’augment de la pressió intradiscal que pot provocar l’aparició de dolor
lumbar i/o la degeneració dels discos intervertebrals (Claus A., 2008), s’ajustarà la posició
del ciclista a la bicicleta per reproduir al màxim possible la posició de l’atleta en bipedestació,
afegint un grau d'inclinació toràcica específic per a la seva pràctica (un angle més tancat
correspon a una posició més agressiva, aerodinàmica i per tant més eficaç), així com a la
seva tolerància de flexibilitat lumbar i la seva inclinació pèlvica inicial (a més l'angle de la
inclinació toràcica es tanca, major es l’inclinació pélvica i cifosis lumbar), per tal de no
provocar dolor o lesions adverses a la pràctica.

Llavors, sabem que la hiperfosis toràcica és una afectació del raquis molt freqüent
del ciclista (més del 50 per cent). No obstant això, en un estudi que compara la morfologia
espinal (més precisament la cifosi toràcica) de ciclistes amb persones que no practicaven
aquest esport, J.M. Muyor (2011) va demostrar que la cifosi toràcica del ciclista no es
estructural (o fixe), sinó actitudinal, perquè es pot corregir quan canvia la posició del
subjecte. A més, també s’ha mostrat que la cifosis toràcica induïda per la postura en
sedestació sobre la bicicleta es menor en els ciclistes que en subjectes no esportistes en les
tres postures més adoptades en la bicicleta (veure figures 8, 9 i 10). Així s’ha pogut explicar
per una major flexibilitat lumbar dels ciclistes quan estan en una posición de flexió de
columna vertebral (J.M. Muyor, 2011).
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Trobar la posició ideal a la bicicleta és un repte del món del ciclisme que avui dia
encara existeix. El desig de combinar aspectes oposats com el rendiment, la comoditat i
salut fa que la "posició perfecta" només existeix a través del maneig d'un equilibri fràgil, el
qual pot causar lesions en cas d'error. Per això, abans de qualsevol modificació del
posicionament del ciclista, caldrà tenir en compte que aquesta respecti la regla del no dolor.
L’ajust i l’optimització del posicionament del ciclista a la bici es fa desplaçant els tres punts
de contacte bilaterals (vistos anteriorment i presentats a la figura 7) entre l’atleta i la
bicicleta en el pla sagital (J.M. Muyor, 2011), i segueix els sis passos següents :
1. Ajust del punt de contacte de la sabata (cales) amb els pedals de la bicicleta. S’ha
de col·locar el cap del primer metatars perquè es trobi sobre l’eix de rotació del
pedal.
2. Ajust de l’alçada del seient perquè l’angle del genoll es quedi flexionat entre uns 25°
i uns 35° desde l’extensió completa quan el pedal es troba a la part més inferior del
cicle de rotació dels pedals. Estudis biomecànics dinàmics sobre ciclistes han
demostrat que a alta intensitat aquest angle de flexió podria arribar fins als 40°
(Swart, J., 2019).
3. Ajust de l’anteriorització/posteriorització del seient en el pla sagital, mitjançant l’us
d’una plomada :
El ciclista es manté assegut al seient de la bici amb una manivella posicionada endavant
i paral·lel al terra. Deixar caure la corda de la plomada desde la vora inferior de la
patella i desplaçar endavant o enrere el seient de tal manera que la corda es trobi sobre
l’eix de rotació del pedal.
4. Ajust de l’inclinació del seient:
El seient a d’estar paral·lel al terra (horitzontal), o lleugerament inclinat a antero-inferior
per evitar una possible sobrepressió a nivell perineal que pot causar adormiment o
formigueig als genitals. També podem procedir a la inclinació antero-inferior del seient
en el cas d’una posició agressiva més aerodinàmica (angle d’inclinació toràcica més
tancat i inferior a 45°).
5. Ajust de l’alçada de la tija de manillar :
La tija de manillar ha d’estar col·locada a l’alçada del seient, o fins a 7,5 centímetres per
sota.
El tors del ciclista ha d’estar flexionat amb uns 45° d’inclinació torácica per una posición
neutra amb les mans en presa de manetes, i uns 30° amb les mans en presa baixa
(veure figura 14). Uns angles més tancats indiquen una posició més agressiva, que
requereix una major flexibilitat lumbar per ser suportada.
6. Ajust de la longitud de la tija de manillar (aquest component perifèric de la bicicleta
es canvia fàcilment si la sava longitud inicial no convé) :
El ciclista ha d’estar instal·lat còmodament en presa baixa de manillar (veure figura 10)
amb els colzes flexionats amb uns 20 graus. Llavors, amb els genolls a la seva alçada
màxima i posició endavant, la distància entre els colzes i els genolls ha de ser una
distància petita, fins a uns 5 centímetres (Silberman M. R., 2005).
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El ajust estàtic de la bicicleta és avantatjós, ja que és el mètode més senzill, més barat i més
fiable. Tanmateix, els mètodes dinàmics per avaluar la posició d’un ciclista poden
proporcionar dades més rellevants en comparació amb els mètodes estàtics perquè les
mesures dinàmiques poden diferir depenent de la potència relativa del ciclista i, per tant, per
ser més precises haurien de valorar-se en un percentatge específic de la freqüència
cardíaca màxima o de la potencia (Swart, J., 2019).

Finalment, per tal de respectar la morfologia del ciclista i adaptar la seva postura a la
bicicleta de manera específica evitant l’aparició de dolor lumbar o l’augment de la pressió
intradiscal (Polga D. J., 2004), s’hauria d’analitzar els paramètres morfològics de la postura
del esportista en bipedestació (veure taula 2) abans dels ajustaments per poder-los
reproduir a la bicicleta, evitant per exemple una postura en hiperfosis toràcica o una inlinació
pèlvica exagerada no tolerada pel ciclista (J.M. Muyor, 2014). La reproducció dels valors
morfològics del ciclista en bipedestació a la bicicleta es farà fonamentalment als passos 5 i 6
de l’ajust de la bicicleta descrit anteriorment.

2.3.2.3. Evidència actual de l'efecte beneficiós del ciclisme en discos
intervertebrals
A diferència dels estudis que demostren que la posició en la flexió toràcica i cifosis
toràcica (posició predominant en el ciclista) fa incrementar la pressió intradiscal i augmenta
el risc de degeneració (Polga D. J., 2004; Claus A., 2008), un estudi recent (Belavy D.L.,
2019) va trobar que els ciclistes de gran volum tenien una qualitat de teixit de disc
intervertebral millor que la gent sana, però no esportiva.
En aquest estudi, els ciclistes de gran volum van mostrar els següents beneficis de la
columna vertebral: Discos intervertebrals de major alçada, amb una millor hidratació, en
particular del nucli pulpós. Els ciclistes també han mostrat una mida muscular paraspinal
similar o superior amb un contingut inferior en greixos en comparació amb els controls no
esportius. Aquestes dades donen suport a la idea que el ciclisme per si mateix no és
perjudicial per a la columna vertebral, sino que es pot associar a canvis beneficiosos a la
columna vertebral.
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2.4. Justificació de l’estudi

La degeneració dels discos intervertebrals és un tema d’actualitat, ja que aquesta
patologia afecta prop del 90 per cent de les persones majors de 50 anys (Teraguchi M.,
2014).
Dels tractaments quirurgics o preventius destinats a aquesta patologia, encara cap ofereix la
promesa de resultats realment beneficiosos (F. Taher, 2012, Smith L. J., 2011), sense
efectes adversos que afectin a altres segments de la columna vertebral o a la funcionalitat
general del raquis.
Llavors, alguns estudis recents han demostrat l'efecte beneficiós de la pràctica intensiva
d'esports de resistència com la cursa, l'esquí de fons o el ciclisme en els paràmetres de
qualitat dels discos intervertebrals (Belavy D.L., 2019). Tot i això, encara avui, a causa de la
posició d’hiperflexió del ciclista a la bicicleta i de la prevalencia elevada de dolor lumbar en
ciclistes (Marsden M., 2010), el ciclisme es considera un esport perjudicial per al raquis i que
a més, pugui accelerar la degeneració dels discos intervertebrals (Claus A., 2008).

Un estudi experimental comparatiu destinat a avaluar els canvis de la columna
vertebral i dels discos intervertebrals permetria conèixer l'eficàcia real del ciclisme en els
paràmetres de qualitat dels discos.
A més, com que el ciclisme és una pràctica basada en el moviment, i com que els discos
són estructures internes del cos, és lògicament difícil avaluar l'efecte directe d'aquest esport
en la dinàmica. Fer un estudi comparatiu a llarg termini seria la manera més fiable d’avaluar
l’efecte en condicions reals del ciclisme en la prevenció de la degeneració dels discos
intervertebrals.
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3. Hipòtesis i objectius
Hipòtesis: La pràctica del ciclisme de carretera en condicions ergonòmiques òptimes,
combinada amb un tractament de fisioteràpia (incloent exercicis específics d’enfortiment dels
músculs estabilitzadors de la columna vertebral, estiraments musculars, tracció espinal,
massatges terapèutics, termoteràpia i educació terapéutica), prevé la degeneració dels
discos intervertebrals a curt i llarg termini.

Objectiu general: Demostrar els avantatges a curt i llarg termini d’incloure el ciclisme en un
programa de fisioteràpia dirigit a prevenir la degeneració de discos intervertebrals en homes
de 25 a 45 anys d’edat, ciclistes experimentats (passejant almenys 150 km/semana desde
mes d’un any) amb o sense degeneració de discos (com a màxim II en classificació de
Pfirrmann).

Objectius secundaris:
-

Posar de manifest pel mètode científic, els canvis beneficiosos en els paràmetres de
qualitat del disc intervertebral induïts per la pràctica regular del ciclisme.

-

Demostrar que un posicionament òptim a la bicicleta redueix la prevalença de dolor
lumbar induït pel ciclisme.
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4. Metodologia
4.1. Àmbit d'estudi
Per dur a terme el nostre estudi sobre l’efectivitat d’inclusió del ciclisme de carretera en
un programa per prevenir la degeneració de discos intervertebrals, es va escollir la clínica de
la Creu Blanca com a centre d’investigació.
Aquesta clínica ubicada a la ciutat de Barcelona permet tant agrupar les condicions
materials necessàries per dur a terme l'estudi (material de Ressonància Magnètica
compatible amb els estudis de Difusió intracartilaginosa i temps T2, necessari per a l'estudi
dels paràmetres de qualitat dels discos intervertebrals), així com les condicions
demogràfiques (alta densitat de població i establiment de diversos clubs ciclistes) i
geogràfiques (diversitat de relleus ideal per a la pràctica del ciclisme de carretera)
específiques de la ciutat de Barcelona que fan possible l’estudi.

Unint-se a la clínica Creu Blanca de Barcelona, també serà possible tenir accés a personal
qualificat, inclosos metges experts en diagnòstic mitjançant proves d'imatge, necessaris per
a la realització del nostre estudi i complementaris als nostres coneixements teòrics i pràctics
de la fisioteràpia.

4.2. Disseny
Aquest estudi és un assaig clínic aleatoritzat i controlat: és un estudi quantitatiu, en el
qual es fa una experimentació per comprovar la nostra hipòtesis.
En el nostre cas, l’experimentació consisteix en l’aplicació conjunta d’un programa estàndard
de fisioteràpia dirigit a limitar el dolor lumbar associat a la degeneració dels discos
intertebrals i una pràctica regular del ciclisme per carretera a un grup d’individus anomenat
grup experimental (o G.E.). En comparació amb els d’un grup similar (anomenat grup control
o G.C.) que només rep el programa de fisioteràpia estàndard, els valors obtinguts durant el
seguiment dels participants a l’estudi s’utilitzaran per determinar les conclusions de l’estudi
sobre l’efectivitat del inclusió del ciclisme per carretera al programa de prevenció.
El programa de fisioteràpia aplicat al grup de control es compon d’exercicis d’enfortiment
muscular per a l’estabilitat de la columna lumbar, educació al pacient per que adopti les
bones postures i es posicioni bé en les activitats que practica i a la feina, massatge,
estiraments, tracció espinal i termoterapia mentre que el grup experimental que també rep
el programa de fisioteràpia estàndard haurà de practicar el ciclisme per carretera, amb una
distància setmanal coberta no inferior a 150 quilòmetres.
De fet, aquest estudi és experimental i analític: es fa una intervenció per estudiar una relació
causa-efecte, on hi ha dos grups de pacients, distribuïts de forma aleatòria i homogènia:
pacients que compleixen els criteris d’inclusió i voluntaris. Per participar en l’estudi,
s’inscriuen en un algoritme informàtic que els permet distribuir aleatòriament al grup
experimental o de control. L’ús d’un programa informàtic ho fa possible que cada participant
tingui la mateixa probabilitat de situar-se en un dels dos grups. A més, aquest estudi serà
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d’un tipus cec simple: és a dir que els professionals sanitaris no sabran a quin grup
(experimental o de control) pertanyen els seus pacients.
Per verificar el protocol preventiu a curt i llarg termini, l’estudi es realitzarà durant un període
de 2 anys (estudi longitudinal), ja que es recullaran les dades de seguiment dels pacients de
cada grup en diferents moments de l’estudi, gràcies a una mateix formulari de seguiment.
Finalment, es tractara d’un estudi prospectiu perquè s’observaren els possibles
esdeveniments (evolució positiva o negativa dels paràmetres de qualitat dels discos
intervertebrals, aparició o desaparició del dolor lumbar...) durant tota la durada de l’estudi.

4.3. Població i mostra
La mostra ha de ser representativa de la població estudiada, definida pels criteris
d’inclusió i exclusió.
Els individus de la població en estudi són ciclistes regulars (practicant almenys 150
quilòmetres per setmana durant almenys un any), entre 25 i 45 anys, masculins, amb o
sense una degeneració de discos intervertebrals.
Per calcular la mostra, es va utilitzar una calculadora de mida mostral, basada en dades de
la Federació Catalana de Ciclisme que enumera el nombre de ciclistes federats (amb
llicència). De fet, a l’any 2019, el nombre de ciclistes de carretera i federats va ser d’uns
18.000 practicants, de totes les edats i ambdós sexes. Per tant, estimem que cal tenir en
compte la població d’estudi d’uns 10.000 individus per qui sigui representativa.
Per definir els paràmetres de la mostra, també es va tenir en compte l'estudi Marsden M. de
2010, que demostra que la patologia lumbar podria estar present en fins a un 60% dels
ciclistes practicants. En quant als paràmetres de la calculadora mostral, vam utilizar un nivell
de confiança del 95%, un marge d’error del 5%, amb una taxa de pèrdua máxima del 10%.

Finalment, la nostra mostra és de 394 persones, cosa que significa que tindrem 197 pacients
en el grup control i 197 en el grup experimental.

4.4. Criteris d’inclusió i exclusió
Els criteris d'inclusió i exclusió ens permeten definir clarament les característiques de la
nostra població d'estudi.
Els criteris d’inclusió són un conjunt de condicions que s’han de complir per participar en un
assaig clínic. És a dir, els estàndards utilitzats per determinar si és convenient que una
persona pugui participar en un assaig clínic.
Així mateix, els criteris d’exclusió són les condicions indicades que fan impossible que els
candidats puguin entrar a una investigació tot i que compleixin els criteris d’inclusió. De fet,
els criteris d'exclusió són els estàndards utilitzats per determinar si a una persona no se li
pot permetre participar en un assaig clínic.
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4.4.1. Criteris d’inclusió
Els criteris obligatoris per participar en l'estudi són els següents:
- Homes entre 25 i 45 anys. Es va escollir aquesta edat perquè permet emmarcar el període
en què la columna vertebral té una alçada estable, sense creixement ni desminució
important de l’altura.
A més, és més probable que les dones tinguin factors hormonals que puguin influir en els
resultats de l’estudi (prendre anticonceptius orals, menstruació, embaràs, menopausa...).
- Ciclistes habituals. Els participants haurien d’haver recorregut més de 150 km per setmana
durant més d’un any (sense haver patit una lesió major). Aquest quilometratge que cal
superar es pot realitzar a la carretera o en entrenament d’interior amb una bicicleta d'exercici
adequada o en un dispositiu tipus home-trainer.
- Participació en altres esports que no sigui el ciclisme limitat a un cop a la setmana.
- No fumadors participants.
- Participants sense dolor d'esquena actual (Escala Visual Analògica <1/10).
- Índex de massa corporal (I.M.C.) entre 16,5 i 24,9 quilograms/m². El sobrepès es considera
un factor de risc que pugui accelerar la degeneració dels discos intervertebrals.
- Degeneració de discos no superior a un nivell II segons la classificació de Pfirrmann.
- Consentiment informat signat (veure annex 1).

4.4.2. Criteris d’exclusió
Es rebutjarà la participació en l’estudi a qualsevol persona que compleixi un o més d’aquests
criteris:
- Persones amb antecedents quirúrgics de la columna vertebral.
- Persones amb una o diverses patologies d'interès de les següents: una hernia discal,
escoliosis, patologia degenerativa com per exemple l’espondilartritis anquilosant, artritis
reumatoide…
- Persona amb contraindicacions per la Ressonància Magnètica.

35

4.5. Intervenció que es vol realitzar
L’objectiu de la nostra intervenció es comprovar que la pràctica del ciclisme de carretera
en condicions ergonòmiques òptimes (amb un posicionament adaptat a la morfología del
subjecte), combinada amb un tractament de fisioteràpia (incloent exercicis específics
d’enfortiment dels músculs estabilitzadors de la columna vertebral, estiraments musculars,
tracció espinal, massatges terapèutics, termoteràpia i educació terapéutica), prevé la
degeneració dels discos intervertebrals a curt i llarg termini.
Per poder dur a terme aquest estudi, l’elecció de la població ha de ser precisa i ben definida
de manera que la mostra seleccionada aleatòriament en aquesta població pugui ser
representativa d’aquesta. Per tant, per obtenir un volum de població suficient per fer el
mostreig, utilitzarem la llibreta d’adreces de la Federació Catalana de Ciclisme, permetentnos posar-nos en contacte amb diferents clubs ciclistes federats de Catalunya. En anar a
conèixer els clubs i explicar el protocol d’estudi, serà per tant possible que trobem ciclistes
voluntaris per participar en la nostra investigació.

o Primera cita i inici de l’estudi:
Als voluntaris que participin en l'estudi se'ls assignarà una primera data de cita a la
clínica Creu Blanca de Barcelona. Durant aquesta primera reunió explicarem en detall al
pacient el curs de l’estudi i el seu objectiu, llegirem i signarem el consentiment informat.
A més, es fara la recollida d'informacions inicial que consta de:









Identitat del pacient.
Edat.
Mida i pes actuals.
Estil de vida, nivell d’activitat física, freqüència i volum d’entrenament.
Distància mitjana recorreguda a la semana.
Presència, localització i intensitat del dolor (mitjançant l’Escala Visual Analògica, que
es troba a l’annex 2).
Observació morfológica, mesurament de longitud espinal, mesures de la flexibilitat
pèlvica i goniometria de les corbes fisiològiques de la columna vertebral en
bipedestació.
Prova d’imatge de la columna vertebral per Ressonància Magnètica.
Els paràmetres estudiats seran l’alçada del disc L5-S1, la hidratació del disc
mitjançant la R.M. Dti, i la taxa de difusió de nutrients (o “temps-T2”) a través de la
matriu del disc. Els valors obtinguts per aquesta prova ens permetran mesurar els
paràmetres de qualitat dels discos des de l’inici al final de l’estudi.

Aquestes informacions personals i confidencials es conservaran als registres de la clínica
durant tot l’estudi per tal de permetre un seguiment òptim en cada cita i la recopilació final
que ens permetrà obtenir resultats al final de l’estudi.

En assignar una data de cita amb ell, li donarem al pacient les següents instruccions a
aplicar abans de cada cita de seguiment (a l’inici, als sis mesos, després d’un any i al final
dels dos anys d’estudi):
1. Evitar l'exercici el dia de la seva exploració amb Ressonància Magnètica.
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2. A causa de la variació diürna del contingut d'aigua en el disc intervertebral, tota la
imatge es realitza després del migdia (Belavy D.L., 2018).

o Intervenció i seguiment:
Distribuïts aleatòriament en els dos grups diferents (de control i d’intervenció), els --participants de l'estudi rebran les següents intervencions:

Grup control:
Durant el periode dels dos anys d’estudi, el grup control seguirà un programa
estàndard de fisioteràpia dirigit a prevenir l’aparició de dolor lumbar associat a patologia
degenerativa de la columna vertebral. A més, mitjançant l’entrenament regular de les
estructures musculars de l’esquena, aquest programa pretén evitar la degeneració dels
discos intervertebrals de la columna vertebral.
Aquest programa l'establiran els fisioterapeutes implicats en l'estudi, a raó d'una sessió de
fisioteràpia individual per setmana. El programa constarà d’una part teòrica destinada a
educar el pacient i orientar-lo cap a un estil de vida saludable i centrat a mantenir la salut
dels seus discos intervertebrals (veure fulletó a l’annex 3), així com una part pràctica on
ensenyarem un àmplia gamma d’exercicis d’enfortiment muscular (veure annex 4), de
mobilitat i d’estiraments (veure annex 5) adaptats a la prevenció de la patologia lumbar.
A més d’aquests continguts, els participants podran beneficiar-se durant la sessió setmanal
de tècniques complementàries com la termoterapia (veure figura 15), la tracció espinal
(figura 16) o massatges descontracturants (figura 17) de la zona lumbar.
Per fer el seguiment dels canvis provocats pels primers sis mesos d’estudi, als participants
se’ls assignarà una data per a la segona cita a la clínica per recuperar la informació relativa
als pacients (es faran les mateixes mesures que per a la primera cita a l’inici de l’estudi).
Gràcies al procés d’estudi estadístic d’aquests primers resultats en comparació amb els del
grup experimental, podrem obtenir els primers resultats a curt termini de l’estudi.
Així mateix, es farà una tercera cita de seguiment amb el pacient després d’un any d’estudi.
Finalment, les ultimes dades sobre els participants d’aquest grup es recolliren després dels
dos anys d’estudi, en les mateixes condicions que per a les tres reunions anteriors.
Comparant-les amb les obtingudes en el grup experimental, aquestes dates ens permetran
obtenir resultats a llarg termini i emetre les conclusions finals de l’estudi.
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Figura 15 : Aplicació d’un tipus de termoteràpia a la zona lumbar.

Figura 16 : Tècnica de tracció espinal lumbar en decubit lateral.
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Figura 17 : Aplicació d’un massatge descontracturant de la zona lumbar.

Grup experimental:
Igual que el grup control, el grup experimental seguirà durant els dos anys d’estudi, el
programa estàndard de fisioteràpia dirigit a prevenir l’aparició de dolor lumbar associat a la
patologia degenerativa de la columna vertebral, però també rebran la restricció d’haver de
practicar el ciclisme per carretera amb un volum d’entrenament imposat. La condició a
respectar serà tenir un quilometratge setmanal no inferior a 150 quilòmetres, recorregut
només per la carretera.
Per tal de verificar que la pràctica del ciclisme es fa en condicions òptimes i per tal de
maximitzar els efectes beneficiosos d’aquesta pràctica esportiva per al pacient, s’oferirà una
segona cita als participants del grup experimental després de la primera cita de recollida de
dades. Aquesta s’orientarà cap a un enfocament de fisioteràpia dirigit a millorar l’ergonomia
del ciclista a la seva bicicleta. Com comentat anteriorment a l’apartat 2.3.2.2. Posicionament
i ergonomia, s’ajustarà la posició del ciclista a la bicicleta per reproduir al màxim possible la
posició del mateix en bipedestació, amb l’objectiu d’evitar l’augment de la pressió intradiscal
que pot provocar l’aparició de dolor lumbar i/o la degeneració dels discos intervertebrals
durant la pràctica (Claus A., 2008). Aquesta verificació de la configuració ergonòmica de la
bicicleta pot provocar canvis i, per tant, requerirà una segona visita del participant,
aproximadament tres mesos després dels ajustos realitzats, per obtenir un retorn (o
“feedback”) del participant sobre els canvis.
El participant del grup experimental ha de guardar un quadern de registre del seu
quilometratge recorregut i de les seves sensacions (presència de dolor, valorada gràcies a
l'E.V.A.), a completar al final de cada sortida.
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De la mateixa manera que per al grup de control, la recuperació de dades relatives als
participants del grup experimental es farà al principi, al final del sisè mes d’estudi, al final del
primer any d’estudi i finalment, després de dos anys.

La figura 18 proporciona una millor comprensió del transcurs de l’intervenció que es
realitzarà durant l’estudi.
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Hipòtesi: La pràctica del ciclisme de carretera en condicions ergonòmiques òptimes,
combinada amb un tractament de fisioteràpia (incloent exercicis específics d’enfortiment
dels músculs estabilitzadors de la columna vertebral, estiraments musculars, tracció
espinal, massatges terapèutics, termoteràpia i educació terapéutica), prevé la degeneració
dels discos intervertebrals a curt i llarg termini.

Mostra representativa de la nostra població d'estudi:
Homes entre 25 i 45 anys, amb o sense degeneració de discos intervertebrals.

Repartiment a l'atzar dels pacients en dos grups:
el grup control (G.C.) i el grup experimental (G.E.)

Primera cita i recollida d'informació inicial (identitat, edat, estil de vida, presència i intensitat del dolor) +
observació morfològica per Ressonància Magnètica (altura del disc L5-S1, hidratació del disc, taxa de
difusió de nutrients (T2))

Grup control :

Grup experimental :

Pràctica del ciclisme per carretera, amb un
quilometratge setmanal recorregut no inferior de
150 quilòmetres.

Tercera cita (al primer any)

Programa de fisioteràpia (exercicis de reforç
muscular per a l’estabilitat de la columna
lumbar, de mobilitat i d’estiraments, educació al
espinal
massatge,
tracció
pacient,
i
termoterapia)

Segona cita de seguiment
(als 6 mesos), i
anàlisis dels registres a
curt termini.

Programa de fisioteràpia (exercicis de reforç
muscular per a l’estabilitat de la columna
lumbar, de mobilitat i d’estiraments, educació al
espinal
massatge,
tracció
pacient,
i
termoterapia)

Anàlisi de postura i adaptació de
posicionament a la bicicleta (o bikefitting).
Feedback sobre el
posicionament a la bici
(després de 3 mesos)

Ultima cita (als dos anys) i anàlisis dels registres al llarg termini.
Estudi dels resultats i conclusions finals

Figura 18 : Resum gràfic de la intervenció que es vol realitzar.
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4.6. Variables i mètodes de mesura
Les variables són paràmetres de diferents tipus que ens guien al llarg del nostre estudi.
Destaquem les variables dependents, que, fluctant i canviant de valors al llarg de
l’intervenció, ens donen una resposta sobre el nostre experiment, i les variables
independents que expliquen la variabilitat de les variables dependents.

4.6.1. Variables independents
Les nostres variables indepenents són :
-

Edat (en anys).
Mida (en metres).
Pes (en quilograms).
Freqüència i volum d’entrenament (en minuts per semana).
Distància mitjana recorreguda a la setmana (en en quilòmetres)

4.6.2. Variables dependents
Les nostres variables depenents són :
-

Presència, localització i intensitat del dolor (mitjançant l’Escala Visual Analògica).
L’E.V.A. es una escala de mesura subjectiva de la percepció del dolor. Sobre l'escala
del pacient, es veu una línia començant per "No hi ha dolor" fins a "Dolor màxim
imaginable", el que correspon a una graduació de 0 a 10 sobre l'escala de
professional de la salut (amb el 0 corresponent al “no hi ha dolor” i el 10
corresponent al “dolor més insuportable imaginable”). És el pacient que ha de moure
el cursor sobre la seva escala per representar el seu nivell de dolor.

-

Observació morfológica :
- Mesurament de longitud de la columna vertebral entre T1 i S1 (centimetres).
- Mesura de la flexibilitat pèlvica i distancia dit-terra (centimetres)
- Goniometria de les corbes fisiològiques de la columna vertebral en
bipedestació (lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar).

-

Prova d’imatge de la columna vertebral per Ressonància Magnètica :

Per a la configuració dels dispositius d’imatge, farem servir els paràmetres utilitzats en
l’estudi del 2018 de Daniel L. Belavy sobre els discos intervertebrals.
-

Mesura de l’alçada del disc L5-S1 (en mil·límetres).

-

Hidratació i taxa de difusió de nutrients dels discos T11 fins a S1:
Per aquesta mesura s’utilitza el paramètre de Temps-T2 del aparell de
ressonància, amb seqüències de multi-eco de spin-eco, amb bobines
vertebrals per recollir imatges a vuit deferents valors de ressò (15,75; 36,75;
57,75; 78,75; 99,75; 120,75; 141,75 i 162,75 mil·lisegons) a partir de 13
llesques anatòmiques sagitals cadascuna (gruix de 3 mil·límetres, distància
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entrellaç: 1,5 mil·límetres, temps de repetició: 2000 mil·lisegons, camp de
vista: 281 x 281 mil·límetres, resolució d’imatge: 0,366 mil·límetres per píxel)
que abasta la columna vertebral inferior des de la T11 fins al sacre.

-

Categorització de la degeneració dels discos segons la
Pfirrmann, assignant un títol del I al V:

classificació de

S’adquereix una imatge en pla sagital mitjançant els paràmetres següents:
Seqüència ponderada de T2 (15 rodanxes, gruix de rodanxes: 3 mil·límetres,
distància de tall entrecreuat: 1,5 mil·límetres, temps de repetició: 2600
mil·lisegons, temps de ressò: 70 ms, camp de vista: 357 mil·límetres x 357
mil·límetres, resolució: 0,532 mil·límetres per píxel).

4.7. Anàlisi dels registres
Utilitzarem el programari Statistical Package for the Social Sciences de I.B.M. per a la
realització de l'anàlisi estadístic dels resultats. Per motius de confidencialitat, l'investigador
serà l'única persona que podrà accedir a aquest programari.
4.7.1. Anàlisi descriptiva
L'anàlisi descriptiva permet descriure i sintetitzar les dades de l'estudi. Hem de
diferenciar les variables qualitatives de les quantitatives.




Variables qualitatives :
-

Afiliació a un dels grups (variable nominal)

-

Grau de degeneració dels discos intervertebrals segons Pfirrmann
(variable ordinal)

-

Presència d’hipercifosis dorsal (variable nominal)

Variables quantitatives :
-

Edat (variable discreta)

-

Presència o intensitat del dolor amb l’E.V.A. (variable discreta)

-

Alçada del disc L5-S1 (variable continua)

-

Hidratació i taxa de difusió de nutrients dels discos T11 fins a S1
(variables continues)

-

Longitud de la columna vertebral entre T1 i S1 (variable continua)
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-

Flexibilitat pèlvica i distancia dit-terra (variables continues)

-

Angles de les corbes fisiològiques de la columna vertebral en
bipedestació (variable continua)

-

Mida (variable continua)

-

Pes (variable continua)

-

Freqüència d’entrenament (variable discreta)

-

Volum d’entrenament (variable continua)

-

Distància mitjana recorreguda a la setmana (variable continua)

Per a les variables categòriques calcularem les freqüències i els percentatges, i per a
les variables numèriques les mitjanes, mitjanes i modes, les desviacions estàndards o
típiques i els valors màxims i mínims.
Comparant els resultats obtinguts en els dos grups, podrem observar les diferències i els
efectes produïts per la pràctica del ciclisme a la columna vertebral.
Es tindran en compte totes les variables a l’hora d’analitzar els resultats per tal de treure
conclusions completes. A més, els paràmetres que reflecteixen directament aspectes
qualitatius dels discos (Grau de degeneració dels discos intervertebrals, canvis en l’alçada
del disc L5-S1, canvis en la hidratació i taxa de difusió de nutrients dels discos) seran els
principals indicadors que diferenciaran els resultats obtinguts en els dos grups.
Llavors, tots càlculs es faran tenint en compte un interval de confiança del 95% i un marge
d'error acceptat de 5%. S'utilitzaran també unes figures per facilitar la comprensió de l'anàlisi
estadística i els resultats trobats: per a les variables categòriques, utilitzarem taules de
freqüències i per a les numèriques, índexs estadístics.

4.7.2. Anàlisi interferencial
Llavors es realitzarà l'anàlisi inferencial,
nostre estudi són generalitzables a la població.
una distribució normal o no, o si associem dues
amb una numèrica, haurem de triar diferents
utilitzarem seran:

que ens permet saber si els resultats del
Segons si les nostres variables segueixen
variables del mateix tipus o una categòrica
tests estadístics. Els principals tests que

- El test de la correlació de Pearson per dues variables numèriques amb una distribució
normal i el test de la correlació de Spearman en el cas d'una distribució anormal.
- El test de t Student o ANOVA (anàlisi de la variància) segons el nivell de la variable
categòrica associada a una numèrica, amb una distribució normal, i el test de la U de MannWithney en el cas d'una distribució anormal dels valors.
- Per fi, el test d'el Chi quadrat (o χ2) en el cas de tenir dues variables categòriques que no
segueixen una distribució normal.
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4.8. Limitacions del estudi
El nostre estudi presenta diferents limitacions, ja sigui a nivell del seguiment dels
pacients, de les tècniques utilitzades en el protocol experimental o de les despeses
sanitàries per dur a terme l'experiment.

Dificultat de seguiment al llarg termini :
El fet que es tracti d'un estudi a llarg termini durant dos anys requereix que els pacients
estiguin disponibles durant tot aquest període.
A més, el seguiment a llarg termini està relacionat amb una probable pèrdua de seguiment,
ja sigui per abandonament o per incapacitat de continuar la intervenció (per contraindicació a
la pràctica del ciclisme, falta de motivació, lesions musculoesquelètiques, fatiga física...).

Despeses relacionades amb l’intervenció:
A més de requerir recursos humans (pagats o no pagats), per dur a terme l'estudi es
requereix la disponibilitat i l'ús d'equips d'imatges molt costosos. No obstant això, encara és
impossible estudiar la composició dels discos intervertebrals d’una altra manera que no sigui
mitjançant la imatge per ressonància magnètica.
Tot i això, el tema de l’estudi tenint una incidència important al nivell sanitari públic i que
pugui tenir importants obertures en el camp de la prevenció de la patologia degenerativa
dels discos intervertebrals, podem considerar que l’estudi no serà una inversió econòmica
només si la pràctica del ciclisme no aporta cap benefici.

El ciclisme com a eina de prevenció:
També es pot pensar que perquè requereix l’adquisició d’un element material (una bicicleta),
la pràctica del ciclisme pot ser una eina de prevenció difícil d’adquirir, que pot generar
desigualtats socials davant de la patologia del disc.
A més, la pràctica del ciclisme requereix un cert temps de dedicació que no tothom ho té
disponible.
Finalment, el ciclisme és un esport que no agrada a tothom.
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4.9. Aspectes ètics

Practicada sobre éssers humans, la nostra experimentació ha de ser moralment
acceptada i acceptada.
Per això, ha de respectar els estàndards, tenir límits conegudes i exercir els seus deures per
respectar els principis d’ètica deontològica.
4.9.1. Comitè d’ètica
Al llarg d’un assaig clínic, un intercanvi d’informació vincula el promotor de la recerca
a un comitè d’ètica (organització encarregada de controlar l’aspecte ètic vinculat a la
intervenció en els subjectes estudiats) i a les autoritats competents pertinents.
Abans de l’inici del procés, el promotor sol·licita un autorització. El comitè d'ètica consultat
dóna una resposta amb o sense objecció. Les autoritats competents també han d’emetre
autorització per escrit perquè comenci el procés. Ambdues opinions han de ser favorables
perquè comenci el projecte de recerca.

El nostre protocol ha de seguir els principis fonamentals del codi ètic que són l'autonomia, la
beneficència, la no-maleficència i la justícia:
- L'autonomia: vol dir que la persona té les seves pròpies opinions, pot triar (per exemple,
participar o rebutjar el tractament) i pot realitzar els seus actes fonamentats en funció dels
seus valors i creences.
- La beneficència: vol dir que el professional de la salut ha de fer el millor per al seu pacient.
- La no-maleficència: és l'obligació de no danyar de forma intencional al pacient.
- La justícia: es refereix a l'atribució dels serveis de salut de manera igual per a cada un.

Així, el comitè d'ètica es basa en aquests pilars, estudia la pertinència del nostre
estudi, la validesa de la metodologia, els criteris d'inclusió i d'exclusió utilitzats i el càlcul de
la nostra mostra, s'assegura que el tractament que es proposa a l' grup control respecti les
regles de la bioètica, controla l'aptitud dels investigadors per portar el seu estudi i la manera
de proporcionar la informació als participants a través del consentiment informat.
El comitè d'ètica no només ha de ser independent del promotor i de l'investigador, sinó
també lliure de tota influència externa. Segueix el progrés de l’estudi i l’investigador l’ha
d’informar de l’ocurrència d’esdeveniments adversos greus. Al final de l'estudi, el participant
ha de beneficiar-se del millor mètode profilàctic, diagnòstic o terapèutic disponible.
Finalment, tant si els resultats de la investigació són positius o negatius, s’han de publicar o
fer públics.
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4.9.2. Protecció de dades

El nostre estudi respectarà la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals.
Així, els investigadors de l'estudi hauran de prendre les mesures necessàries per assegurar
la privacitat i confidencialitat de les dades personals dels participants de l’estudi.
Per això, l'investigador haurà de ser l'única persona que pugui accedir a les dades dels
participants de l'estudi. Totes aquestes dades seran registrades en una base de dades que
tindrà un accés restringit, i on es trobarà la informació personal dels pacients de manera
codificada, per tenir més seguretat.
A la fi de l'estudi, les dades personals dels participants no es podran revelar i l'investigador
encara serà l'única persona que podrà accedir a aquestes informacions, també en el cas de
la publicació dels resultats de la investigació. De la mateixa manera, en relació amb el
consentiment informat (annex 1) signat pel pacient, l'investigador es compromet a eliminar la
informació relativa al pacient si aquest vol.

4.9.3. Consentiment informat

El consentiment informat és un document que conté tota la informació necessària
perquè el pacient entengui la recerca que es vol realizar (veure l’annex 1).
Aquesta informació ha de ser clara, comprensible per al pacient, i exposant els beneficis,
conseqüències, riscos i alternatives a el protocol que es proposi. Un cop el consentiment
informat està signat, el pacient accepta el procediment i es considera participant de l'estudi.

4.9.4. Valoració risc-benefici

Tant el programa de fisioteràpia com la pràctica del ciclisme per carretera no
presenten riscos importants per a la salut.
Si el ciclisme es realitza d'acord amb el codi de la carretera i els usuaris de la via pública, el
risc d'accident, de caiguda i per tant, de lesions físiques es quedara limitat. De la mateixa
manera, perquè la pràctica d’aquest esport es faci de manera òptima i amb un risc reduït
d’esdeveniments adversos, el ciclista haurà de muntar amb bicicleta en bon estat de
funcionament
i
adequat
per
al
seu
ús.
Llavors, l’ajust del posicionament realitzat pel fisioterapeuta a l’inici de l’estudi limitarà
l’impacte negatiu de la postura que manté l’esportista durant l’esforç.

Finalment, sabem que l’activitat física és la millor solució per mantenir la forma física i limitar
l’aparició de malalties cardiovasculars, diabetis, obesitat, càncer de còlon, pressió arterial
alta, osteoporosi, trastorns lipídics, depressió i ansietat. Per tant, tant el programa de
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fisioteràpia com la pràctica regular del ciclisme per carretera poden aportar algun benefici a
l’individu, encara que la hipòtesi principal de l’estudi sigui invalidada.
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5. Utilitat pràctica dels resultats

Els resultats obtinguts per aquest estudi es poden utilitzar a diferents nivells i seran útils
tant per a la comunitat científica i sanitària com per a la població.

En primer lloc, aquest estudi és dirigeix cap al manteniment i restauració de la qualitat de
vida dels ciclistes d’entre 25 i 45 anys. Al llarg termini, la patologia degenerativa dels
discos intervertebrals està associada a impotència funcional, pèrdua de moviment i aparició
de dolor lumbar. Tant en el nostre programa de fisioteràpia com la inclusió de la pràctica del
ciclisme a aquest programa de prevenció pretén en primer lloc reduir la prevalença de la
degeneració dels discos intervertebrals i endarrerir la seva aparició així com la del mal
d’esquena associat a aquesta patologia.
En segon lloc, en el cas de la validació de la nostra hipòtesi prinicpal, els resultats obtinguts
ens permetran oferir tant als fisioterapeutes com al públic en general una nova eina per
combatre aquesta patologia produïda de manera inevitable per l’envelliment. De fet, tot
i que és difícil d’implementar a la població, la pràctica del ciclisme podria resultar ser un mitjà
de prevenció més.
Per altra banda, gràcies a aquests resultats, aquest estudi podria tenir un benefici per al
propi ciclisme, dissenyant una imatge “més saludable” d’aquest esport. De fet, amb aquest
estudi es podrá crear un nou argument per promoure la pràctica del ciclisme, per que
no només sigui vist com a esport competitiu i orientat al rendiment, sinó vinculat al benestar i
al manteniment de la columna vertebral.
Finalment, assenyalada per part de la població com a font de dolor lumbar, la pràctica del
ciclisme podra aprofitar els resultats d’aquest estudi per acabar amb aquesta imatge
negativa. De fet, un dels usos d’aquest estudi serà mostrar l’eficàcia de l’estudi
morfològic del ciclista en la recerca de la posició adequada a la seva bicicleta, amb
l’objectiu de reduir l’aparició de dolor lumbar.

49

■■

■
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■

Fisioteràpia: exercicis
d’enfortiment muscular,
d’estirament i de mobilitat

Fisioteràpia : termoteràpia,
tracció espinal i massatge
(en cas de dolor)

Ciclisme de carretera
(150km/semana)

Conclusions de l’estudi

Anàlisis de registres

■■

■■

Fisioteràpia: educació al
pacient

■

■■

■■

■■

■

■■

■■

■

■■

■■

■

Anàlisis de la postura i
adaptació postural a la bici
■

■■

■■

Observació morfològica per
Ressonància Magnètica

Feedback sobre el
posicionament a la bici

■■

■■

Recollida d’informació

6è
mes

■■

3er
mes

Explicació de l’estudi i firma
del consentiment informat

1er dia

■

■■

■■

■

■■

■■

■■

■■

12è
mes

■

■■

■■

■■

■■

■

■■

■■

■■

■■

24è
mes

6. Cronograma de la intervenció

Les intervencions sobre el grup control es presenten amb caixes morades (■). Les que fan
referència al grup experimental es presenten amb caixes negres (■).

Taula 3 : Cronograma de la intervenció proposada al llarg l’estudi.
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Annexes
-

Annex 1 : Consentiment informat

CARTA D'INFORMACIONS i CONSENTIMENT INFORMAT

Títol de l'estudi: Efectivitat del ciclisme de carretera en la prevenció de la degeneració dels discos
intervertebrals a curt i llarg termini

Instruccions per al consentiment informat:
Llegiu aquest full d'informacions concernint l'estudi que es va dur a terme. Hauries de trobar tota la
informació necessària per entendre l'objectiu de l'estudi, el seu procediment, el benefici de l'protocol i
els seus possibles riscos. S'aborda també la confidencialitat i privacitat de les seves dades personals.
Descripció general de l'estudi:
La degeneració dels discos intervertebrals, aixi com el dolor lumbar son patologies comunes de la
columna vertebral. Malgrat l’alta prevalença de dolor lumbar detectada en ciclistes, el ciclisme regular
hauria demostrat resultats interessants en quant a la qualitat dels discos intervertebrals d’atletes en
aquest esport.
L’objectiu d’aquest estudi es demostrar l’eficacitat d’incloure el ciclisme de carretera en un programa
de fisioteràpia dirigit a mantener els paràmetres de qualitat del disc intervertebral i prevenir la
degeneració d’aquestes estructures a curt i llarg termini. A més, aquest estudi té com a objectiu
demostrar que un posicionament òptim a la bicicleta pugui reduir la prevalença de dolor lumbar induït
pel ciclisme de carretera.
Procediment de l'estudi:
L'estudi es porta a terme durant dos anys, perquè el nostre objectiu és conèixer l'eficàcia del protocol
tan a curt com a llarg termini, el que significa que tindrà un seguiment d'aquesta durada.
L’estudi es realitzarà mitjançant la comparació de valors obtinguts per l’estudi de dos grups
d’individus:
- Un anomenat grup de control al qual només s'aplicarà el programa de fisioteràpia preventiva
- Un anomenat grup d’intervenció, al qual s’afegirà la pràctica del ciclisme al programa de fisioteràpia.
Els resultats s’obtindran a partir de la comparació de valors subjectius com el dolor percebut i
objectius, mitjançant l’obervació, la mesura i l’ús de la tècnica d’imatge per ressonància magnética.
El seguiment i la recollida de dades dels pacients es farà a través de quatre cites a la clínica Creu
Blanca de Barcelona: la primera que marca el començament de l’estudi, una al sisè mes, una al cap
d’un any i una última després de dos anys d’estudi.
Beneficis de l'estudi:
Provant l'eficàcia de la pràctica del ciclisme en la prevenció de la degeneració dels discos
intervertebrals, oferirem una nova eina, tant per al sector sanitari com per a la populació, per lluitar
contra aquesta patología freqüent. Aquest estudi també posarà de manifest la importància d’adoptar
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les postures adequades en la lluita contra el mal d’esquena, tant en la pràctica del ciclisme com en les
activitats de la vida diària.
Riscos:
No s'han destacat riscos a l'aplicar aquest protocol, perquè són tècniques suaus que no presenten
efectes secundaris. A més, l’adaptació del posicionament del ciclista que forma part del grup
experimental permet eliminar les posibles molèsties o el dolor causats per la pràctica del ciclisme.
Llavors, la ressonància magnètica és una tècnica d'imatge que no provoca dolor i que no presenta
riscos o efectes secundaris.
Confidencialitat i privacitat de les seves dades:
Les seves dades seran registrades en una base de dades segura on l'investigador serà l'única
persona a poder accedir a aquestes informacions. Durant la integralitat i després de l'estudi, vostè
serà anònim i al cap moment es comunicarà les seves dades personals, fins i tot si els resultats de
l'estudi es publiquen. Vostè té dret a accedir, modificar i suprimir aquestes informacions quan ho
desitja.
Consentiment:
Jo (nom, cognom) ............................................................. amb el D.N.I. .............................., declaro
haver llegit el full d'informacions sobre l'estudi i haver entès la integralitat del seu contingut. He pogut
plantejar totes les meves preguntes a l'investigador, el Dr. (cognom de l'investigador)
......................................................
Entenc que la meva participació és voluntària i que en qualsevol moment puc retirar-me de l'estudi
sense justificació i sense que això alteri les meves cures. A més, dono el meu consentiment perquè
es registrin de manera segura les meves dades, i entenc que els resultats de l'estudi puguin ser
publicats, sempre que sigui de forma anònima.
Rebré una còpia signada d'aquest consentiment.
Amb això, dono el meu consentiment informat.

A Barcelona, el:

Signatura del participant:

Signatura de l'investigador:
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Annex 2 : Escala Visual Analògica
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Annex 3 : Fulletó educatiu sobre la prevenció de la degeneració de discos
intervertebrals
Recomanacions per protegir la seva esquena

L’esquena s’utilitza constantment a la vida quotidiana i el mal d’esquena és una malaltia freqüent avui
dia (Karppinen J., 2011). També sabem que la degeneració accelerada de les estructures anatòmiques
de l’esquena, com els discs intervertebrals, pot ser causada per microtrausmatismes de la vida
quotidiana (Teraguchi M., 2014; Stokes I. A. F., 2004). L’activitat esportiva és el primer remei contra el
mal d’esquena i per a la preservació de l’anatomia de la columna vertebral, però l’adopció d’un estil de
vida saludable també pot ajudar a cuidar-la.
Aquests són alguns consells per a la prevenció de la patología d’esquena:


Port de càrrega:

Portar i aixecar una càrrega posa un estrès especial
a l’esquena, i especialmente a la columna vertebral.
A partir d’un pes d’uns 5 quilograms, és
imprescindible adoptar una bona posició per alleujar
la pressió sobre les estructures de la columna
vertebral, és a dir, aixecar una càrrega amb
l’esquena dreta (mantenint la corbes naturals de
l’esquena) i els genolls doblegats.



Sedentarisme:

Qualsevol persona que estigui asseguda més de 8 hores diàries és considerada sedentària per
l’Organització Mundial de la Salut.
A més de predisposar els individus a un risc important de malalties cardiovasculars, diabetis, obesitat,
càncer de còlon, pressió arterial alta, osteoporosi, trastorns lipídics, depressió i ansietat, el sedentarisme
produeix un descondicionament muscular i fisiològic de les estructures de la columna vertebral.


Postures mantingudes:

Totes les postures mantingudes al llarg del temps (assegut davant l’ordinador, al cotxe...) s’han d’adaptar
de manera que respectin les corbes fisiològiques de l’esquena sense modificar-les excessivament.


Vida saludable:

-

Hidratació òptima: beure almenys un litre i mig d’aigua al dia és fonamental per a la regeneració
de les estructures d’esquena i per evitar contractures musculars.
Nutrició adequada i control de pes.
Evitar el consum d'alcohol i el tabac.
Somni suficient.



Exercici físic:

Segons l'O.M.S. s’ha de practicar almenys 30 minuts d’activitat física d’intensitat moderada al dia.
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Annex 4 : Suport escrit dels exercicis d’enfortiment muscular ensenyats durant les
sessions de fisioteràpia

Exemples d’exercicis d’enfortiment muscular del cinturó
abdomino-lumbar

Exercici de reforç isomètric per
als músculs profunds de
l’esquena i regió abdominal,
que ajuden a mantenir i
protegir la columna vertebral.
Els principals músculs utilitzats
són: múscul multífid del raquis,
recte de l’abdomen i transvers
de l’abdomen.
Aquest exercici es pot practicar
durant sèries de 30 segons
cadascuna. Començarem amb
unes 5 sèries alternades de 30
segons de descans.

Es pot fer ventral, lateral o
dorsal.

58

Exercici de tonificació del
cinturó abdominal profund
(transvers de l’abdomen):
Aquest exercici es basa sobre
el metode hipopressiu, i es
compon de quatre etàpes:
1. Fase d’inspiració: es
tracta d’exhalar tot l’aire
dels pulmons buidant
completament el ventre.
Es
contrauen
els
abdominals i llavors es
fa la falsa inspiració
(inspiració
boca
tancada).
2. Fase
d’apnea
respiratòria: Es manté
aquesta
mateixa
respiració de 10 a 20
segons, mantenint la
pantxa
contraïda
i
estreta.
3. Fase
d’inspiració:
respirar profundament,
inflant el torax al
màxim. Els vostres
pulmons estan inflant,
no el vostre abdomen.
4. Fase de respiració:
Alliberar l’aire a poc a
poc. Intentar mantenir
un ritme de respiració
equilibrat. Reposar-ho
20 segons.
Aquest exercici es pot repetir
durant uns 10 minuts.
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Exercici
per
enfortir
músculs abdominals:

els

Amb l’objectiu d’enfortir el
múscul recte de l’abdomen,
aquest exercici comença en
decubit supi i requereix que
s’aixequin
lentament
les
espatlles del terra mitjançant
una contracció abdominal. S’ha
d’intentar que les cervicals
quedin rectes i que no es
flexionin.
Començarem amb 3 sèries de
15 repeticions amb un ritme de
contracció lent.

Exercici
per
enfortir
músculs abdominals:

els

Amb l'objectiu de reforçar els
músculs oblics de l'abdomen,
aquest
exercici
requereix
inclinar alternativament el tronc
cap a l'esquerra i després cap
a la dreta, per intentar tocar els
turmells d'un costat i després
de l'altre.
Una repectició consistirà en
tocar
alternativament
un
turmell i l’altre. Començarem
amb 3 sèries de 15 repeticions
amb un ritme de contracció
lent.
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Exercici d'enfortiment muscular
dels erectors de la columna
vertebral i, en particular, de la
zona lumbar (paravertebrals
lumbars). Gràcies a una
contracció isomètrica, reforça
els músculs profunds de la part
baixa de l’esquena.
S’han de pujar simultàniament
les cames i el bust contraientse l’esquena inferior. Aquesta
posició s’ha de mantenir,
sense moure’s, durant uns 30
segons, abans de tornar a la
posició inicial de descans.
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Exercici
glutis:

d'enfortiment

dels

A partir d’una posició de repòs
estesa, apliqueu pressió als
peus, pugeu els glutis fins que
el tronc i les cuixes estiguin
perfectament
alineats
(els
braços només s’han d’utilitzar
per estabilitzar el vostre cos,
però no s’han d’utilitzar com a
compensació).
S’ha de tornar lentament a la
posició inicial. Aquest exercici
es pot fer en forma de sèries
de 20 repeticions cadascuna.

Es poden realitzar variacions
d’aquest exercici sol·licitant els
músculs
adductors
o
abductors: Per a la primera
opció, es col·locarà una pilota
entre els genolls que s’ha
d’apretar durant la contracció.
Per a la segona variant,
utilitzarem una goma elàstica
unida entre els genolls que
haurà de tensar-se durant la
contracció.
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Exercici de reforç muscular
creuat:
Des
d’una
posició
de
quadrupèdia de descans, es
demanarà
una
contracció
isomètrica
(estàtica)
dels
músculs abdominals i lumbars,
estenent simultàniament un
braç i l'extremitat inferior
oposada.
Aquesta posició d’equilibri es
manté durant uns 30 segons,
abans de tornar a la posició de
repòs.

Tots els exercicis de reforç muscular esmentats anteriorment s’han de realitzar complint la regla del no
dolor i respectant el principi de respiració abdomino-diafragmàtica. A més, qualsevol contracció muscular
s’ha de realitzar durant la fase expiratòria de la respiració.
La respiració abdomino-diafragmàtica és el mètode de respiració més eficaç i és el que permet la millor
oxigenació dels teixits. Per integrar la seqüència d’aquesta respiració, s’ha de seguir els passos
següents:
1. Col·locar una mà sobre l’abdomen i l’altra sobre el pit.
2. Inhalar pel nas. La mà col·locada a l'abdomen puja ("la pantxa s'infla") i la del pit gairebé no s’ha de
moure.
3. Exhalar lentament per la boca i treure el màxim d'aire possible mentre contractar els músculs
abdominals.
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Annex 5 : Suport escrit dels exercicis de mobilitat i d’estiraments ensenyats durant
les sessions de fisioteràpia

Exemples d’exercicis de mobilitat i d’estiraments
Postura d’estirament de la regió
lumbar:
Desde una posició de decubit
supi sobre una estoreta, doblegar
les cames perquè els genolls es
recolzin al pit. El sacre ha de
quedar ben recolzat al terra
perquè l’exercici sigui eficaç.
Aquesta posición es mantindra
uns 30 segons.

Es pot fer-ho amb
ambdues cames al pit.

una
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Estirament del pla muscular
anterior (músculs posas-iliac i
quàdriceps).
Desde una posición amb un
genoll al terra, s’ha de posar amb
tensió la musculatura anterior de
la cuixa, intentant mantenir una
postura recta de la columna
lumbar (evitar hiperlordosis de
compensació).
Mantenir l’estirement durant uns
30 segons i canviar de costat.

Estirament dels músculs gluteals
profunds (múscul piramidal):
1. Col·locar el turmell dret al
genoll esquerre.
2. Posar el genoll cap al pit,
assegurant-se d’'"obrir" el genoll
dret.
3. Mantenir l'estirament de 20 a
30 segons i canviar de costat.
Aquest exercici és fonamental
per al ciclista, ja que a la
bicicleta, el múscul piramidal està
en posició d’escurçament. Un
múscul piramidal escurçat o
contractat pot causar dolor sever,
fins i tot inflamació local del nervi
ciàtic i irradiació dolorosa a
l’extremitat inferior afectada.
Estirament
de
la
cadena
muscular posterior, en postura
contra la paret.
Es sacre a de quedar ben
recolzat al terra perquè aquest
estirament estigui ben realitzat.
Si la flexibilitat del pacient no ho
permet, hauria de flexionar
lleugerament els genolls.
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Aquest estirament de la cadena
posterior, també es pot fer en
posició asseguda i conservant
les corbes fisiològiques de
l’esquena.

Treball de la mobilitat pèlvica en
retroversió-anteversió, assegut
sobre una pilota de Bobath.
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Postura
d’estirament
dels
músculs paravertebrals lumbars.
Mantenir aquesta postura durant
uns 30 segons.

Exercici de mobilitat del raquis i
estirament de la musculatura
paravertebral.
S’han
d’alternar
les
dues
posicions de conxitat i concavitat
de l’esquena.

Tots els exercicis de mobilitat i d’estiraments esmentats anteriorment s’han de realitzar complint la regla
del no dolor i respectant el principi de respiració abdomino-diafragmàtica.
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Agraïments
A més de ser la conclusió de quatre anys d’estudi durant els quals vaig aprendre la
professió de fisioterapeuta, aquest treball final d’estudi també representa per a mi la síntesi
de quatre anys de vida estudiantil durant els quals vaig integrar el ciclisme com a estil de
vida. A més, ja sigui en el àmbit relacional, universitari, professional que vaig descobrir
durant les meves pràctiques o en el camp de l’esport, aquests quatre anys m’han fet
progressar humanament.
Llavors, essent jo mateix portador d’una patologia de la columna lumbar (espondilolistesis
del segment vertebral L5-S1), vaig aprendre a utilitzar el ciclisme com a remei per lluitar
contre als atacs de cruralgia que van alterar la meva qualitat de vida durant els ultims dos
anys. Per tant, aquest treball va ser una manera de dedicar el meu temps i els meus
coneixements a persones que, com jo, podrien trobar comoditat en la pràctica del ciclisme.

Com tots els professors de la universitat que van participar en la meva formació com
a fisioterapeuta, voldria agrair específicament a Sergi, el meu tutor per aquest treball, però
també un apassionat fisioterapeuta i ciclista que va saber respondre a les meves preguntes i
que va contribuir a enriquir els meus coneixements en el camp de l'estudi postural específic
del ciclista.
De les persones que em rodejaven i que m’han animat i donat suport en aquest treball, vull
agrair als meus companys de classes, i a la meva familia, especialment a la meva mare
Fabienne que em va donar un gust per la fisioteràpia, el meu pare Manuel i el meu germà
Guillaume amb qui comparteixo passió pel ciclisme, tema del meu treball final.
Finalment, vull agrair a Pauline, fisioterapeuta recentment graduada, pel seu suport i la seva
visió jove i humana de la fisioteràpia.
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Nota final de l’autor. El TFG com experiència d’aprenentatge

Estudiar amb l’objectiu final de dur a terme aquest treball ha estat per mi una
oportunitat per passar molt temps aprenent. De fet, la realització d’una proposta d’estudi és
una tasca complexa que requereix molta reflexió i atenció. Per tant, tenir l'oportunitat de
poder orientar aquest volum de treball cap a la fisioteràpia i sobre un tema que m’agrada va
ser essencial per poder donar el millor de mi mateix en un treball a llarg termini com aquest.
Aquest període també em va fer tastar la recerca de fonts bibliogràfiques i la perpetual
renovació del coneixement, fonamental en la nostra professió de fisioterapeuta.
Finalment, aquest treball va ser un aprenentatge en la recerca de la perfecció, que resulta
ser un dels pilars de la pràctica de cada professional sanitari.
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