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Introducció
Fa quatre anys aproximadament en una visita rutinària de pediatria se'm va detectar escoliosi i des de llavors

m'ha quedat el dubte de si totes les persones que pateixen la malaltia l'han viscut igual que jo. Quin corse ha

de portar cada persona? Com afecta els hàbits diaris? Quines parts de la columna són les que més pateixen?

Per tal de prevenir l’escoliosi, Orejón, L. (2018), en un dels seus articles a la pàgina web Evidencias en

pediatría (1), ens parla de la detecció precoç de la EIA. Aquesta ha tingut molta controvèrsia en els últims anys

sobre si hi ha eficacia o no en aquesta detecció. El motiu principal, doncs, que m’ha fet triar l’escoliosi, es que

jo sóc una persona que pateix escoliosi, des del 2015, i des de fa un parell d’anys li vaig començar ha donar

voltes a preguntes que tenia, com les presentades en aquest informe, i com les podria respondre.

Hipòtesis
L’anatomia de la columna d’una persona que pateix escoliosi podria ser més dèbil i tenir una estructura òssia

més sensible que la d’una persona sana. Aquesta pot provocar una pressió focalitzada en unes vèrtebres

específiques. En realitzar l’estudi morfomètric observaríem els canvis que pateix una columna afectada per

escoliosi i la variació de l’angle de Cobb. D’altra banda, l’anàlisi dels punts de pressió d’un corsé ajudarien a

entendre l’opinió dels usuaris i facilitar la modelització d’un corsé nou més còmode i pràctic. Igualment, l’estudi

de la malaltia Horizontal Gaze with Progressive Scoliosis (HGPPS) permetria valorar més detalladament la

seva importància, minoritària, i amb greus afectacions escoliòtiques sobre el cos de la persona afectada.

Objectius
Representar l’evolució d’una columna amb escoliosi a partir d’estudis morfomètrics, a través de les

radiografies realitzades al llarg dels anys, i analitzar les seves desviacions amb el càlcul de l’angle de Cobb.

Posteriorment, mitjançant eines de modelització, observar si es troben punts de pressió focalitzats en

vèrtebres específiques i si existeix relació amb el dolor que pot presentar un pacient. Seguidament, analitzar

alguns dels corsés que existeixen en el mercat, tot estudiant el punts del dolor i proposar millores estructurals

en aquests. Finalment, estudiar, mitjançant l’ús de diferents bases de dades, una malaltia genètica associada

a l’escoliosi com és l’HGPPS que pateix un familiar del meu tutor.

Procés metodològic
Donada l’extensió del treball, amb un total de set estudis realitzats, en aquest informe em centraré en els

quatre que considero més rellevants. En relació amb l’estudi morfomètric, s’han aconseguit 13 radiografies

(amb i sense corsé; 2015-20; fig. 1). Primerament es calcular l’angle de Hobb amb el programa Alma,

posteriorment es va començar l’estudi morfomètric, en el marc del Projecte Forces de la UB, amb l’ús de dos

programes, TPS (que les prepara per a l’anàlisi morfomètric; fig. 2) i MorphoJ (que permet treballar les

desviacions de la columna). Posteriorment, a partir d’un model anatòmic, es va estudiar la possible relació

existent entre el desviament i la pressió que s’exerceix sobre la superfície de cada vertebra i els efectes

col·laterals sobre el disc. Per això es va utilitzar un sensor de pressió Pasco connectat a l’app SparkVue que

permet aconseguir mesures contínues (fig. 3). Seguidament, es va estudiar un cas d’escoliosi genètica

1 Orejón, L. (2018). Escoliosis idiopática del adolescente. ¿Algo nuevo sobre el cribado?: https://evidencias
enpediatria.es/files/41-13365-RUTA/AVC_17_Escoliosis.pdf
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associada a una paràlisi horitzontal del moviment ocular (HGPPS, en anglès), amb l’ús de diferents bases

(OMIM, Ensemble o UniProt, entre d’altres), on es va poder analitzar les mutacions associades. Finalment, es

va escanejar un corsé amb el programa Qlone (fig. 4) i es van analitzar els punts que ocasionen molèsties.

Fig. 1. Algunes de les
radiografies estudiades.

Fig. 2. Treballant amb el
programa TPS.

Fig. 3. Mesurant la pressió
sobre un model de vèrtebra.

Fig. 4. Escanejant e corsé,
previ a la impressió 3D.

Resultats
Pel que respecta als valors de l’angle de Cobb (fig. 5), s’ha observat que amb corsé (línia blava) han tingut

una evolució creixent d’entre els 12º i els 25 º, mentre que sense (línia vermella), no superen els 10º, encara

que la progressió també és creixent. Si ens fixem en la morfometria, el desviament de la columna presenta

tres corbes, una inferior cap a la dreta (A1, landmarks 1-5), una central, cap a l’esquerra (A2, landmarks 6-10),

i una superior, de nou cap a la dreta A3, (landmarks 11-15) sent, en tots dos casos, les vèrtebres 8 i 14,

respectivament, les més afectades per la curvatura (fig. 6). Si ho relacionem amb la pressió, la zona “sense

corsé” A1 està sotmesa a una major pressió que les altres dues (A2 i A3), veient-se reduïda en el cas “amb

corsé” (fig. 7). L’estudi de la variant genètica de l’escoliosi ha constatat que el gen Rob03 i la proteïna amb el

mateix nom presenta la mutació Arg703Pro, així com la seva observació en models moleculars visualitzats

amb PyMol. Finalment, analitzant els punts crítics del corsé, les zones amb més pressió se situen a l’esquena

i a la part de contacte amb les aixelles (fig. 8). La primera proposta és posar elements acolxats.

Fig. 5. Comparativa dels
desviament amb/sense corsé.

Fig. 6. Morfometria de
la columna a/s corsé.

Fig. 7. Evolució de la pressió en les
mostres “amb corsé”.

Fig. 8. Detall del corsé
estudiat per a futures millores.

Conclusions
Segons els resultats obtinguts en el primer estudi, el corsé actua de manera focalitzada en els 3 punts de

major curvatura i frena en un 55% la seva possible progressió. Amb l’ajut de la morfometria s’ha observat que

les desviacions més importants se situen en les zones toràciques i cervicals de la columna, aquestes pateixen

un major desplaçament i, en conseqüència, pressió, aspecte que implica un desgast, dolor i acció sobre el

disc intervertebral corresponent. L’estudi genètic, d’altra banda, ha permès comparar una escoliosi congènita

d’una que no ho és, valorant els efectes sobre les persones afectades, en ambdòs casos. Finalment, l’anàlisi

del corsé ha permès conèixer els punts crítics i la cerca de possibles solucions, actualment provisionals.
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