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1. Resum  

 

L’ictus o accident cerebrovascular és un problema important de salut a tot el món, per 

la seva freqüència elevada, per la mortalitat associada i per la discapacitat a llarg 

termini, motius pels quals té un impacte sanitari i social important. 

 

Un alt percentatge de subjectes que han patit per primer cop un ictus presenten 

alteracions de l’equilibri i del control postural en la fase subaguda de l’episodi. La 

disminució de l’equilibri i el deteriorament del control postural es correlacionen amb un 

augment del risc de patir caigudes i una mobilitat disminuïda a llarg termini, fet que 

dona lloc a discapacitat i dependència per a les activitats de la vida diària i una 

disminució en la qualitat de vida. La zona lumbopelviana o del core és el centre de 

totes les cadenes cinètiques del cos. Diversos estudis clínics i revisions sistemàtiques 

han demostrat que l’aplicació d’un programa de rehabilitació basat en exercicis 

musculars d’estabilitat de la zona lumbopelviana o del core pot ser una bona estratègia 

per millorar el control del tronc i l’equilibri dinàmic, la marxa i les activitats de la vida 

diària en els individus que han patit un ictus. 

 

OBJECTIU 

Comparar l’efectivitat de la fisioteràpia convencional enfront d’un abordatge basat en 

exercicis musculars d’estabilitat lumbopelviana o de core stability (CSE), en termes 

d’equilibri dinàmic en sedestació, bipedestació, marxa, espasticitat, activitats de la vida 

diària, qualitat de vida, nombre de caigudes, al final de la intervenció (5 setmanes) i a 

mitjà termini (efecte sostingut als 3 mesos), aplicats en la fase subaguda de l’ictus (≤ 

30 dies). 

 

MÈTODES 

Assaig clínic controlat i aleatoritzat de grups paral·lels, multicèntric i amb avaluador cec 

a la intervenció. L’estudi va consistir en la comparació de dos grups d’intervenció 

consistent en 25 sessions de rehabilitació d’1 hora de durada (25 hores en total per 

pacient), en què es va dur a terme: i) fisioteràpia habitual segons el protocol de 

rehabilitació del centre on estava ingressat el pacient (grup de control), i ii) fisioteràpia 

habitual durant 30 minuts seguida d’un protocol d’exercicis del core (CSE) durant 30 

minuts (grup experimental). 
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Els resultats es van avaluar al final de la intervenció (5 setmanes) i també al cap de 3 

mesos després de l’alta al domicili. 

 

Per causa de les successives onades de la pandèmia de COVID-19 i la important 

alteració dels criteris d’ingrés i de l’activitat assistencial als centres sociosanitaris 

participants durant un període de dos anys, el reclutament es va veure severament 

afectat, cosa que va impossibilitar assolir la mostra prevista i va justificar canvis en els 

objectius i el disseny de l’estudi. 

 

 

2. Resultats  

 

Reclutament 

Entre els mesos de febrer de 2019 i desembre de 2021, es van incloure un total de 87 

pacients, 42 (48,3%) al grup d’intervenció (CORE) i 45 (51,7%) al grup de control. 

D’aquests, 83 van ser avaluables (hi va haver 3 pèrdues per alta voluntària i un 

èxitus). La gran majoria dels subjectes van fer les 25 sessions de rehabilitació 

previstes. 

 

Taula 1. Reclutament per centre participant. 
 

Centre N % 
Hospital Universitari de la Santa Creu (Vic) 30 34,5 
Consorci Sanitari de Terrassa 19 21,8 
Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor (Martorell) 16 18,4 
Corporació Sanitària del Parc Taulí (Centre Albada) 15 17,2 
MUTUAM Girona 4 4,6 
Centre Fòrum – Hospital del Mar 3 3,4 

Total 87 100% 
 
 
Característiques de la població d’estudi: La Taula 2 presenta les característiques 

basals de la població d’estudi, sense que s’observin diferències clínicament rellevants 

entre els dos grups. En conjunt, es tracta d’una població de subjectes afectats per ictus 

en la fase subaguda, amb predomini d’homes, d’edat avançada, amb un ampli 

predomini d’ictus isquèmic, que en la gran majoria no havien rebut tractament previ no 

farmacològic, amb una presència elevada de factors de risc (principalment hipertensió i 

en menor mesura obesitat i diabetis) i un grau d’afectació o gravetat neurològica 

moderat. 

 



 
4 

Taula 2. Característiques basals dels participants. 
 

 CORE Control Total 
Sexe: 
Homes 
Dones 

 
30 
12 

 
27 
18 

 
57 (65,5%) 
30 (34,5%) 

Edat (anys) 71,2 (11,6) 68,9 (15,2)  

S_NISHH (mitjana, DS) 8,02 (4,3) 7,04 (4,2)  

TiTipus d’ictus: 
Isquèmic 
Hemorràgic 

 
35 

7 

 
37 
8 

 
72 (82,8%) 
15 (17,2%) 

HHemiparèsia: 
Dreta  

EEsquerra 

 
22 
20 

 
18 
26 

 
40 (46%) 

46 (52,9%) 
1 sensedades 

IMC 26,5 (5,5) 27,3 (4,9) 27,0 (5,2) 
TTractament mèdic: 

Trombòlisi 
Trombectomia Cap 

 
2 
2 

37 

 
1 
6 

36 

 
3 (3,4%) 
8 (9,2%) 

73 (83,9%) 
3 sensedades 

Hipertensió 34 (81%) 34 (75,6%) 68 (78,2%) 
Obesitat 16 (39%) 20 (45,5%) 36 (41,4%) 
Fumador 8 (19,5%) 8 (17,8%) 16 (18,4%) 
Diabetis mellitus 19 (46,3%) 15 (33,3%) 34 (39,1%) 
Alcoholisme 6 (14,6%) 4 (8,9%) 10 (11,5%) 
Malaltia pulmonar crònica 5 (12,2%) 12 (26,7%) 17 (19,5%) 
Activitat física 21 (50%) 19 (42,2%) 40 (46%) 
Caigudes prèvies 2 (4,8%) 4 (8,9%) 6 (6,9%) 

 
 
La Taula 3 presenta les puntuacions basals en les diferents escales clíniques utilitzades a l’estudi. Tampoc no es 
van observar diferències significatives entre ambdós grups. 
 
Taula 3. Característiques basals clíniques de la població d’estudi. 
 
Escales CORE Control Total 
MAS modificat 0,56 (0,92) 0,62 (0,78) 0,60 (0,86) 
S_FIST 43,3 (18,3) 44,4 (15,6) 43,5 (17,0) 
BBA 1,24 (1,9) 1,62 (2,3) 1,37 (2,12) 

BBS 21,2 (18,2) 23,9 (19,0) 21,9 (18,5) 
Barthel 42,4 (25,5) 44,3 (27,8) 41,9 (25,8) 
Rankin 3,93 (1,00) 3,89 (1,13) 3,94 (1,08) 
S_PASS mobilitat 14,2 (5,7) 14,8 (5,1) 14,3 (5,4) 
S_PASS equilibri 6,65 (3,63) 7,12 (3,89) 6,89 (3,75) 
S_PASS total 20,4 (9,5) 22,1 (8,6) 21,2 (8,8) 
S_TIS 2.0 equilibri 3,38 (2,84) 3,69 (2,58) 3,39 (2,65) 
S_TIS 2.0 coordinació 1,45 (1,13) 1,89 (1,43) 1,66 (1,30) 
S_TIS 2.0 total 4,83 (3,45) 5,58 (3,23) 5,39 (3,23) 
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Efectivitat comparativa entre fisioteràpia convencional (FC) i fisioteràpia 

convencional més exercicis del core (CSE) al final de la intervenció (ΔT0 – T2) 

L’anàlisi principal d’eficàcia va consistir en la comparació del canvi a les puntuacions de 

les diverses escales al final de la intervenció —a les 5 setmanes— (T2) respecte al valor 

basal (T0). El resum dels resultats principals es presenta a la Taula 4 i a la Figura 1. 

 

Al final de la intervenció, es va observar una diferència significativa en el canvi a la 

puntuació de l’escala Trunk Impairment Scale (TIS 2.0) (equilibri en sedestació i 

control postural del tronc), favorable al CSE, tant a la puntuació total (P 0,000) com a 

les subescales TIS equilibri (P 0,000) i TIS coordinació (P 0,003). 

 

Al final de la intervenció, es va observar una diferència significativa en el canvi a la 

puntuació de l’escala Modified Ashwoth Scale (MAS) (espasticitat), favorable al CSE 

(P 0,018). Mentre que el grup FC va experimentar un empitjorament significatiu en el 

grau d’espasticitat, el grup CSE va millorar lleugerament. 

 

D’altra banda, els pacients en tots dos grups van experimentar una millora significativa 

al final de la intervenció en la puntuació de les escales Function in Sitting Test 

(FIST) (funcionalitat en sedestació), secció de la marxa del Brunel Balance 

Assessment (BBA) (equilibri en la marxa), Berg Balance Scale (BBS) (equilibri en 

sedestació), índex de Barthel (activitats de la vida diària), Rankin (grau d’incapacitat 

o dependència) i Postural Assessment Scale for Stroke (PASS) (equilibri i control 

postural), sense que hi hagués diferències estadísticament significatives entre tots dos 

grups d’estudi. 

 

Les escales BBA i TIS 2.0 (puntuació total i subescales de coordinació i equilibri) també 

van ser avaluades a les 3 setmanes d’iniciar-se la intervenció (T1) i a totes elles es va 

observar un efecte precoç estadísticament significatiu de la rehabilitació amb CSE. 
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Taula 4. Efectivitat comparativa entre FC i CSE al final 
de la intervenció (ΔT0 – T2). 
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Figura 1. Efectivitat comparativa al final de la intervenció (∆T0 – T2). 
 
MAS mod. S_FIST BBA BBS 

   
Barthel Rankin PAS 

 

 
 
 
 
 
PASS equi. 

 
 

Avaluació als 3 mesos després de l’alta (T3) 

En el seguiment als 3 mesos després de finalitzar la intervenció (T3), ja no es va 

observar una diferència significativa entre els grups en la puntuació de l’escala MAS, a 

costa d’una millora important tardana del grup FC, mentre que el grup CSE es va 

mantenir estable. Quant a l’escala TIS 2.0 (total i subescales de coordinació i equilibri), 

si bé continua observant-se una millora en el grup CSE, l’efecte sembla atenuar-se (la 

millora observada entre T2 i T3 en aquest grup ja no és estadísticament significativa). 

Per contra, en aquesta escala sembla observar-se un efecte tardà de l’FC. 

 

Pel que fa a la resta de les escales (FIST, BBA, BBS, Barthel, Rankin i PASS), si bé les 

diferències als 3 mesos respecte a la puntuació basal continuen essent estadísticament 

significatives en tots dos grups d’estudi, l’efecte observat entre T2 i T3 sembla 

atenuar-se al grup CSE per a les escales BBA i BBS, mentre que és significatiu per a les 

escales FIST, Barthel, Rankin i PASS. El resum d’aquests resultats es pot veure a la 

Figura 2. 
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Figura 2. Efectivitat comparativa als 3 mesos després de l’alta (∆T0– T3). 

MAS mod. S_FIST BBA 
 
 
 
 

Barthel Rankin PASS Total PASS mov. 

 

PASS equi. TIS 2.0 Total TIS 2.0 equi. TIS 2.0 coord. 
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DS Dif significativa (T2−T3) 
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Quant a la qualitat de vida (EuroQol EQ-5D-5L), hi va haver diferències 

estadísticament significatives entre els grups a les puntuacions observades al final de la 

intervenció (CSE: 66,67 ± 15,57 versus FC: 54,65 ± 17,78 [P 0,002]), favorable al 

CSE. En comparar les puntuacions de T2 amb T3, les diferències entre els grups ja no 

van ser significatives, a costa d’una millora tardana observada al grup FC. 

 

L’estudi havia previst avaluar els resultats comparatius de CSE+TENS (n = 19) versus 

només CSE (n = 21), com a part d’un objectiu secundari (l’assignació aleatòria a CSE 

venia seguida d’una aleatorització subsegüent a rebre o no TENS [estimulació nerviosa 

elèctrica transcutània]). No s’han observat diferències entre tots dos grups, 

probablement per la mostra limitada que finalment es va analitzar comparat amb el que 

estava previst. 

 

No va ser possible fer la comparació prevista als 6 mesos després de finalitzar la 

intervenció a tots els pacients per les profundes alteracions assistencials ocasionades 

per la pandèmia de COVID-19. 

 

Subestudi núm. 1 de telerehabilitació en pacients subaguts 

Es va realitzar un subestudi de telerehabilitació amb els primers 49 subjectes 

procedents de l’estudi CORE Trial, en el moment de l’alta (NCT03975985). A 20 

subjectes procedents del grup CSE se’ls va oferir suport per mitjà d’una app 

(FARMALARM®) que informava i sonava suport en la realització de rehabilitació amb 

CSE al domicili de forma no supervisada durant 3 mesos. A 29 subjectes procedents 

del grup FC (controls) no se’ls va oferir aquesta eina i van seguir el maneig habitual 

segons el criteri del seu referent assistencial. Si bé es van observar alguns efectes en 

algunes variables analitzades (qualitat de vida [grup FC], Barthel [grup CSE], Lawton & 

Brody [grup CSE] i Rankin [grup FC]), no hi va haver diferències significatives entre els 

grups. El compliment terapèutic de l’app monitoritzat a través del panell de control de 

l’eina va ser molt baix, amb una puntuació baixa en la usabilitat i la satisfacció per part 

dels pacients a qui es va oferir aquest suport. 

 

Subestudi núm. 2 de telerehabilitació en pacients crònics 

Es va realitzar un subestudi de telerehabilitació en 30 pacients supervivents d’ictus en 

fase crònica, reclutats en un únic centre de rehabilitació privat (NCT04477252). Els 

subjectes van ser assignats aleatòriament a rebre (n = 15) o no (n = 15) suport per 
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mitjà d’una app (FARMALARM®) que informava i donava suport en la realització de 

rehabilitació amb CSE al domicili de manera no supervisada, a més del maneig habitual 

i personalitzat que rebien en aquest centre, amb un seguiment de 12 setmanes. Es van 

observar algunes diferències favorables en l’equilibri en sedestació, control postural i 

marxa, cosa que suggereix que el CSE associat a fisioteràpia convencional també pot 

ser eficaç en la fase crònica de l’ictus. El compliment terapèutic de l’app va ser molt 

baix, cosa que va poder limitar la realització del CSE. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

La rehabilitació per mitjà d‘un programa que inclou CSE en la fase subaguda de l‘ictus 

mostra efectes beneficiosos en l‘equilibri, el control postural, l’espasticitat, la 

dependència i les activitats de la vida diària i la qualitat de vida, al final de la 

intervenció a les 5 setmanes. Aquests beneficis són superiors a l‘observat amb només 

fisioteràpia habitual sense CSE (equilibri en sedestació, control postural del tronc, 

activitat motora i qualitat de vida). La magnitud d‘aquests efectes, però, és petita. 

 

L‘efecte als 3 mesos després de finalitzar la intervenció persisteix en la majoria de les 

variables analitzades. 

 

Encara que l‘ús de telerehabilitació com a eina de suport en la realització de 

neurorehabilitació a llarg termini al domicili sembla una estratègia de gran interès per 

superar les limitacions d‘accés als serveis de salut i optimitzar la realització de 

rehabilitació durant els primers 3 mesos després de l’ictus, cal més recerca en el 

desenvolupament d’aplicacions que assegurin un major grau de compliment terapèutic 

i que siguin ben valorades per part dels usuaris. Aquestes eines haurien de tenir en 

compte que es tracta majoritàriament de pacients d’edat avançada i, per tant, cal 

optimitzar-ne la usabilitat. 

 

Els beneficis de la neurorehabilitació per mitjà d’un programa que inclogui CSE semblen 

estendre’s més enllà de la fase subaguda, cosa que justifica la realització de nous 

estudis específics. Encara que les dades són limitades, la prolongació de la rehabilitació 

durant almenys 3 mesos —en lloc de només 5 setmanes— sembla aportar majors 

beneficis clínics als pacients amb ictus, la qual cosa justificaria nous estudis que avaluïn 
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els beneficis d’intervencions de rehabilitació més prolongades. 

 

L’impacte negatiu de la pandèmia de COVID-19 en l’activitat assistencial dels centres 

de rehabilitació, que s’ha estès durant els anys 2020 i 2021, ha impedit reclutar la 

mostra planificada inicialment, la qual cosa ha limitat  la potència d’aquest estudi per 

confirmar les hipòtesis plantejades. Per tant, aquests resultats s’han de prendre com a 

preliminars. Això no obstant, suggereixen un potencial favorable dels programes basats 

en CSE en la fase subaguda de l’ictus que s’hauria de confirmar per mitjà de nous 

estudis ben dissenyats en què, a més, s’explorin modalitats específiques 

d’administració de CSE (contingut, intensitat i durada) que siguin més efectives. 
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