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Biomecanica coloanei vertebrale



Structurile şi funcţiile cv 



Rolul coloanei vertebrale

 Protejarea sistemului nervos

 Menținerea în poziția verticală

 Asigurarea unei mobilități în toate cele trei planuri 

ale spațiului



4 curburi

lordoza cervicală

cifoza toracală

lordoza lombară

cifoza sacrococigiană



Discul intervertebral

Inelul fibros
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Inelul fibros

Nucleul 
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Măduva
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nivelul discului intervertebral
Vedere laterală a c.v.

Nervi 

spinali

Măduva



Rolul discului intervertebral/1

 Amortizarea șocurilor 

 Egalizarea presiunilor 

Corp vertebral Inel fibros
Ligament 

vertebral comun 

posterior

Nucleul gelatinos Nerv 

senzitiv

Nervul

sciatic

Coada 

de cal
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Rolul discului intervertebral/2

 Într-o rotaţie, greutatea 

trunchiului superior duce la 

forţe de forfecare asupra 

discului şi la o uşoară
translaţie.

Vedere sagitală                Vedere posterioară
Flexie                            Rotație spre stânga

Pedicul

Apofiza 

spinoasă

Discul 

intervertebral



Discul şi inelul

 Discul şi faţetele lucrează împreună pentru a se opune 

mişcăriilor coloanei vertebrale (a micşora AM) 

 Faţetele contribuie cu 20% la controlul rotaţiei axiale

 Discul/inelul contribuie cu 80%  

la stabilitatea torsională

Instantaneous axis of sagital rotation IAR



1. Unităţile funcţionale ale c.v.

 A. Pilierul anterior al c.v. = corpurile 
vertebrale unite între ele prin discurile 
intervertebrale + Ligamentul Longitudinal 
Anterior și Ligamentul Longitudinal Posterior

 B. Pilierul posterior:

 procesele articulare şi articulaţiile 
dintre acestea asigură mişcarea sau 
mobilitatea. 

 cele două arcuri vertebrale, două
procese transverse şi unul central 
posterior

 articulaţia este una adevărată, având 
capsulă, ligamente, sinovială.
 Muşchii se inseră pe aceste procese,  de 

aici posibilitatea de a realiza şi controla 
mişcarea. 

 Tonicitatea acestor muşchi asigură
menţinerea poziţiei verticale iar prin 
activitatea musculară este mobilizată
coloana vertebrală fiind posibil mersul.

70-80%20-30%

A B

Interacţiunea  dintre coloana lombară
anterioară şi cea posterioară este esenţială

în funcţionarea normală fiziologică.



In plan vertical există: I. segmentul pasiv format de vertebra în sine, II. segmentul activ 

limitat de linia neagră accentuată: discul intervertebral, foramenul intervertebral, 

procesele articulare, ligamentul flavum şi interspinos. Mobilitatea întregii coloane este 

dată de mobilitatea acestui segment. 

Există o legătură funcţională între pilierul anterior (A) şi posterior (B). Dacă se studiază 

structura trabeculară a corpului vertebral şi a arcului, fiecare vertebră poate fi comparată cu 

o pârghie de gr 1, unde procesul articular constituie punctul de sprijin (1). Această pârghie 

asigură absorbţia forţelor axiale: absorbţie directă şi pasivă la nivelul discului intervertebral 

(2); absorbţie indirectă şi activă la nivelul muşchilor paravetebrali (3), ca rezultat al 

sistemului de pârghie constituit de fiecare arc vertebral în parte. De aceea, amortizarea 

forţelor de compresie este activă şi pasivă totodată.



2.Segmentul funcțional static și mobil
 Deci, vertebrele se articulează între 

ele printr-un trepied realizat:
 Anterior (pasiv)       de disc
 Posterior (activ)       de cele 2 

apofize articulare

•

• trepiedul

• ligamentele intervertebrale 

• Interapofizare  

• Interspinoase

realizează o articulație mobilă.

"segmentul mobil" a lui JUNGHANS.



2. Segmentul funcțional static și mobil

1. Două vertebre adiacente

2. Discul intervertebral

Permit 6 grade de libertate:

– Flexie-extensie

– Flexie laterală

– Rotație axială

Complexul alcătuit din disc/inelul fibros/LLA/LLP   

opune cea mai mare rezistență la mișcare.



Structurile pasive care intervin în 

biomecanica cv



1. Apofizele articulare 

 orientarea faţetelor articulare dirijează direcţiile de mişcare între 

două vertebre şi mişcarea coloanei în ansamblul ei. 

 orientarea faţetelor articulare se schimbă de la nivel cervical la cel 

lombar.



1. Apofizele articulare prin orientarea faţetelor articulare 

dirijează direcţiile de mişcare între două vertebre şi mişcarea 

coloanei în ansamblul ei

 În regiunea cervicală, faţetele au în general în plan frontal o uşoară angulaţie 

oblică către planul transvers, permiţând relativ uşor flexia şi extensia. 

 De la a doua vertebră cervicală la cea de-a treia toracică, înclinarea laterală şi 

rotaţia vertebrei are loc întotdeauna împreună şi se realizează în acelaşi sens 

indiferent de poziţia din care se execută.

http://www.youtube.com/watch?v=XH4bnJcEoq8



 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=

0qR-Yfw9fOI

 http://www.youtube.com/watch?v=mVLXqICrsdo

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0qR-Yfw9fOI
http://www.youtube.com/watch?v=mVLXqICrsdo


1. Apofizele articulare prin orientarea faţetelor 

articulare dirijează direcţiile de mişcare între două 

vertebre şi mişcarea coloanei în ansamblul ei

 În regiunea toracică superioară, faţetele au în plan frontal o mică angulaţie 

către planul sagital. Faţetele superioare sunt uşor convexe, cele inferioare uşor 

concave, iar planul lor este aproape orizontal, deci mişcările permise cu precădere 

aici sunt cele de:

 înclinare laterală precum şi 

 de rotaţie în jurul axului vertical. 

 Înclinare laterală pură nu există, ci apare automat un anumit grad de 

rotaţie axială şi invers. Această rotaţie este o componentă majoră a scoliozelor 

structurale.



Rotaţia automată a coloanei vertebrale în 

timpul flexiei laterale

În timpul flexiei laterale, corpul vertebral se rotează contralateral. Acest lucru poate fi 

vazut pe radiografiile antero-posterioare (fig. 51): corpurile își pierd simetria și linia 

interspinoasă  (linia groasă întreruptă) se deplasează către partea în care se mișcă. In 

fig. 52 este desenată o singură vertebră, pentru a permite o înțelegere mai bună  a 

orientării sale și a celor văzute pe radiografie. Atunci cand este văzută de sus (A), 

procesul transvers contralateral se vede în întregime, pe când procesul ipsilateral este 

văzut parțial. Mai mult, pe radiografie, interspațiile dintre procesul articular contralateral 

se văd în succesiune, în timp ce se poate avea o imagine frontală ale proceselor 

articulare ipsilaterale și pedicule.  

52

51



1. Apofizele articulare prin orientarea faţetelor 

articulare dirijează direcţiile de mişcare între două 

vertebre şi mişcarea coloanei în ansamblul ei

 În regiunea toracică inferioară, ele sunt mai degrabă în plan 

sagital. 

 Rotaţia, înclinarea laterală şi flexia sunt permise până la anumite 

grade de faţete, dar sunt restricţionate de ligamente. 

 Faţetele şi  procesul spinos nu permit extensia. 

 În ortostatism, înclinarea laterală a vetebrelor se realizează cu 

rotaţia lor în partea opusă pentru vertebrele situate sub 

niveleul celei de-a treia toracale.



1. Apofizele articulare prin orientarea faţetelor 

articulare dirijează direcţiile de mişcare între două 

vertebre şi mişcarea coloanei în ansamblul ei

 În regiunea lombară, faţetele sunt orientate dorsal şi medial:  

 ceea ce permite flexia şi extensia rahisului, 

 în schimb rotaţia axială şi înclinarea laterală sunt mult 

diminuate faţă de regiunea dorsală. 

 În ortostatism, înclinarea laterală se face cu rotaţie în sens 

opus.

 În ortostatism cu trunchiul flectat, înclinarea laterală se 

realizează în acelaşi sens cu rotaţia vertebrală. 



Rotaţia vertebrelor se desfăşoară în mod 

fiziologic diferit la nivelul coloanei toracale faţă 

de cea lombară

 Dacă arcul posterior este puternic menţinut de ligamente şi muşchi 

puternici, corpurile vertebrale, mai ales în regiunea dorsală, sunt fără
nici un suport muscular sau ligamentar. 

 Rotaţia în regiunea dorsală este mult ajutată şi de contracţia 

muşchilor transverso-spinoşi (vezi slide-ulurmător), care sunt 

inseraţi orizontal, între procesele transverse şi procesul spinos al 

vertebrei superioare, care coboară la acelaşi nivel; în regiunea 

lombară aceste inserţii sunt oblice, având o mai mică eficienţă. 







Muşchii rotatori

profunzi ai cv -

transversospinalii



2. Ligamentele (vezi slide-ulurmător)

Au rol deosebit de important în stabilitatea intrinsecă - limitează
excesul de mişcare:

 ligamentele situate posterior axului de mişcare limitează flexia
segmentului spinal. 

• Cele mai solicitate ligamente în timpul flexiei sunt 
ligamentele interspinos şi supraspinos. 

• Ligamentele capsulare, ligamentul flavum, şi ligamentul 
longitudinal posterior (LLP) devin şi ele tensionate şi 
stabilizează coloana la finalul amplitudinii flexiei.

 Ligamentul logitudinal anterior (LLA) limitează extensia.

 Ligamentul intertransvers controlateral, ca şi ligamentul flavum şi 
cel capsular limitează înclinarea laterală.

 Ligamentele capsulare limitează rotaţia



LIGAMENTELE - elemente de legătură 

între vertebre

http://www.youtube.com/watch?v=GQ4193o5Q7Q

În secţiunea orizontală şi în vederea laterală se văd:

1.Ligamentul longitudinal anterior (1) de la baza sacrului la baza 

occiputului pe  partea anterioară a corpului vertebral

2.Ligamentul longitudinal posterior (2) care se întinde de la baza 

occiputului până la canalul sacral pe faţa posterioară a vertebrelor.

Aceste ligamente lungi  sunt conectate la fiecare etaj vertebral de discul 

intervertebral.

Multe ligamente leagă arcul vertebral de vertebrele adiacente: 

1.Ligamentul flavum sau galben (3) foarte subţire şi puternic

2.Ligamentul interspinos (4) se continuă posterior cu ligamentul 

supraspinos (5), care este f slab în zona lombară şi foarte bine conturat 

în zona cervicală.

3.Ligamentul intertransvers (10) care leagă procesele transverse. 

4.Pe procesele articuare se află două ligamente puternice, anterior

şi posterior care întăresc capsula articulară.

Aceste ligamente menţin o legătură extrem de puternică între vertebre 

dând o rezistenţă mecanică foarte puternică întregii coloane vertebrale.   

Toate vertebrele sunt legate între ele prin ligamnte fibroase.

http://www.youtube.com/watch?v=GQ4193o5Q7Q


5. Raportul dintre grosimea discului 

intervertebral şi înălţimea corpului vertebral

 Cu cât acest raport este mai mare cu atât mobilitatea este 

mai mare: 

 în regiunea cervicală acest raport este de 2/5 şi mobilitatea acestei 

regiuni este cea mai mare; 

 raportul toracic este de 1/5 şi zona este cel mai puţin mobilă; 

 raportul lombar este 1/3.



6. Inelul fibros al discului intervertebral

 Inelul concentric al discului asigură rezistenţă la tensiune a 
discului. 

 Mişcările sunt permise, dar anumite fibre rămân tensionate 
oricare ar fi mişcarea realizată; de aceea el se comportă ca un 
ligament (vezi slide-ul 8).



7. Coastele regiunii toracice

 coastele limitează toate mişcările toracelui

 la înclinarea laterală, toracele se ridică şi se lărgeşte de 
partea controlaterală (opusă) şi este comprimat de 
partea homolaterală (aceaşi parte).

 Pe parcursul rotaţiei, coastele protuberează posterior de 
partea în care se rotează corpul vertebral şi se 
aplatizează de partea opusă (vezi scolioza).



8. Muşchii

 Muşchii cu o elasticitate normală nu 

determină limitări în mişcările coloanei 

vertebrale. 

 Când se contractă (concentric) ei 

determină reducerea amplitudinii 

mişcării realizate în segmentul opus 

propriului segment de mişcare. 



Mușchii

 2 grupe musculare:

 Extensorii cv:                         

 iliocostalis

 longissimus

 multifidus

 Flexori cv: 

 abdominali

 Ilio-psoas



Lanţul muşchilor posteriori

 Există la om un lanţ de muşchi posteriori denumiţi ai staticii,

poli-articulari, întricându-se (înlănţuindu-se) de la degetele de la

picioare până la occipital.

 Aceştia asigură prin:

 tensiunea lor fibro-elastică

 tonusul lor
 Coaptarea diverselor           

segmente ale corpului

 Echilibrul corporal



Funcţiile musculaturii

1. Controlul excentric

 Muşchii cefei şi trunchiului acţionează în primul rând ca şi 
stabilizatori ai cv în postură ortostatică. Ei realizează controlul 
dinamic împotriva forţei gravitaţionale atunci când greutatea 
diverselor segmente ale corpului ies în afara poligonului de susţinere.
 Când linia gravitaţională este deplasată anterior, controlul este 

asigurat de muşchii extensori. Ei sunt muşchii erectori ai cv şi 
muşchii posteriori cervicali, inclusiv muşchiul trapez superior.

 Când linia gravitaţională este deplasată posterior, controlul este 
asigurat de muşchii flexori: abdominalii şi intercostalii, psoasul 
mare, longus capiti, longus coli, rectus capitis, scalenii anteriori şi 
sternocleidomastoidienii.

 Când linia gravitaţională se deplasează lateral, muşchii 
controlaterali asigură controlul: psoasul mare, pătratul lombar, 
scalenii, sternocleidomastoidienii, erectorii spinali, oblicul intern 
şi extern, intercostalii.



Controlul excentric - Capul
 are tendinţa de cădere înainte şi în jos, din cauza centrului său de 

greutate care este situat mult înaintea punctului de sprijin pe coloana 

vertebrală. 

 Greutatea capului = 4,14 kg, CGG al capului este la nivelul şeii 

turceşti - după Cl. Baciu. 

 El este totuşi menţinut prin acţiunea muşchilor cefei. Când, din cauza 

unei insuficienţe a musculaturii cervicale posterioare, sau din 

obişnuinţă, timiditate, oboseală, capul este lăsat să cadă înainte, 

solicitarea acestor muşchi este crescută. La flexia maximă, ligamentul 

nucal este cel care stopează continuarea mişcării. În final, musculatura 

posterioară a trunchiului slăbeşte, favorizând flexia întregului corp. 



Controlul excentric - Trunchiul

 are tendinţa de a se flecta, de a cădea înainte datorită propriei 

greutăţi la care se adaugă greutatea capului, tendinţă anihilată
prin contracţia muşchilor şanţurilor vertebrale. 

 G  trunchiului  =  25,06  kg,  

 CGG  al  trunchiului  este  anterior vertebrei L1 



Controlul excentric– Centura scapulară

 Greutatea  centurii  scapulare  şi  a  membrelor  superioare  

duce  la  căderea 

umerilor şi la depărtarea omoplaţilor de coloana vertebrală. 

 Contrabalansarea se produce tot prin contracţia muşchilor 

planului posterior, adductorii şi fixatorii omoplaţilor şi 

susţinătorii centurii scapulare, inseraţi pe coloana 

vertebrală. 



Controlul excentric - Bazinul

 Trecerea  de  la  trunchi  la  membrele  inferioare  se  face  prin  

intermediul bazinului,  datorită înclinării  acestuia  înainte,  curbura  

lordotică se  accentuează, trunchiul poate avea tendinţa uneori să
cadă înainte. Această tendinţă este anihilată de contracţia  drepţilor 

abdominali, singurii muşchi anteriori ai corpului ce pot fi denumiţi 
posturali. De altfel, ei au o acţiune sinergică cu gluteul mare, care 

luând punct  fix  pe  capătul  distal,  face  extensia  bazinului  pe  

membrele  inferioare, determinând reechilibrarea şi stabilizarea 

poziţiei bazinului.

 Bazinul este considerat a fi cheia atitudinii corecte a corpului, deoarece 

de poziţionarea lui corectă depinde îndreptarea curburilor anormale 

ale colanei vertebrale. 



Controlul excentric - Articulația 

tibio-tarsiană

 Linia de gravitaţie trece anterior articulaţiei gleznei, ceea ce 

tinde să flecteze tibia pe picior. 

 Stabilitatea este asigurată de muşchii flexori plantari şi de 

tricepsul sural şi în special solearul. 



Controlul excentric - Gamba

 Gemenii şi ischio-gambierii susţin coapsa să nu se flecteze pe 

gambă

 G coapsei = 6,80 kg, 

 CGG este situat în1/3 superioară a femurului 



2. Echilibrarea tonusului 

muscular/1
 Lungimea şi forţa muşchilor implicaţi în mişcarea unei articulaţii 

trebuie să fie echilibrate. 

 Echilibrul se bazează pe principiul cuplului de forţe dintre 

muşchii implicaţi în cele trei planuri de mişcare.

 Când un cuplu de mişcare este dezechilibrat, segmentul se mişcă, 

iese din axa normală de mişcare/rotaţie şi apare astfel o mişcare 

articulară vicioasă sau anormală.



2. Echilibrarea tonusului muscular/2

 După cum am arătat în capitolul PC, micile contracţii musculare ale 
muşchilor posturali menţin poziţia ortostatică, dar prin relaxarea totală
a acestora, curburile c.v. devin exagerate şi pentru menţinerea posturii 
vor rămâne ca suport doar elementele structurale pasive. Astfel:
 Menţinerea permanentă a exagerării curburilor c.v. duce la posturi 

vicioase,   la dezechilibre datorate fie diferenţei de forţă sau de 
elasticitate a anumitor muşchi, fie  hipermobilităţii sau  sau lipsei de 
elasticitate a ţesuturilor moi.    

 Muşchii menţinuţi în mod obişnuit în poziţie alungită, în afara 
segmentului propriu de contracţie, tind să se relaxeze, să-şi  slăbească
capacitatea de contracţie, lucru cunoscut sub numele de strectch 
weakness (Kendall). Muşchii alungiţi dezvoltă o forţă musculară
maximală în poziţia alungită, dar devin slabi în poziţia normală, 
fiziologică.

 Muşchii menţinuţi în mod obişnuit într-o poziţie scurtată tind să-şi 
diminueze elasticitatea. Testaţi în poziţie scurtată ei sunt puternici, dar 
testingul în poziţie alungită relevă un muşchi slab. Acest lucru este 
cunoscut sub numele de tight weakness.



Echilibrarea tonusului muscular 

sau Stresul gravitaţional/1
 În postura corectă, linia de gravitaţie trece prin axele tuturor 

articulaţiilor, segemnetele corpului fiind aliniate vertical. Linia 

gravitaţională este reprezentată de linia verticală care trece prin 

centrul general de greutate al corpului care trece prin vertebra S2. 

Linia gravitaţională este linia de referinţă continuu schimbătoare 

care răspunde la modificarea permanentă a poziţiei corpului în 

poziţia ortostatică.

 Chiar dacă vectorul G nu trece prin toate axele articulaţiilor 

corpului, persoanele cu o postură excelentă pot fi foarte aproape de 

îndeplinirea acestui criteriu. 

 De aceea, cu cât aliniamentul postural al unei persoane este mai 

aproape  de centrul axei tuturor articulaţiilor, cu atât mai puţin stres 

gravitaţional (forţe excesive) acţionează asupra componentelor 

ţesuturilor moi care susţin articulaţia.



Echilibrarea tonusului muscular 

sau Stresul gravitaţional/2
 Posturile deficiente pot fi folosite ca şi ghiduri de depistare a 

alterărilor lungimii muşchilor şi ligamentelor.

 Atunci când un grup muscular devine scurtat, antagonistul se 

alungeşte.

 Muşchii sinergici din jurul articulaţiei pot deveni şi ei 

dezechilibraţi, lafel ca şi agonistul.

 Dezalinierile posturale minore limitează mişcarea şi duc la 

scurtarea muşchilor şi a altor ţesuturi moi.

 Cu cât calitatea mişcării este mai bună, şi cu cât aliniamentul 

forţelor gravitaţionale care trec prin axele articulaţiilor este mai 

bun, cu atât mai bună este secvenţa de mişcare.

 Când aliniamentul postural se îmbunătăţeşte, dezechilibrele sunt 

minimizate 



3. Influenţa musculaturii membrelor 

asupra stabilităţii c.v./1
 Fără o stabilizare adecvată a c.v., contracţia musculaturii centurilor se va 

transmite regiunilor proximale ale c.v., determinând mişcări ale coloanei care 
vor determina  un stres excesiv asupra structurilor c.v. şi asupra ţesuturilor 
moi adiacente. 

 De exemplu: 
 Stabilizarea bazinului şi a c.v. lombare de către muşchii abdominali împotriva tracţiunii 

exercitate de muşchiul ilio-psoas este necesară atunci când se execută flexia coapsei pe bazin, 
pentru a evita exagerarea lordozei lombare. 

 Stabilizarea coastelor de către muşchii intercostali şi abdominali este necesară pentru 
realizarea unei forţe de împingere eficiente realizate de muşchii pectoralul mare şi dinţatul 
anterior.

 La indivizii lipsiţi de condiţie fizică, poate apărea oboseala localizată la 
nivelul musculaturii stabilizatoare spinale când aceştia realizează activităţi 
fizice repetate sau activităţi cu supraîncărcare a extremităţilor. Şansele de 
producere a unor  leziuni ale structurilor de sprijin ale c.v. sunt mai mari când 
muşchii stabilizatori sunt obosiţi.

 Dezechilibre ale AM* ale şoldurilor, umerilor şi dezechilibre ale musculaturii 
gâtului, vor determina forţe asimetrice asupra c.v.

*AM = amplitudinea de mişcare



Influenţa musculaturii membrelor 

asupra stabilităţii c.v. /2
 Prin contracţia lor, masele musculare inserate de-a lungul coloanei 

vertebrale, dezvoltă presiuni considerabile chiar de sute de kg, mai ales 
în timpul mobilizării trunchiului. Aceste forţe impresionante sunt 
parţial absorbite de torace şi abdomen. 

 În timpul ridicării unei greutăţi, muşchii intercostali şi ai centurii 
scapulare prin contracţia lor, rigidizează cavitatea toracică, iar 
contracţia diafragmului împreună cu musculatura abdominală
comprimă conţinutul semisolid al abdomenului realizându-se astfel cea 
de-a doua cavitate semirigidă. 

 S-a constat că valorile presiunilor intracavitare cresc paralel cu valorile 
greutăţilor ridicate. Abdomenul preia aproximativ 30% din presiunile 
de la nivelul lombar, iar cavitatea toracică reduce cu 50% presiunea la 
nivel toracolombar. Valorile presionale de la nivelul coloanei sunt într-o 
permanentă modificare în funcţie de posturile luate, de mişcarea 
executată, de supraînărcarea datorată ridicării unei greutăţi.

 DeLisa JE, Spinal Cord Medicine. Philadelphia: Lippincott, Williams 

and Wilkins. 2002, p. 108–122.



a - Zonele de influenţă ale centurilor asupra c.v.; b - Centura scapulară formată din

claviculă şi omoplat, unite printr-o articulaţie ce nu-i permite decât mişcări

limitate, se află situată pe vârful conului osos constituit de torace, de care nu este

legată decât prin cele două extremităţi interne ale claviculelor care se articulează

cu sternul.

este închisă înainte şi deschisă în partea ei posterioară. Fiecare semicentură nu şi-ar

putea menţine stabilitatea fără existenţa unei musculaturi adecvate. Marele dinţat care

separă omoplatul de torace, inserat de-a lungul marginii interne a omoplatului şi pe

faţa laterală a primelor 10 coaste este un muşchi inspirator, ridicând coastele, dar

poate şi bascula omoplatul astfel încât unghiul său inferior se depărtează de linia

mediană, iar cel extern se ridică.

Marele 

dințat

a

b

Centura scapulară



Dințatul superior și oblicii 

abdominali





Musculatura stabilizatoare a centurii 

scapulare

 Marele dinţat continuă muşchii romboizi care se întind de la marginea internă a 

omoplatului la apofizele spinoase dorsale, apropiind omoplaţii de linia mediană (c.v.) 
prin contracţia lor.  În cadrul acestei musculaturi stabilizatoare mai există trapezul şi 

marele pectoral. Trapezul menţine prin fibrele sale superioare omoplatul în supspensie şi 

îl ridică atunci când se contractă. Fibrele mijlocii ale trapezului trag omoplatul spre linia 

mediană, acţiune sinergică cu romboizii, iar fibrele inferioare coboară omoplatul şi deci 

umărul. Marele pectoral care se inseră pe omoplat, trage umărul înainte. Deci 

romboizii şi fibrele mijlocii ale trapezului sunt antagoniştii marelului dinţat 

şi ai marelui pectoral. 

Dinţatul continuă romboizii 

Acțiunea 

dințatului

stern

romboidul Apofiza spinoasă



Principiul de corecție al cifozei

 Muşchii şanţurilor vertebrale sunt chingi verticale, iar 

romboizii şi dinţaţii sunt chingi transversale care se 

încrucişează exact în zona ingrată a c.v. în cazul unei 

curburi cifotice dorsale. Muşchii inspiraţiei forţate, prin 

intermediul braţelor de pârghii costale au şi ei acţiune 
asupra curburii toracale. Se ştie că în cazul unei cifoze 

toracale exagerate, coastele converg înainte şi prin 
inspiraţie se redresează, redevin paralele şi îndreaptă 

coloana vertebrală; inspiraţia este acea care duce la 
ridicarea coastelor şi îndepărtarea lor unele de altele. De 

aici importanţa gimnasticii respiratorii în reducerea 

curburilor dorsale exagerate. 



4. Fascia toraco-lombară  - suport 

dinamic pentru coloana lombară şi 

discurile intervertebrale

Fascia toraco-lombară este alcătuită din trei straturi  şi  
aponevroza mai multor muşchi: latissimus dorsi, seratus 
posterior inferior, oblicul intern, şi transversul abdominal
 Stratul posterior al fasciei se prinde de procesele spinoase într-o formă

triunghiulară şi acoperă muşchii spatelui. Se reunesc cu celelalte straturi 
ale fasciei lateral, de-a lungul marginii laterale ale iliocostalului.

 Stratul mijlociu este posterior pătratului lombar şi se prinde de procesul 
transvers şi de ligamentele intertransverse. Lateral se împreunează cu 
banda laterală şi continuă cu transversul abdominal. Acoperă împreună
cu straturile posterioare muşchii erectorii spinali.

 Stratul anterior este un înveliş subţire aşezat anterior pătratului lombar 
şi se ataşează de patrea anterioară a proceselor transverese şi a 
ligamentelor intertransverse.



Secţiune transversală a regiunii lombare prin care se arată relaţia celor 

trei straturi ale fasciei toraco-lombare cu muşchii regiunii adiacente şi 

inserţiile lor pe coloana vertebrală 
ES- erector spinae; TA – transversus abdominis; IO – oblicul intern; EO- oblicul extern; 

LD – latissimus dorsi; PM –psoas major; QL – quadratus lumborum.

Stratul      Stratul    
Mijlociu posterior

Stratul 
lateral

Este alcătuită din trei straturi şi aponevroza mai multor muşchi: latissimus 

dorsi, seratus posterior inferior, oblicul intern, şi transversul abdominal



Fascia toraco-lombară

 fascia toraco-lombară întăreşte sistemul ligamentar posterior 

datorită orientării fibrelor sale şi inserţiilor sale pe coloana 

lombară şi bazin.

 La flexia coloanei lombare pe bazin şi la bascularea posterioară a 

bazinului, apare o tensiunea pasivă în partea posterioară a fasciei. 

Această tensiune stabilizează bazinul împotriva flexiei bazinului.

 Fascia toraco-lombară asigură stabilitatea  dinamică a trunchiului, 

aşa cum vom descrie în continuare.



Fascia toraco-lombară



B. Fixarea muşchilor
Este astfel realizată încât forţele să conveargă către sistemul 
ligamentar, via fascia, pentru a asigura stabilitate şi suport în 
dinamica coloanei lombare. Fascia absoarbe şi egalizează forţele 
crescute la nivelul coloanei lombare, determinate de creşterea 
tensiunii în muşchii ataşaţi de fascie sau care o înconjoară.
 Tensiunile în straturile posterioare ale fasciei se transmit în sus şi în jos, prin 

intermediul fibrelor unghiulare, rezultând vectori opuşi care se opun 
îndepărtării proceselor spinoase lombare, opunându-se astfel fiecărui 
moment al flexiei.

 Datorită faptului că straturile posterioare şi mijlocii ale fasciei toraco-
lombare învelesc erctorii spinali lombari, când aceşti muşchi se contractă, ei  
expansionează împotriva învelişului fascial, ceea ce face să crească tensiunea 
în fascie. Aceasta crează un mecanism de amplificare hidraulică (care este ca 
şi umplerea unui tub flexibil cu fluid, ceea ce  creşte rezistenţa tubului). 
Această tensiune fascială crescută ajută muşchii extensori să contracareze 
momentul flexiei în timpul flexiei trunchiului sau îi ajută să realizeze 
extensia împotriva gravitaţiei. 



– Contracţia transversului abdominal şi a oblicului intern creşte 
presiunea intra-abdominală. Presiunea intra-abdomianlă crescută
apasă asupra acestor muşchi, crescându-le tensiunea, şi trage de lama 
laterală, ceea ce se transmite fibrelor angulare ale fasciei 
lombodorsale.  Acest mecanism de presiune, cuplat cu tracţiunea 
asupra muşchilor şi cu tensiunea crescută a fasciei lombodorsale, 
ajută la cotracararea momentului flexiei în coloana lombară în timpul 
activităţilor de ridicare de greutăţi. 

– Contracţia marelui dorsal în activităţile de ridicare de greutăţi se 
transmite prin intermediul fasciei toracolombare, adaugându-se 
forţelor ce protejează coloana lombară în timpul flexiei şi ridicării 
de greutăţi.

– În timpul flexiei coloanei, lama profundă a stratului posterior al 
fasciei devine tensionată, întinsă, ceea ce ajută vertebrele L4 şi L5, 
realizând o legătură între procesele spinoase şi ilion. Acest lucru se 
adaugă sistemului ligamentar, pentru a sprijini întreaga coloană
lombară.



Musculatura spatelui
 Din punct de vedere schematic putem considera două sisteme 

musculare posterioare ale trunchiului. 

 Musculatura transversospinală situată în unghiul diedru dintre 

apofiza transversă şi cea spinoasă formată din muşchii 

semispinali, multifizi şi rotatori, alcătuiţi din 11 perechi de 

mici muşchi mai bine reprezentaţi toracic.

 Muşchii erectori, situaţi în partea inferioară a trunchiului, care 

se contitnuă cu trei sisteme musculare şi anume: sistemul 

iliocostal, sistemul musculaturii lungi (longissimus) şi sistemul 

muşchilor spinali (spinalis).



Musculatura transverso-spinală 
 are o activitate controversată. Ultimele studii au evidenţiat aspecte 

pardoxale în acţiunea de rotaţie pe care aceşti muşchi o îndeplinesc:

 Teoretic se considera că în zona toracică, rotaţia spre stânga activează 
intens transversospinalii din dreapta, lăsându-i pe cei din stânga 
dezactivaţi. 

 Practic însă, studii EMG au dovedit activităţi egale în ambele părţi ale 
coloanei. 

 Referitor la acţiunea pe care o au trasversospinalii lombari nu au apărut 
deosebiri flagrante între teorie şi practică. Activitatea acestora se 
înregistrează în timpul flectării şi rotaţei concomitente a trunchiului, ea 
dispărând când flexia este completă. 

 Rolul pricipal jucat de acestă grupă de muşchi este cel de „ligament 
dinamic”, destinat ajustării micilor mişcări între vertebre şi a stabilizării 
lor.



Musculatura erectoare

(extensoare)
 Este cea care asigură extensia trunchiului. 

 Iniţerea extensiei din decubit ventral nu activează întreaga masă
musculară, influxul masiv apărând pe la mijlocul cursei. Hiperextensia                        
trunchiului se face cu activarea musculaturii erectoare.

 În ortostatism activitatea în musculatura spatelui este slabă; pentru că în stând există o 
uşoară înclinare înainte, ea este contrabalansată de contracţia tonică a muşchilor 
posteriori ai trunchiului, gastrocnemianul şi solearul (tricepsul sural T), IG (H) şi 
muşchii spinali (S) cu muşchii abdominali într-o stare de relaxare (Asmussen).

 Activitatea musculaturii spatelui urmează în schimb să crească pe măsura anteflexiei 
trunchiului, pentru ca la finele acestei mişcări să nu se mai înregistreze contracţia.

 În timpul flexiei trunchiului, aşa cum arată studiile electromiografice a lui 
Brugger (fig 56), mai întâi se contractă puternic muşchii paravertebrali, apoi gluteii, şi 
în final ischiogambierii (IG) şi solearul. 

 Când se ajunge la 50º, erectorii îşi încep relexarea ei devenind complet inactivi la 
finele mişcării. Concomitent cu relaxarea musculaturii erectoare se produce 
contracţia ischiogambierilor cu scopul de a fixa bazinul, astfel încât trunchiul sa nu 
cadă în faţă.

 La sfârşitul flexiei, coloana vertebrală este stabilizată doar prin acţiunea pasivă a 
ligamentelor vertebrale (L) fixate de bazin, care este basculat posterior de către IG (H).

 Când trunchiul se ridică (fig 57) ordinea muşchilor recrutaţi în contracţie este 
inversă : prima dată IG, apoi gluteii şi în final muşchii lombari şi sacrali (S).



Poziţiile aşezat şi culcat



Musculatura extensoare 

(erectoare)
 Orice situaţie în care centrul de greutate al corpului este translat înainte va 

determina creşterea activităţii erctorilor trunchiului. Deoarece în timpul 

ortostatismului linia de gravitaţie se află în interiorul zonei toracice, 

musculatura posterioară din această zonă se află în permanentă activitate (nu 

şi cea lombară).

 Extensia trunchiului din decubit ventral se realizează prin punerea în acţiune a 

masei erectoare principale şi a muşchilor spinali, longissimus, iliocostali. 

 Tusea este însoţită de o intensă contractură a erectorilor, indiferent de poziţia 

adoptată de trunchi, chiar dacă el se află intr-o postură de relaxare. 

 La femeile sau bărbaţii puţin antrenaţi, observaţiile practice au evidenţiat 

activităţi musculare erectoare care nu sunt necesare într-o poziţie sau situaţie 

date.



La nivelul coloanei cervicale 
 Musculatura extensoare cervicală actionează în mod diferit de cea 

dorsală-lombară, datorită solicitărilor pe rotaţie, 

 Kapandji descrie patru planuri, pornind din profunzime către suprafaţă; 
găsim în ordine următorii muşchi: 
 suboccipitali, 

 semispinalii (capitis şi cervicis), 
 splenius şi 
 ridicătorul scapulei, trapezul şi sternocleidomastoidian. 

 Toţi aceşti muşchi participă la rotaţie şi flexie ipsilaterală. 

 Ultimii doi rotează contralateral. 

 Contracţia unilaterală determină lateroflexie, iar cea bilaterală
realizează extensia. 

 Splenius capitis rotează capul de aceeaşi parte, mişcare întărită de 
sternocleidomastoidianul heterolateral.



Coloana cervicală – flexia capului
 Flexia capului se realizează prin cupluri musculare.

 Grupul principal flexor - contracţia lor bilaterală neutralizează rotaţia şi 
flexia laterală: 

 saclenii, 

 sternocleidomastoidienii, 

 longus capiti şi cervicis, 

 Acţiunea scalenilor şi sternocleidomastoidienilor variază în funcţie de 
situaţia dată: 

 În cazul în care coloana cervicală nu este menţinută rigidă, contracţia 
bilaterală a sternocleidomastoidienilor determină creşterea lordozei 
cervicale şi extensia extremităţii cefalice. 

 Dacă coloana cervicală a fost în prealabil fixată, sternocleidomastoidienii şi 
scalenii duc capul înainte.



Retragerea 

bărbiei –

sau ”bărbie 

dublă” = 

flexia 

capului pe 

gât



Flexia coloanei 

cervicale sau 

diminuarea 

lordozei 

cervicale



Mușchii peretelui abdominal

Analiza biomecanică



Musculatura abdominală 

 Este alcătuită din drepţii abdominali, mușchii oblici şi transvers. 

 În ortostatism, cu excepţia regiunii inferioare a oblicului intern, 

musculatura abdominală este relaxată. 

 În ortostatism, pe tot parcursul flexiei nu există activitate, acesta apare 

doar în momentul flexiei maxime.

 Mușchii abdominali sunt relaxaţi în decubit dorsal, dar la persoanele 

nevrotice se înregistrează totuși o activitate slabă. 



Vedere posterioară a regiunii abdominale

oblicul 

intern

oblicul 

extern

Vedere anterioară a regiunii abdominale

oblicul 

extern



Mușchii abdominali

 Orice mişcare ce se realizează cu contrarezistenţă, 

determină activitate musculară. 

 Muşchii abdominali sunt flexori ai trunchiului doar 

împotriva unei rezistenţe.

 Mişcările trunchiului din ortostatism sau așezat, nu 

determină contracţii ale drepţilor sau oblicilor, excepţie 

făcând extensia şi îndoirea laterală, când se înregistrează
activitate datorită întinderii drepţilor (contracție 

excentrică). 



M. abdominali și psoas iliacul sunt 

mușchi sinergici/1

 Ei flectează împreună complexul toraco-bazin-membre inferioare,având 

preponderență când unul,când celălalt, fără a fi posibilă o separare.

 Astfel, din PI - culcat dorsal: flexia MI pe trunchi, pe sectorul 00 – 700 

lucrează doar psoas-iliacul și dreptul anterior. Dreptul abdominal,mai întâi 

singur, apoi, împreună cu oblicii stabilizează bazinul, îndeplinindu-și funcția de 

mușchi stabilizator.

 Lipsa de tonicitate și forță a centurii abdominale,deci fixarea insuficientă a 

bazinului, are drept urmare accentuarea curburii lombare,vizibilă mai ales la 

începutul executăii exercițiului. 

 Mușchii frenatori (fesierul mare și ischiogambierii) devin întinși la limită
începând aprox. de la 700 în sus, de aceea, flexia membrelorinferioare 

antrenează și bazinul în mișcare,astfel că mușchii centuri abdominale devin și 

ei motori. Totuși, sectorul de acțiune dinamică a acestora este f redus, dincolo, 

de 900 încetând complet datorită gravitației care intervine.  

 Ridicarea ambelor membre determină contracţia puternică a oblicilor bilateral, 

în timp ce la ridicarea unuia se activează predominant cel din partea omonimă.



M. abdominali și psoas iliacul sunt 

mușchi sinergici/2

 Se poate adăuga flexiei MI și flexia bazinului, cu desprinderea sa de pe sol,astfel 

se mărește sectorul deacțiune al abdominalilor și intensitatea contracției lor. 

 MI devin un element de îngreuiere, se adaugă rotatorii abdominali prin mișcări 

de rotații, circumducții, crescând și mai mult participarea chingii abdominale. 

 Din PI – culcat dorsal: flexia trunchiului-bazinului pe MI, se contractă mai 

întâi drepții abdominali apoi oblicii, numai în sectorul de la 00 la 450. 

Contracția lor se șterge pe măsură ce aceștia se scurtează, dispărând complet. 

În schimb mușchii psoas-iliaci acționează pe tot parcursul mișcării, de la 00 la 

900. 

 Pentru executarea acestui exercițiu cât mai propriu musculaturii abdominalee, 

flexia trunchiului trebuie să înceapă cu flexia capului,în continuare a umerilor 

și apoi a spatelui, tinându-se a se apropia cât mai mult rebordurile costale de 

simfiza pubiană (cele două extremități ale drepților).

 Aceatsă ”rulare” a spatelui se va efectua începând cu poziția de plecare până la 

900.

 În timpul ridicării capului se contractă doar drepţii abdominali, oblicii 

rămânând relaxați. 



M. abdominali și psoas iliacul sunt 

mușchi sinergici/3

 Execuția ”corectă” a acestui exercițiu, cu spatele drept, reduce participarea 

abdominalilor crescând participarea mușchilor psoasiliaci.

 Îndoirea genunchilor la poziția de plecare, nu elimină participarea psoasiliacilor. 

 La efectuarea exercițiilor de flexie din poziția de plecare culcat dorsal, cu 

vârfurile picioarelor sub treapta a 4-a sau a 5-a a scării fixe, rezistența 

mușchilor frenatori este crescută, fiind întinși chiar din poziția inițială.

 Mișcări mai active se obțin prin asocierea flexiei trunchiului cu flexia MI, toți 
flexorii acționează concomitent,pe toată durata executării.

 Mișcarea de flexie a trunchiului este activă până la verticală,în continuare 

mișcarea încheindu-se cu ajutorul gravitației. 

 Pentru a crește sectorul activ demișcare, poziția inițială va fi astfel aleasă încât 

să permită coborârea trunchiului sau membrelor inferioare sub nivelul de 

sprijin al bazinului, sau culcat pe un plan înclinat, cu capul mai sus. 



 The curl-up with knees flexed and feet unanchored has been 

selected (Fitnesgram) because individually these elements 

have been shown to:

 a) decrease movement of the fifth lumbar vertebra over the 

sacral vertebrae, 

 b) minimize the activation of the hip flexors, 

 c) increase the activation of the external and internal obliques 

and transverse abdominals, and 

 d) maximize abdominal muscle activation of the lower and 

upper rectus abdominals relative to disc compression (load) 

when compared with a variety of sit-ups.





Transversul abdominal



Transversul și presa abdominală

 În timpul efortului, în poziţie 

dreaptă sau aplecată, cu 

respiraţia oprită, în timpul 

tusei sau a expiraţiei forţate 

se contractă doar transversul 

și oblicii, nu şi drepţii. 

 Musculatura abdominală
joacă un rol deosebit de 

important în menţinerea şi 

determinarea presiunii 

pozitive intraabdominale (în 

special oblicii şi transversul), 

constituind astfel un element 

ajutător al coloanei în 

stabilizarea trunchiului.



Zona neutră

 Forţele care acţionează a supra coloanei: tensiune, compresie, 

forfecare, torsiune

 Zona neutră - O regiune în care există puţină sau nu există deloc 

rezistenţă la mişcare - de nici o parte a poziţiei neutre pentru un 

segment de mişcare

 În jurul poziţiei neutre coloana vertebrală opune o rezistenţă pasivă
minimă. 

 Este un indicator a stabilităţii funcţionale cu 

importanţă clinică.



Zona neutră
 Taking into account the natural asymmetrical state of each 

individual, efficient posture can be defined as the balanced 3-D 

alignment of the body ’ s skeletal and soft tissue structures in an 

arrangement that provides for optimal weight attenuation, shock 

absorption, and functional capacity. 

 This balanced posture is termed neutral alignment. 

 This optimal skeletal arrangement provides for minimal energy 

expenditure and efficient neuromuscular control. 

 In the neutral alignment, articulations are inherently protected in 

their midrange position, muscles are at an optimal length for 

function, and biomechanical potential is established for optimal 

coordinated function. 



Bazinul - cheia atitudinii corecte a 

corpului
 Din punct de vedere biomecanic, bazinul îndeplineşte rolul unei platforme mobile ce 

basculează pe o linie transversală care trece prin centrul articulaţiilor coxofemurale şi 

în care se implantează coloana vertebrală ca organ de susţinere. Astfel mişcările 

bazinului se repercutează inevitabil asupra coloanei vertebrale

 Orice deformare a bazinului, înclinare, răsucire, translaţie are importanţă nu numai 

pentru coloana vertebrală, ci şi pentru MI, iar poziţiile sale defectuoase modifică forma 

regiunii sacrale, fesiere şi abdominale. 

 Toate aceste poziţii defectuoase ale bazinului modifică forma abdomenului şi a regiunii 

sacro – lombare şi, implicit, a coloanei vertebrale şi a trunchiului: 

 Devierea bazinului în plan frontal determină devieri ale coloanei vertebrale în plan 

frontal.

 Devierea bazinului în plan sagital determină devieri ale coloanei vertebrale în plan 

sagital.



Echilibrul bazinului în plan frontal
 Privit în plan frontal, bazinul este orizontal. Bazinul normal se prezintă în plan 

frontal cu punctele sale principale de reper (spinele iliace şi crestele iliace), 

dispuse simetric. Unirea acestor repere formează linii paralele între ele şi cu 

planul solului.

 Este asigurat de: 

 a) lateroversia de aceeaşi parte (spre membrul de sprijin sau abducţia):

 fesierul mijlociu;

 fesierul mic;

 muşchii pelvitrohanterieni.

 b) lateroversia de partea opusă membrului de sprijin sau adducţia:

 muşchii adductori;

 muşchiul pectineu.



Echilibrul bazinului în plan sagital
 Bascularea anterioară a bazinului corespunde flexiei realizată în jurul 

axului biacetabular (în sprijin bipodal), coloana vertebrală rămânând verticală, 

ceea ce va duce la accentuarea lordozei lombare. Muşchii flexori care împiedică
şi bascularea posterioară a bazinului sunt, în principal, ilio – psoasul şi dreptul 

femural. 

 Bascularea posterioară a bazinului în aceleaşi condiţii de sprijin bipodal 

este extensia în articulaţia coxofemurală şi reprezintă mişcarea corectivă sau 

hipercorectivă realizată de extensori care au în primul rând un rol static 

antigravitaţional, de susţinere a pelvisului şi trunchiului pe MI. Principalii 

extensori sunt: gluteul mare şi ischio – cruralii. Coloana vertebrală îşi va 

diminua lordoza lombară sau chiar va cifoza zona lombară.



Echilibrul bazinului în plan sagital 

(în jurul capetelor femurale)

Oblicul mare, 
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Echilibrul bazinului în plan sagital

Primul cuplu de muşchi Al doilea cuplu de muşchi 

 este cel corector al poziţiei 

bazinului: muşchii abdominali care 

ridică braţul anterior şi muşchii 

gluteul mare, pătratul crural şi 

ischiogambierii (bicepsul femural, 

semitendinosul, semimembranosul, 

marele adductor) care coboară
braţul posterior.

 este reprezentat de cei care 

accentuează lordoza lombară, şi 

anume: muşchii sacrolombari, 

pătratul lombar, lungul dorsal care 

ridică braţul posterior şi muşchii 

dreptul femural, psoasiliacul, 

adductorul mic şi mijlociu, 

tensorul fasciei lata şi pectineul 

care coboară braţul anterior al 

pârghiei.



Echilibrul bazinului în plan 

transvers
 Pe lângă înclinările anterioare (flexie) şi posterioare (extensie) în 

plan sagital, înclinările laterale în plan frontal, 

 Se mai pot realiza în planul transvers, în jurul axului longitudinal 

al bazinului urmatoarele: 

 rotaţia înăuntru (deplasarea anterioară a hemipelvisului controlateral) şi 

 rotaţia în afară (rămânerea înapoi a hemipelvisului controlateral). 

 Tot în plan transvers se mai poate realiza:

 tranaslaţia bazinului (devierea laterală faţă de axa mediană sau 

 torsiunea – combinaţia dintre rotaţie şi bascularea anterioară sau 

posterioară). 



Cuplul lombo-pelvian și pelvic-

femural (lombo-pelvic and pelvic-femoral rhythm)

 Lumbar-pelvic rhythm refers to a type of joint coupling whereby tilting the pelvis in one 

direction produces a corresponding movement in the lumbar. Tilting the pelvis back 

produces flexion of the lumbar vertebrae. Tilting the pelvis forward produces extension.

 Pelvic-femoral rhythm refers to joint coupling at the hip whereby flexing the femur 

produces a corresponding forward tilt of the pelvis – and vice versa for extending the 

femur.



Flexia trunchiului pe coapse cu 

angajarea IG

 The hamstrings are hip extensors. They can limit hip flexion. Contracting the quadriceps 

contributes to releasing them through reciprocal inhibition. One head of the quadriceps, 

the rectus femoris, is also a synergist of hip flexion (and anterior tilt of the pelvis). Thus, 

engaging the quadriceps helps to produce forward bending from the hips rather than the 

lumbar. 

 In general, when practicing forward bends, movement of the pelvis on the hips should be 

equal to or greater than movement of the lumbar spine in relation to the pelvis, 

otherwise flexion is concentrated in the lower back.



Flexia trunchiului pe coapse fără 

angajarea IG  (joint rhythm without engaging the 

quadriceps. Note the increased lumbar flexion)

 what happens when we eliminate engaging the quads, for example, out of fear that the rectus 

femoris will cause “congestion”. We lose reciprocal inhibition of the hamstrings, which remain 

tight through the action of the muscle spindle in a stretch. This limits hip flexion. We also lose 

the contribution of the rectus femoris to hip flexion and forward tilt of the pelvis. The result 

is that the forward bend is produced more from the lumbar than the hips, which may 

contribute to lower back strain. Thus, avoiding an imaginary problem potentially causes a real 

one. For more info on the rectus femoris not causing “congestion”, see our blog post on 

how misguided cautions decrease benefits and increase risks.



Testul Trendelberg
 What happens with the pelvis when the hip abductors are not 

functioning properly? 

 Balancing the pelvis is a key factor in normal gait. Conversely, 

persons with weakness in the hip abductors develop what is 

known as a “Trendelenberg” gait, where the pelvis tilts up and 

shifts toward the affected side during the stance phase of 

walking. A variety of conditions can affect the hip abductors, 

including hip pain (from arthritis) and injury to the nerve 

supply of the gluteus medius.

We test the function of the hip abductors by having the patient 

stand on one leg in the “Trendelberg Test”. When the muscles 

are competent, they automatically engage to draw the pelvis 

level; when the muscles are weakened, the pelvis on the 

standing leg side lifts (while the lifted leg side sags downward). 

At the same time, the spine curves toward the affected hip, 

with the shoulder girdle tilting towards that side. Figure  

illustrates the Trendelenberg Test. Note how the pelvis tilts and 

the spine laterally flexes when the gluteus medius does not 

engage properly.










