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1. Efectul relaxant al masajului
1.1. Efecte asupra contracturilor sau tensiunilor musculare
Constatările sunt convergente, mai ales în ceea ce priveşte efleurajul, presiunile
alunecate, presiunile statice, tapotamentul, fricţiunile şi frământatul.
La palpare se constată, de fapt, că aceste manevre duc la diminuarea sau chiar la
dispariţia contracturilor sau tensiunilor musculare, reperate la evaluarea iniţială. Acest lucru
este dovedit prin două aspecte ale examenului clinic efectuat după masaj:
 senzaţia de durere la palpare, şi
 rezistenţa sau duritatea la palpare sub mâna examinatorului.
Deşi această evoluţie nu este obiectivată încă la ora actuală, totuşi se poate vorbi de o
anume fiabilitate, deoarece ea poate fi regăsită în mod obiectiv de doi practicieni diferiţi la
acelaşi pacient, iar în mod subiectiv, este apreciată de către pacientul însuşi.
Crielaard [40] descrie, după un masaj mecanic al muşchiului cvadriceps, o diminuare a
tonusului muscular, apreciat cu ajutorul unui tonometru (tijă culisantă şi gradată).

a. Tipuri de contracturi
Contractura musculară, manifestare încă insuficient cunoscută, este o stare de
contracţie musculară involuntară cu scurtare non paroxistică şi îndelungată. Ea se manifestă
prin creşterea tonusului muscular de repaus şi îşi poate avea sediul într-o zonă mai mult sau
mai puţin extinsă (câteva unităţi motorii sau un corp muscular). Această stare poate fi în mod
spontan dureroasă sau nu. Se pare că pot exista două tipuri de contractură: primitive şi
secundare [41, 42] .


Primele apar de obicei după un surmenaj sau o activitate neobişnuită. Ele se numesc

algice, ele ar fi de origine metabolică şi ar rezulta printr-o epuizare energetică locală,
favorizată de o ischemie întreţinută sau provocată prin menţinerea timp îndelungat a
contracţiei. Acest tip de contractură nu are manifestări EMG şi este parte din cercul vicios
bine cunoscut: ischemie→durere→contractură.


Al doilea tip de contractură corespunde unui mecanism reflex de apărare sau de

protecţie articulară, ce vizează imobilizarea sau diminuarea mobilităţii, potenţial dureroasă, a
unei articulaţii. Aceste contracturi se numesc antalgice şi corespund unei exagerări a
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excitabilităţii neuro-musculare care se traduce printr-o creştere a tonusului muscular. Ea este
însoţită de o activitate EMG înregistrabilă.
Adesea intricate, aceste două tipuri de contracturi vor beneficia de efectele masajului.
b. Ipoteze privind efectul de decontracturare musculară
Apariţia acestora este explicată prin două teorii:
-

masajul ar avea un efect trofic asupra muşchiului, îmbunătăţindu-i vascularizaţia (deci
aporturile nutritive, energetice şi schimburile gazoase). Ar fi favorizată astfel contracţia
musculară prin restabilirea echilibrului metabolic local care permite reajustarea tonusului
muscular. Această ipoteză nu este totuşi confirmată prin lucrările lui Shoemaker [28] şi
ale lui Crielaard [40] care au comparat, prin scintigrafie, debitul sanguin la nivelul
vastului lateral al cvadricepsului, înainte şi după aplicarea masajului mecanic al coapsei.
Acest masaj a fost realizat cu un aparat care imită tehnica frământatului manual. Debitul
sanguin a fost găsit chiar diminuat după aplicarea acestui tip de masaj mecanic. De altfel,
este posibil ca originea metabolică a contracturii să explice decontracturarea consecutivă
realizării contracţiei-relaxării, aplicată ca o tehnică a masajului.

-

O altă ipoteză este că masajul ar putea să antreneze o relaxare nervoasă a tonusului, pentru
că, se ştie că tensiunea şi tonusul muscular depind de suma influxurilor activatoare şi
inhibitoare ce parvin motoneuronilor din coarnele anterioare ale măduvei, şi că, pe de altă
parte, diverse tehnici de masaj şi kinetoterapie permit acţionarea asupra căilor de reglare
nervoasă a tonusului muscular.

Astfel:
-

contracţia unui agonist poate antrena decontracţia antagonistului său (Sherrington),

-

întinderea musculară antrenează o diminuare a excitabilităţii motoneuronale [43],

-

vibraţiile mecanice aplicate pe tendoane creează senzaţia mişcării, segmentul fiind
imobilizat în aparat gipsat [44, 45].

-

acelaşi tip de vibraţii mecanice poate fi utilizat pentru a obţine o diminuare a
contracturilor.

Morelli [46], Sullivan [47] şi Goldberg [48], au arătat că manevrele de frământat, efleuraj şi
presiunile alunecate [49], aplicate tricepsului sural, antrenează o diminuare a reflexului lui
Hoffman (H) - reflexul monosinaptic stimulează fibrele Ia prin şoc electric transcutanat (prin
stimularea sciaticului la nivel popliteu, apare la tricepsul sural) -, ceea ce însemnă o diminuare
a excitabilităţii motoneuronilor alfa.
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2. Efectul analgezic al masajului
Recepţia durerii
Principalii receptori ai durerii sunt terminaţiile nervoase libere răspândite, de ordinul
milioanelor, în toate ţesuturile şi toate organele (cu excepţia encefalului). Aceşti receptori
reacţionează la stimulii nocivi, altfel spus, la tot ceea ce poate să afecteze ţesuturile. Oricare
ar fi sediul leziunii, celulele lezate eliberează o adevărată „supă” de substanţe inflamatorii.
Bradikininele sunt cele mai puternice dintre aceşti activatori ai nociceptorilor. Ele
declanşează, la rândul lor, secreţia a numeroase substanţe chimice cum ar fi histamina şi
prostaglandinele, care amorsează procesul inflamator care stă la originea vindecării. Anumiţi
cercetători consideră că bradikininele se leagă şi de terminaţiile axonale ale receptorilor
durerii, ducându-i astfel la producerea de potenţiale de acţiune. Aceşti cercetători se
străduiesc să pună la punct o variantă a bradikininei care ar împiedica bradikininele naturale
să se lege de terminaţiile nociceptorilor, eliminând astfel durerea de la sursa ei. Fapt
surprinzător este că se pare că sursa energiei tuturor celulelor, adică ATP-ul, se află printre
substanţele care determină durerea. ATP-ul pe care celulele lezate îl eliberează în spaţiul
intracelular ar stimula de fapt anumiţi receptori situaţi pe neurofibrele de tip C de diametru
mic şi ar naşte astfel semnale dureroase.
Transmisia şi recepţia durerii
Din punct de vedere clinic, se disting durerea somatică şi cea viscerală.
 Durerea somatică provine de la piele, muşchi şi articulaţii. Ea poate fi superficială sau
profundă.
 Durerea somatică superficială este ascuţită şi arde şi ne face să ţipăm. Provenind de la
epidermă sau de la mucoase, ea este scurtă. Acest tip de durere este transmisă în
neurofibrele A delta (δ), fin mielinizată, la viteza de 12 până la 80 m/s.
 Durerea somatică profundă arde şi este persistentă: ea rezultă din stimularea
nociceptorilor situaţi în straturile profunde ale pieli, în muşchi sau în articulaţii. Ea
este mai difuză şi durează mai mult decât durerea somatică superficială, şi ea indică
întotdeauna o distrugere tisulară. Influxurile provenind de la nociceptorii profunzi sunt
transmişi lent (de la 0,4 până la puţin mai mult de 1 m/s) de către mici neurofibre C
amienilizate.
 Durerea viscerală rezultă prin stimularea receptorilor organelor cavităţilor abdominale şi
toracice. Ca şi durerea somatică profundă, ea este în general surdă, arde şi este de
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nesuportat. Ea este declanşată în principal de o întindere extremă a ţesuturilor, o ischemie,
de substanţe chimice iritante şi de spasme musculare. Dat fiind faptul că influxurile durerii
viscerale şi cele ale durerii somatice împrumută aceleaşi tracturi ascendente ale măduvei,
aria sensibilităţii corticale poate să se confunde, ceea ce dă naştere la fenomene de durere
proiectată (fig. 1 ).

Inima
Plămânii şi diafragmul
Ficatul
Vezica biliară

Vezica biliară
Intestinul subţire
Apendicele vermiform

Inima
Ficatul
Stomacul
Pancreasul
Ovarele
Colonul
Rinichii
Vezica
Ureterele

Figura nr. 1 Durerea proiectată. Regiunile cutanate ale feţei anterioare a corpului unde se
proiectează durerea provenită de la anumite organe.

Neurofibrele durerii somatice superficiale şi cel ale durerii somatice profunde şi viscerale fac
sinapse cu neuronii de ordinul II din coarnele dorsale ale măduvei. Transmiterea influxurilor
dureroase prin neuronii de prim ordin provoacă eliberarea substanţei P, neurotransmiţătorii
durerii, în fantele sinaptice. În continuare, procesele nu sunt prea bine cunoscute, dar se pare
că axonii majorităţii neuronilor de tip II traversează măduva şi intră în tracturile spino5
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talamice anterioare şi laterale care urcă până la talamus, mai exact până la nucleul ventral
postero-lateral (VPL). De aici influxurile sunt retransmise către aria sensibilităţii somatice a
cortexului, unde ele sunt percepute ca şi durere.

Interneuron
eliberator de
encefalină

Cordon
dorsal

Neurofibră descendentă care
eliberează serotonină sau
noradrenalină
Cornul dorsal

De la periferie

Către encefal (talamus, structurile
sistemului limbic, etc) în vederea
localizării şi percepţiei stimulului

Neurofibre nociceptive
aferente primare
(neurofibre de tip A
delta şi de tip C)

Neuronii
transmit
influxurile
dureroase
Tractul spino-talamic
anterior

Figura nr. 2 Atunci când neurofibrele durerii de tip A delta şi tip C sunt stimulate, ele emit
influxuri dureroase către neuronii tractului spino-talamic a măduvei, şi cea din urmă le
transportă către ariile somestezice. Reglarea descendentă a transmisiei durerii (analgezia) se
produce în neurofibre centrale descendente care fac sinapsă cu interneuroni mici, eliberând
encefalină, în coarnele dorsale: aceşti interneuroni sunt legaţi de neurofibre nociceptive
aferente prin sinapse inhibitorii. Activarea acestor interneuroni inhibă transmiterea durerii,
împiedicând eliberarea substanţei P.
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SN central
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SN
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Vase
sanguine

SN
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simpatic
Figura nr. 3 Comparaţie între sistemul nervos somatic şi sistemul nervos vegetativ.
Sistemul nervos somatic: axonii neuronilor motori somatici se întind de la sistemul nervos
central până la efectori (miocitele scheletice). În general, aceşti axoni sunt foarte puternic
mielinizaţi. Neuronii motori sunt somatici eliberează acetilcolină, al cărui efect este
întotdeauna stimulant. Sistemul nervos vegetativ: axonii majorităţii neuronilor preganglionari
provin din sistemul central şi fac sinapsă cu un neuron postganglionar într-un ganglion
autonom periferic. Câţiva axoni preganglionari simpatici fac sinapsă cu celulele glandelor
suprarenale. Axonii neuronilor postganglionari se întind de la ganglioni până la efectori
(miocite cardiace, miocite nestriate sau netede, glande). Axonii preganglionari sunt slab
mielinizaţi; axonii postganglionari sunt amielinizaţi. Toţi axonii preganglionari autonomi
eliberează acetilcolină; toţi axonii postganglionari parasimpatici eliberează acetilcolină;
majoritatea axonilor postganglionari simpatici eliberează noradrenalină. După stimularea lor ,
celulele glandei suprarenale eliberează noradrenalină şi adrenalină în circulaţia sanguină.
Efectele autonome sunt stimulante sau inhibitorii, după neurotransmiţătorul postganglionar
eliberat şi receptorii proteici ai efectorilor.
Pragul durerii este acelaşi la toate fiinţele umane; altfel spus, noi percepem durerea pornind de
la aceiaşi intensitate a stimulului. De exemplu, căldura este resimţită ca dureroasă începând de
la aproximativ 440, unde ea începe să lezeze ţesuturile. În schimb, toleranţa la durere variază
considerabil de la un individ la altul şi ea este puternic influenţată de factori culturali şi
psihologici. Atunci când spunem despre o persoană că ea este foarte sensibilă la durere, noi
vorbim despre toleranţa sa la durere şi nu despre pragul de percepere a durerii. Toleranţa la
durere creşte cu vârsta, dar acest lucru poate fi legat şi convingerea socio-culturală potrivit
7
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căreia noi trebuie să ne aşteptăm să suferim odată cu îmbătrânirea. Pe de altă parte emoţiile şi
starea mentală au de asemenea o influenţă asupra durerii. După o catastrofă, spre exemplu, se
pot vedea accidentaţi grav care nu dau semne în nici un fel că ar suferi, că ar avea vreo durere
atunci când vin în ajutorul victimelor.
Organismul este în mod normal într-o stare constantă în care durerea este corelată cu o
leziune. Dar, influxuri dureroase persistente sau foarte intense pot perturba acest echilibru
(adecvare), şi să provoace o durere cronică. Receptorii NMDA, care concură la întărirea
conexiunilor neuronale stabilite în timpul anumitor tipuri de învăţare, par să joace un rol
analog în hiperalgezie, adică, amplificarea durerii în măduva spinării (Spre ex: Dacă intri sub
un duş fierbinte atunci când suferi de insolaţie.). Influxurile dureroase continue, contrar
influxurilor dureroase normale, stimulează receptorii NMDA din măduvă. Odată activaţi,
aceşti receptori sporesc sensibilitatea neuronilor din măduvă la semnalele ulterioare.
Antagoniştii receptorilor NMDA previn hiperalgezia economisind căile normale ale durerii.
Acest efect sugerează că s-ar putea pune la punct un tratament medicamentos pentru durerea
cronică şi durerea fantomă.
Modularea durerii şi analgezia
Aspectul extraordinar de schimbător al durerii la om lasă să se creadă că există un mecanism
nervos care modulează transmisia şi percepţia durerii. Cunoştinţele asupra mecanismelor de
înlăturare a durerii au făcut un salt înainte în anii 1960, odată cu publicarea teoriei porţii
medulare selective a lui Melzack şi Wall.
Durerea – prietena mea
Durerea este un fenomen complex care comportă deopotrivă o componentă somestezică şi o
componentă subiectivă, emoţională.
Pielea, muşchii, articulaţiile, viscerele conţin terminaţiile nervoase ale receptorilor dedicaţi
durerii, numiţi nociceptori. Activarea lor se transmite mai departe până la creier, unde
semnalul este decodat (interpretat) de conştienţa noastră ca şi un mesaj neplăcut, mai mult sau
mai puţin accentuat, ascuţit sau de intensitate variabilă.
În acelaşi timp, bucle reflexe motrice pot fi declanşate, ordonând muşchilor noştri să retragă
fără întârziere partea corpului nostru expusă unei agresiuni: arsură, lovire, înţepare, etc. La
copii, durerea are funcţia de învăţare.
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Tipuri de durere

Un sindrom dureros poate cuprinde trei componente algogene:
I.
II.
III.

Exces de nocicepţie
Dezaferentare
Componenta psihogenă.

I. Durerea prin exces de nocicepţie, prin hiperstimulare sau durerea „adevărată” este cea mai
cunoscută. Se întâlneşte în traumatologie şi reumatologie (hernia de disc). Ea se produce prin
excitanţi cunoscuţi fizici sau chimici care depăşesc intensitatea de stimulare normală. Durerea
este vie, bine localizată şi determină manifestări locale şi generale intense.
II. Durerea prin dezaferentare este durerea neurogenă produsă prin leziuni persistente şi
disfuncţii ale sistemului nervos periferic (polinevrite, zona zoster), sau central (traume,
scleroza multiplă).
Nu este datorată unor leziuni tisulare ci întreruperii căilor nociceptive care antrenează o
perturbare a sistemului de transmisie; este afectat mecanismul de inhibiţie endogen al durerii,
pacientul acuzând dureri continue, sub formă de arsură sau dureri fulgurante, paroxistice.
III. Componenta psihogenă a durerii nu are nici o cauză somatică. Poate să apară în diverse
tulburări psihice (isterie, somatizarea unei tulburări emoţionale, ipohondrie) sau durere
persistentă când aparent nu există o cauză organică (vezi durerea cronică). Diagnosticul
acestei componente se face prin examen clinic, de laborator şi teste psiho-sociale (tabel 10),
iar tratamentul este diferenţial.
Clasificări ale durerii
a. După locul leziunii, durerea poate fi:
 somatică (superficială sau profundă)
 viscerală (prin afectarea unui organ intern)
 centrală (prin leziuni medulare sau cerebrale)
 psihică (cauză psihogenă)
 mixtă, în cazul unor leziuni grave cum este cancerul.
b. După locul de apariţie a durerii se descrie:
I. Durere primară sau principală şi
II. Durere secundară care poate fi:
 iradiată (raportată, proiectată în lungul unui nerv),
9
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 referită (durere viscerală referită pe zona somatică) sau puncte trigger. Tot aici intră
extinderea durerii primare în jurul focarului (hiperalgie perifocală). Uneori durerea
secundară poate deveni dominantă în evoluţie, necesitând tratament asociat durerii
primare.
c. După evoluţie, durerea poate fi:
I. Durerea acută – simptom al unei boli, care dispare după vindecarea bolii şi nu lasă sechele
fizice sau psihice. Este un semnal de alarmă care permite căutarea cauzei; are rol protector;
este recentă, tranzitorie şi cedează rapid, dar este adesea intensă. În general nu durează mai
mult de şase luni. După vindecarea ţesuturilor, durerea dispare. Răspunsurile emoţionale la
durerea acută, cum ar fi anxietatea şi frica, au un rol motivator pentru a lua decizii pentru
sănătate.
Are un focar cauzal cu o fiziopatologie cunoscută, ce poate da răspunsuri grave
fiziopatologice, biochimice sau psihice, ce pot agrava boala de bază prin reacţii secundare
reflexe. Când durerea este foarte puternică şi nu este tratată (politraumatism, infarct) durerea
devine factor stresant putând duce la stare de şoc. Bolnavul este transpirat, agitat, cu tonus
muscular crescut, pupile dilatate, frecvenţe şi volume cardiace şi respiratorii crescute. Sedarea
durerii scade anxietatea, agitaţia, hipotensiunea se redresează.
Răspunsul pacientului la durere depinde de tipul şi gradul leziunii, tipul de durere (somatic,
visceral, etc) atitudinea pacientului faţă de durere, personalitate, nivel de inteligenţă, grad de
cultură, anturaj, etc. Semnalul nervos de leziune tisulară este integrat emoţional, perceput
după experienţă personală şi modificat după factorii sociali (fig 4).

Figura nr. 4 Model multidisciplinar al percepţiei durerii (după Chapman, 1985)
II. Durerea cronică sau sindromul cronic dureros (boala în sine)
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Durerea persistă mai mul de şase luni, uneori mai mult decât timpul necesar vindecării. Nu
este semn al vătămării corporale, şi nu are rol adaptativ. Cauzele durerii cronice pot fi
cunoscute sau necunoscute, şi chiar dacă se cunosc cauzele, se poate întâmpla să nu se poată
trata. Interferează cu funcţionarea normală din viaţa de zi cu zi a individului. Este asociată cu
pierderea locului de muncă, incapacitatea de a participa la acţiunile recreative, sunt însoţite de
stres financiar, schimbări în relaţii, identitate personală şi acceptare necondiţionată. Durerea
cronică exclude durerea cronică prezentă la cancer.
Pacienţii sunt rezistenţi la medicamente şi tratamente uzuale. Durerea poate exista şi fără
leziunea primară, durerea migrează din periferie spre central (durerea „este în capul
pacientului”). Terapia este mai dificilă şi complexă. Reacţiile somato-vegetative şi senzitivosenzoriale sunt exagerate creându-se un cerc vicios de întreţinere a durerii cronice (fig 5).

Figura nr. 5 Cercul vicios al durerii cronice (după Sandu L., 1996)
Tabloul psihic dominant este starea depresivă (în 50% din cazuri mascată) care poate merge la
nevroză introvertită sau extrovertită, iar reacţia vegetativă dominantă este vagotonia.
Organismul este în alertă permanentă cu alterarea treptată a fizicului, cu tulburări de somn,
inversarea ritmului circadian, tulburări de apetit alimentar şi sexual, modificări puternice
afectiv-emoţionale şi de comportament.
11
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Aceşti pacienţi au pragul de durere foarte scăzut amplificând stimulii slabi nedureroşi, care
sunt traduşi tot în durere. Ei au în istoricul bolii, numeroase diagnostice neconcludente,
intervenţii chirurgicale, proceduri inutile, multiple tratamente medicamentoase, sunt
consumatori de droguri, putând ajunge la intoxicaţii iatrogene, suicid. Se izolează de
societate, familie, este descurajat, cere în permanenţă suprimarea durerii sale.
Punctele Trigger (Tender)
După Chapman, care a descris primul existenţa punctelor reflexe, Travell, pe de o
parte, şi Jones, pe de altă parte, au publicat descrieri ale diagnosticelor şi tratamentelor a
acestor mici zone de ţesut sensibile. Travell le numeşte trigger point şi cu toate că sunt multe
similitudini între constatările lor, Jones le denumeşte tender points. Sunt puncte miofasciale
sensibile, descrise de Jones ca ”zone mici dure, sensibile, care dau o senzaţie edematoasă pe
suprafaţa muşchilor şi fasciilor, de aproximativ 1 cm diametru”. Punctele Trigger (PT) sunt
localizate de obicei în vecinătatea inserţiilor ligamentare, sau pe corpul muscular al anumitor
muşchi (fig. 6).

Figura nr. 6 Harta punctelor Trigger
PT se găsesc pe teritoriul unei disfuncţii somatice, constituindu-se astfel ca un
instrument diagnosticare al tulburărilor somatice pentru osteopaţi. PT se localizează prin
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presiunea realizată de deget pe o structură osoasă subiacentă. La palpare, zona care înconjoară
PT devine progresiv mai dură, tensionată de la periferie spre centrul zonei. Presiunea cu care
se caută punctul trebuie să fie fermă dar reţinută, de ordinul a câteva sute de grame. Această
presiune nu trebuie să declanşeze durere într-un ţesut sănătos, în schimb va trebui să
declanşeze o durere caracteristică, în caz de disfuncţie. PT se caută cu ajutorul pulpei
indexului sau policelui, pulpa fiind mult mai sensibilă la palparea profundă decât vârful
degetelor. Palparea este mai eficientă sub un unghi tangenţial decât perpendicular. Jones a
descris în jur de 200 de puncte, dar până în zilele noastre au mai fost identificate şi altele.
Punctele posterioare se regăsesc în mod clasic la nivelul musculaturii paravertebrale, la
contactul cu apofizele spinoase, la nivelul bazinului şi coastelor. A nu le căuta şi a nu le lua în
seamă aceste puncte, diminuează eficacitatea tratamentului. Metoda obişnuită de a verifica
prezenţa acestor puncte este de a întreba atunci când căutăm un asemenea punct: „Este mai
sensibil?”. Sensibilitatea dureroasă este un simptom, o senzaţie de disconfort descrisă de
pacient, în schimb, modificarea consistenţei, este o modificare obiectivă, palpatorie. În cazul
PT multiple, vom trata mai întâi punctele mai sensibile. Presiunea necesară descoperirii PT
este variabilă, în funcţie de sensibilitatea subiectului. Cu cât pacientul se află într-o condiţie
fizică mai bună, cu atât presiunea cu care se caută PT va trebui să fie mai mare. 1% dintre
pacienţi sunt total nereactivi.
Unde se găsesc PT
Un pacient atins de o disfuncţie somatică importantă, va căuta să găsească o poziţie
antalgică, pentru a evita durerea şi pentru a diminua tensiunea la nivelul structurilor
miofasciale în cauză. El va avea tendinţa de a se apleca peste PT care se găsesc de preferinţă
în vârful concavităţii. Dacă pacientul este aplecat înainte, PT se găseşte pe faţa anterioară,
dacă este în extensie, localizarea PT este posterioară.
Regulă: cu cât PT sunt mai apropiate de linia mediană, cu atât pacientul este mai în flexie sau
extensie, şi cu atât va trebui să se lucreze în extensie sau flexie pentru tratament. Cu un
minimum de practică, un practician debutant va fi capabil să prevadă zonele dureroase,
observând atitudinea pacientului. PT sunt adesea la depărtare faţă zonele descrise ca dureroase
de către pacient. Leziunea iniţială poate induce în altă parte o leziune secundară, care poate fi
mai simptomatică decât cea primară. Tratamentul zonei primare face adesea să dispară
leziunile secundare. De exemplu, atunci când psoasul este cu spasme, pacienţii se plâng rar de
dureri abdominale sau de dureri anterioare ale şoldului. Ei se plâng de durere în regiunea
lombo-sacrată sau în regiunea sacro-iliacă, datorită contracturilor secundare tensiunii iniţiale a
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muşchiului psoas. PT sunt adesea situate în regiunea diametral opusă locului dureros. În
exemplul dat, PT vor fi situate fie în regiunea abdominală, fie chiar pe interiorul spinei iliace
antero-superioare, fie spre regiunea periombilicală.
Există mai multe modalităţi de tratament ale punctelor trigger:
1. Aplicarea spray-ul cu efect frigorific şi realizarea stretchingului pe grupul muscular
respectiv; cere o mare abilitate şi necesită o practică îndelungată.
2. Folosirea acelor, fie uscate (Dry Needeling), fie cu injectarea unei mici cantităţi de
analgezic.
3. Compresia ischemică - se aplică presiune manuală pe punct pentru relaxarea acestuia.
Există două variante ale acestei metode:
 tehnica presiunii susţinute foloseşte policele, vârful unui deget sau cotul – se aplică o
presiune uşoară timp de 4-8 secunde, iar apoi se relaxează uşor această presiune;
terapeutul repetă aplicarea presiunii de 3-6 ori.
 tehnica micro-stripping foloseşte presiunea cu policele susţinut de celălalt police,
aplicându-se o lovitură scurtă asupra PT, paralel cu fibrele musculare. Terapeutul aplică
o presiune pe o parte a PT şi apoi se mută uşor pe partea opusă (pielea este deplasată pe
muşchiul de dedesupt). Se aplică muşchilor mai superficiali.
4. Relaxare post-izometrică (dr. Karel Lewit) se aplică muşchilor care sunt dificil de lucrat cu
presiune. În loc de a se utiliza direct stretchingul muşchiului conţinând PT, se fac o serie de
contracţii izometrice uşoare pe toată lungimea nedureroasă a sa; relaxarea apare după fiecare
contracţie, permiţând muşchiului o amplitudine a contracţiei nedureroase puţin mai mari.
Terapeutul întinde pasiv muşchiul puţin câte puţin mai mult, la fiecare contracţie câştigând tot
mai multă grade de libertate.
- ciclul contracţie-relaxare-stretching continuă până când muşchiul atinge progresiv
amplitudinea normală nedureroasă.
5. Terapia cu ultrasunete
Secvenţă terapeutică detaliată
Tehnica counterstrain este bazată pe identificarea PT şi plasarea pacientului într-o poziţie în
care să se simtă bine, confortabil. Etapele tratamentului sunt:
 Găsirea unui PT semnificativ;
 Plasarea pacientului într-o poziţie confortabilă;
 Menţinerea poziţiei timp de 90 secunde;
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 Revenire lentă la poziţia neutră;
 Retestarea PT.
a. Găsirea unui PT semnificativ se face astfel:
Determinarea PT se face prin interogarea pacientului pentru localizarea zonei
disfuncţionale, prin căutarea punctelor în aceste zone, prin căutarea sistematică a PT.
Palparea PT trebuie să reveleze o sensibilitate exagerată, o durere, o reacţie defensivă
sau de retragere, ca şi o schimbare de consistenţă.

b. Punerea într-o poziţie de confort maximal
Tratamentul se efectuează totdeauna într-o poziţie resimţită ca şi confortabilă de pacient.
Poziţia de confort reproduce aceiaşi poziţie ca şi cea din momentul declanşării disfuncţiei.
Interogatoriul poate aici să aducă informaţii apreciabile. Aşezarea în poziţie de confort este în
majoritatea timpului indoloră. Se poate întâmpla însă să apară alte zone disfuncţionale, făcând
astfel poziţia inconfortabilă, vezi dureroasă. Dacă, totuşi ea este suportabilă, neantrenând
reacţii musculare de apărare, tratamentul poate fi continuat, adaptând tehnica în funcţie de
situaţie. Singurul imperativ este ca pacientul să rămână complet relaxat. Pe timpul menţinerii
poziţiei de relaxare, terapeutul păstrează în permanenţă degetul apăsat pe punctul Trigger, fără
să apese. Se realizează o monitorizare a punctului printr-o presiune blândă pe punct, întrebând
pacientul despre gradul de sensibilitate. Se relaxează apoi, presiunea, pentru a realiza apoi, din
nou, un contact lejer. Presiunea fermă nu se exercită decât pentru a testa sensibilitatea
punctului Trigger. Este util să se stabilească o scară a sensibilităţii, de exemplu de la zero la
zece, zero reprezentând absenţa durerii iar zece durerea iniţială. Se poate utiliza şi o scală
procentuală, întrebând pacientul dacă sensibilitatea este diminuată, crescută, identică, până la
a obţine o reducere a acesteia de 70% sau mai mult. Pe parcursul tratamentului, terapeutul
exercită de mai multe ori o presiune mai puternică, întrebând pacientul despre sensibilitatea
PT; va face acest lucru pentru mai multe motive: acest lucru permite evaluarea eficacităţii
tehnicii, practicianul poate astfel să menţină poziţia ideală, corectând-o pe parcurs, iar
pacientul participă şi el la tratament.
c. Revenirea la poziţia neutră
Se mobilizează încet pacientul către poziţia de confort, monitorizând PT. Îl întrebăm pe
pacient despre sensibilitatea resimţită pe punct. Fiind aproape de poziţia optimală, doar o mică
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schimbare a poziţiei poate diminua considerabil sensibilitatea. Îndepărtându-ne, durerea
reapare.
d. Ajustarea fină
Când aducem pacientul într-o poziţie cvasi optimală, se realizează o ajustare fină prin mişcări
mici în arc de cerc (10 până la 50), păstrând controlul punctului Trigger. Se retestează
sensibilitatea la fiecare schimbare de poziţie, pentru a găsi poziţia optimală precisă. Dacă
aceasta este găsită, sensibilitatea pe punctul trigger trebuie să se fi diminuat cel puţin cu 2/3,
sau chiar să fi dispărut complet, diminuarea durerii fiind corelată cu eficacitatea tratamentului.
Dacă presiunea declanşează la început o reacţie de retragere, dispariţia unei astfel de reacţii
poate fi apreciată ca suficientă.
În aproximativ 5% din cazuri (puncte atipice), în ciuda unei căutări minuţioase a poziţiei
optimale, nu se obţine o reducere a sensibilităţii. În astfel de cazuri se tratează aşezând
pacientul în poziţie opusă celei care ar fi fost în mod normal indicată, schimbând mai întâi
componenta de rotaţie şi/sau de lateroflexie, şi apoi cea de flexie-extensie.
e. Noţiunea de punct mobil
Apropierea de poziţia optimală printr-o mişcare de mare amplitudine, gradul tensiunii
musculare şi de sensibilitate nu se schimbă decât moderat. Ajuns la câteva grade de poziţia
optimală, o mişcare de amplitudine foarte mică, mai mică de 20, provoacă o schimbare mult
mai mare, de două treimi, relaxarea devenind cvasi completă. Dacă depăşim această poziţie
printr-o mişcare de mică amplitudine, oricare ar fi direcţia, tensiunea reapare imediat. Acest
lucru este uşor de perceput de un terapeut antrenat. Această senzaţie de relaxare bruscă,
urmată de o retensionare tot aşa de rapidă, se percepe ca şi o mobilitate a ţesuturilor; această
poziţie este denumită „punct mobil”. Perceperea acestui fenomen nu cere nici un talent, ci
doar practică. Căutarea şi utilizare „punctului mobil” permite creşterea foarte semnificativă a
eficacităţii tratamentului.
f. Menţinerea poziţiei de confort/relaxare
Ajustarea fină care a permis găsirea poziţiei optimale este menţinută 90 de secunde cu degetul
pentru control pe punctul trigger, printr-un contact lejer. Acest contact lejer permite:
-

Înregistrarea schimbărilor tisulare la nivel de PT şi de a ajuta la determinarea momentului
de sfârşit al tratamentului;

-

De a testa PT şi de a ajusta poziţia optimală, aceasta putându-se modifica uşor pe timpul
tratamentului;

-

De a fi siguri de localizarea exactă a PT pe întreaga durată a tratamentului.
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Acest ultim punct este în mod deosebit important, pentru că, după tratament, este dificil de
a regăsi PT dacă s-a pierdut contactul.

-

Se poate percepe un alt fenomen palpator, asemănător cu o pulsaţie, numită „pulsul
terapeutic”. Intensitatea sa este variabilă şi palparea pulsului radial al pacientului de către
altă mână arată un sincronism între pulsul terapeutic şi pulsul radial. Explicaţia pare să fie
vasodilataţia tisulară de origine simpatică pe care-l antrenează tratamentul. Apariţia
“pulsului terapeutic” indică că poziţia optimală a fost găsită. Câteodată el nu este perceput
decât după 90 de secunde de tratament. În orice caz, el este un ajutor, fie în căutarea
poziţiei optimale, fie în determinarea duratei tratamentului. Dacă aceasta este de obicei de
90 de secunde, în anumite cazuri durata va putea fi prelungită, în cazul unei patologii
cronice, de exemplu, sau în cazul tratamentelor costale, care necesită menţinerea poziţiei
timp de 2 minute. Pe parcursul întregului tratament este imperativ necesar să obţinem
relaxarea completă a pacientului. Având în mod natural şi involuntar tendinţa de a-şi
contracta muşchii, este necesar să-i amintim de mai multe ori pacientului, să rămână
relaxat. Pentru aceasta trebuie să se afle într-o poziţie confortabilă. Lafel şi terapeutul
trebuie să fie bine plasat şi să se simtă confortabil pentru a fi capabil să menţină poziţia
timp de 90 secunde. Importanţa jocului corporal este aici primordială.

g. Întoarcerea la poziţia neutră
După ce a menţinut poziţia de confort timp de 90 minute, se efectuează întoarcerea la normal.
Înainte de a începe, se cere pacientului să rămână relaxat şi să nu participe activ la manevră.
De fapt, sunt foarte mulţi pacienţii care se contractă fie involuntar, fie pentru a preveni sau
evita o durere. Primele grade de mişcare trebuie să fie efectuate foarte lent şi de manieră total
pasivă. Dacă se percepe o mişcare activă din partea pacientului, se opreşte manevra,
amintindu-i să rămână relaxat. Odată relaxarea obţinută, se continuă mişcarea.
h. Retestarea punctului trigger
Pacientul revenit la poziţia neutră, se testează din nou PT. Trebuie să găsim o sensibilitate
diminuată cu cel puţin cu 30% faţă de sensibilitatea iniţială. În mod ideal, ar trebui să nu mai
fie deloc sensibil. Dacă rămâne totuşi sensibil, există mai multe explicaţii: pacientul nu se află
în poziţia optimală, sau şi-o modifică pe parcurs, şi atunci tehnica se repetă, păstrând însă cât
se poate de scrupulos principiile de lucru. O altă cauză posibilă, este o eroare de alegere a PT;
respectiv un punct cheie a disfuncţiei nu a fost tratat. O nouă examinare ne permite
determinarea localizării zonei şi tratamentul ei. Trebuie ştiut că punctul cheie se poate situa la
distanţă de zona disfuncţională sau să fie pe cealaltă parte a liniei mediane. În cadrul unei
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disfuncţii cronice, rezultatul poate fi imperfect. De fapt, ţesuturile au nevoie de mai mult timp
pentru a-şi reveni la starea normală. Lafel, în caz de PT rezultând de la un reflex viscerosomatic, întoarcerea la normal se face în câteva minute, sau chiar ore. Este indispensabil de a
reexamina pacientul după tratament, ştiind că tratăm o problemă de disfuncţie somatică şi nu
un PT. Restricţiile în mişcare dispar şi consistenţa ţesuturilor redevine normală. În cazul
disfuncţiilor somatice cronice, reîntoarcerea la normal necesită mai mult timp.
i. Efecte secundare posibile
Ca în orice act terapeutic al medicinii manuale, tehnica de counterstain poate fi la originea
reacţiilor secundare ale tratamentului. Pacientul trebuie avertizat. Acestea sunt:
-

Reacţii precoce cu mialgii în teritoriul tratat, survenind în orele care urmează
tratamentului. Luarea unui antalgic sau o baie caldă le poate face să dispară;

-

Reacţii dureroase tardive, care apar după 2-3 zile şi durează 24-48 de ore. Acestea se
manifestă mai ales în tratamentul patologiilor cronice, după un număr important de
şedinţe. De aceea Jones recomandă de a nu trata mai multe de cinci-şase puncte la o
şedinţă, în cadrul unei patologii cronice.
Poziţiile utilizate la tratamentul PT cervicale posterioare indică o componentă de extensie
a coloanei cervicale asociată cu o rotaţie. Datorită accidentelor posibile datorate lezării
arterelor vertebrale, este indispensabil de a focaliza aceşti parametrii la nivel segmentar
vertebral de tratat, şi nu de a efectua o extensie şi o rotaţie globale ale coloanei cervicale.
Analgezia congenitală
Oricât de penibilă ar fi, durerea fizică este primul mecanism de apărare al

organismului supus unei agresiuni din mediul exterior sau interior. Lipsa acestui mecanism
devine un handicap real, ca şi în cazul analgeziei congenitale. În această boală, mesajul legat
de o agresiune externă nu este condus până la creier. Se poate datora absenţei sau
disfuncţionalităţii: nociceptorilor, fibrelor nervoase, sau unei insensibilităţi a regiunii
creierului dedicat acestei percepţii.
Diagnosticul se pune din primii ani de viaţă, cu ocazia lipsei de reacţie la diferite leziuni
curente la copil: muşcarea limbii sau a buzelor, prezenţa plăgilor cutanate, de obicei foarte
dureroase. Sau se poate observa inopinat cu ocazia anomaliilor morfologice însoţite de leziuni
osoase, rupturi ligamentare, datorate unor accidente trecute şi neobservate. Aceşti bolnavi
sunt expuşi accidentelor vieţii cotidiene. Cu vârsta, aceşti pacienţi vor putea dezvolta, fără
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nici un simptom boli interne (colici, nefrite, apendicite, infarcte, et.) a căror diagnosticare
tardivă poate crea prejudicii mari.
Cauza bolii pot fi mutaţiile genetice, familiale câteodată (modul de transmitere autosomic
recesiv sau dominant), care perturbă schimburile ionice transmembranare ale neuronilor,
împiedicând deci transmisia influxului nervos. Aceste forme sunt incurabile.
În cazuri excepţionale, boala este legată de creşterea congenitală a producţiei de endorfine din
creier. Această formă poate fi tratată printr-un inhibitor al acestor substanţe: naloxonul.
Necunoscându-se nici un tratament eficace, se va acţiona preventiv: de la cele mai mici vârste
aceşti pacienţi trebuie să înveţe să se protejeze în permanenţă. Practica activităţilor riscante,
sporturi spre exemplu, le este interzisă, ca şi practicarea anumitor profesiuni. Toată viaţa,
aceşti bolnavi se vor supune regulat la controale medicale de rutină.
Cu toate că nu simt nici o durere, viaţa lor este o succesiune de îngrădiri, privaţiuni şi de
frustrări!
Evaluarea durerii
a. Scara verbală simplă (SVS) - Se cere verbal pacientului să-şi evalueze durerea după 45 categorii, după care va rezulta un scor
b. Scala continuumului – la un capăt şi la celălalt al unei linii de 10 cm sunt plasaţi 2
descriptori şi anume lipsa durerii şi durerea cea mai puternică pe care aş putea-o
resimţi. Clientul trebuie să marcheze pe linia continuumului poziţia unde se situează.
c. Scara numerică (SN) - Permite pacientului să noteze durerea ştiind că nota minimă
este 0 iar cea maximă este 10.
d. Scala imaginilor – un număr de feţe ale unor persoane care trăiesc stări de durere
diferite de la lipsa durerii până la durere severă. Fiecare imagine primeşte o cotă de la
0 la 7 ce reprezintă intensitatea durerii.
e. Profilul impactului bolii (Sickness Impact Profile, Bergner, Bobbitt, Carter & Gilson,
1981) – compusă din 136 de itemi care măsoară disfuncţionalitatea. Evaluează
funcţionarea în 12 categorii ale vieţii – somn şi odihnă, comportament emoţional, grijă
corporală şi mişcare, activităţi gospodăreşti, mobilitate, interacţiune socială,
comunicare, muncă, hrănire, mers, comportamente vigilente, timp liber)
f. Chestionarul Dizabilităţii Roland-Morris (Roland-Morris Disability Questionnaire,
Roland & Morris, 1983) – scala conţine 24 de itemi derivaţi din Chestionarul
impactului bolii. Evaluează disfuncţionalitatea dată de durerea de spate în activităţi
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fizice, activităţi casnice, mobilitate, îmbrăcat, nevoia de ajutor, apetit, iritabilitate şi
durere.
g. Indexul Dizabilităţii Oswestry (Oswestry Disability Index, Fairbank, Couper, Davies
& O’Brien, 1980) – vizează de asemenea durerea de spate şi disfuncţionalitatea în
următoarele arii: intensitatea durerii, grijă personală, ridicare, mers, aşezat, menţinerea
poziţiei ortostatice, somn, viaţă sexuală, viaţă socială, călătorie.
h. SF-36 (Ware & Sherbourne, 1992) măsoară calitatea vieţii fizice şi mentale, aşa cum o
apreciază pacientul. Urmăreşte evidenţierea diazabilităţilor fizice şi sociale datorate
durerii. Include evaluarea durerii, percepţiile generale asupra stării de sănătate,
nivelului de energie şi distres psihologic.
i. Indexul dizabilităţii datorate durerii (Pain Disability Index, Pollard, 1984) – măsoară
gradul în care durerea interferează cu funcţionarea zilnică: familie, recreere, activităţi
sociale, ocupaţionale, comportament sexual, îngrijire, activitate de suport.
j. Inventarul Multidimensional al Durerii (Multidimensional Pain Inventory, Kerns, Turk
& Rudy, 1985) – conţine 52 de itemi, 12 scale şi trei părţi. Partea a I-a evaluează
interferenţa durerii cu funcţionarea profesională, social-recreaţională şi familialămaritală. Partea a II-a măsoară gradul în care pacienţii percep durerea ca interferând
cu participarea lor la următoarele activităţi: activităţi casnice, activităţi în afara casei,
activităţi departe de casă şi activităţi sociale.
Consecinţele durerii
Consecinţele fizice: o durere prea mare se traduce prin stres şi emoţii negative care pot
antrena o acţiune fiziologică de tip neurovegetativ, care ea la rândul ei poate antrena patologii
de diferite tipuri, mai ales dacă există deja o predispoziţie: cardio-vasculară (infarct al
miocardului, hipertensiune arterială), digestive (ulcere gastrice, colite), apnee respiratorii,
algo-neuro-distrofii sunt cele mai frecvente. Există şi alte efecte, apare oboseala, tulburări de
somn, angoase, schimbări de stări emoţionale. Beneficii secundare: vor favoriza mai întâi
scăderea anxietăţii, apoi li se va permite să capteze atenţia şi grija celorlalţi, de a se putea
descărca de anumite probleme, şi de beneficii financiare sau profesionale.
Consecinţe emoţionale: memoria experienţelor trecute, sensul dat durerii prin educaţie,
cultura, vor schimba ceea ce resimte pacientul şi vor naşte comportamente diferite.
Convingerile filozofice sau religioase, reprezentând durerea ca pe o încercare, un rău necesar
sau o fatalitate vor avea un efect sigur asupra modului cum este ea trăită. Un individ crescut
20

Carmen Șerbescu

Terapia durerii 2016

într-o familie sau o cultură în care este învăţat să „strângă din dinţi şi să îndure” sau „să aibă
răbdare”va manifesta mai puţin inconfort ca şi o altă persoană care-şi concentrează atenţia
asupra durerii sale. Aici putem vorbi despre suferinţă ca despre o experienţă afectivă
dezagreabilă şi de aversiune, asociată cu o daună sau ameninţare de daună.
Rolul kinetoterapiei
Controlul durerii este un aspect foarte important al kinetoterapiei. Masajul este unul dintre
cele mai eficiente componente în tratamentul antialgic al diverselor afecţiuni. Eficacitatea lui
este demonstrată practic de numeroase studii, dar mecanismele care stau la baza producerii
efectelor masajului sunt în mare parte încă necunoscute şi astăzi, cu toată dezvoltarea
explozivă a cercetărilor asupra terapiei durerii din ultimi ani. Aceasta a determinat o
aprofundare a bazelor fiziologice şi drept consecinţă şi o reevaluare a vechilor strategii de
tratament, cum ar fi masajul.
Făcând o retrospectivă a masajului este evident că diferite forme de stimulare
senzorială, ca şi masajul, au fost utilizate în toate culturile, de la cele mai vechi civilizaţii şi
până astăzi. Primele atestări scrise asupra masajului, l-au prezentat ca pe un mijloc terapeutic
în combinaţie cu exerciţiul fizic, cu posibile efecte asupra îmbolnăvirilor şi asupra durerii.
Interesul pentru masaj, şi acceptarea lui, au fluctuat de-a lungul timpului foarte mult, probabil
şi datorită lipsei dovezilor ştiinţifice în ceea ce priveşte efectele sale. În ciuda acestora,
masajul a fost totdeauna considerat ca o metodă a medicinii fizice.
Câteva posibile mecanisme prin care pot fi explicate efectele analgezice ale
masajului
În ciuda utilizării sale foarte frecvente, şi a interesului asupra bazelor fiziologice ale
efectelor sale, studii clinice solide nu sunt uşor de găsit, cele câteva raportate fiind făcute pe
un lot foarte redus de pacienţi, între 6-10, fără lot martor şi nu descriu metodele utilizate
foarte clar
(1) Una din ipotezele privind efectul antialgic al masajului este teoria porţii medulare
selective, cunoscută sub denumirea de teoria „porţii” (gate control) a lui Melzac şi Wall,
1960. Ea se bazează pe ideea că viteza superioară de conducere a fibrelor de calibru mare,
neutralizează pe moment, fibrele nociceptive.
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 Există o poartă a durerii în cornul dorsal al măduvei (substanţa gelatinoasă), în locul unde
influxurile nervoase provenite din neurofibrele mici amielinizate ale durerii şi cele groase
ale atingerii (Aβ) intră în măduvă.
 Dacă influxurile care împrumută neurofibrele durerii depăşesc ca număr pe cele care sunt
conduse pe neurofibrele atingerii, poarta se deschide şi influxurile dureroase sunt
transmise şi percepute. În caz contrar, poarta este închisă de interneuronii din măduvă, care
eliberează encefalină. Acest mecanism inhibă transmiterea influxurilor dureroase şi de
presiune şi reduce percepţia durerii.
Această teorie a făcut obiectul mai multor studii care nu au reuşit să o confirme în
formularea sa iniţială. Ea a deschis calea a numeroase cercetări asupra durerii. S-a descoperit
astfel că stimularea liminală a neurofibrelor groase ale presiunii, cu ocazia unui masaj,
provoacă o creştere a potenţialului de acţiune în celulele gelatinoase, urmată de o scurtă
perioadă de inhibiţie a transmiterii durerii, ceea ce atestă că această stimulare închide poarta.
Pe parcursul masajului de intensitate uşoară şi moderată, diferite tipuri de mecanoceptori cu
sensibilitate mare, se adaptează rapid, fiind probabil activaţi în periferie, activând astfel
fibrele nervoase aferente, fibrele Aβ. Atunci când există o durere, această activitate în fibrele
subţiri mielinizate determină o reducere a transmisiei impulsurilor dureroase către straturile
superficiale, în cornul posterior al măduvei, potrivit bine cunoscutei „teorii a porţii” - „gate
control”.
Dacă masajul este mai intens, vor fi activaţi mecanoreceptori de intensitate mare,
determinând activitate în fibrele de diametru mic - Aδ. Această stimulare aferentă intensă se
extinde de la tractul spinotalamic către nucleii de subtanţă cenuşie din mezencefal, rezultând
activarea sistemului de control inhibitor descendent, şi reducându-se astfel percepţia durerii.
(2) Masajul transvers profund a lui Cyriax este de asemenea o tehnică adesea utilizată în
tratamentul durerii. Unii autori, precum De Bruijn, afirmă că aplicarea acestui tip de fricţiune
ar provoca o senzaţie neplăcută (vezi dureroasă) pentru a fi eficace. După un studiu clinic,
autorul raportează că acest tip de masaj trebuie să fie realizat până la obţinerea unei analgezii
(câteva minute).
Acelaşi autor stabileşte o paralelă între efectul antalgic astfel obţinut şi un mecanism de
control fiziologic al durerii, de origine centrală, cunoscut sub numele de control nociceptiv
inhibitor difuz (CNID) care este descris de Le Bars şi Besson. După aceştia, ar interveni o
stimulare nociceptivă exercitată la distanţă de zona dureroasă de tratat. Stimularea s-ar traduce
prin secreţia unei substanţe de tipul endorfinelor, ce permite diminuarea aferenţelor dureroase
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având drept origine o altă zonă decât cea stimulată în mod voluntar. Acest mecanism ar avea
drept scop favorizarea trecerii şi integrării noului influx şi ar permite acţionarea paralelă
asupra zonei primitive dureroase prin diminuarea aferenţelor nociceptive.
Un alt studiu efectuat de Day şi colab., a demonstrat pe subiecţi sănătoşi că realizarea unui
masaj al feţei posterioare a trunchiului, prin aplicarea presiunilor şi netezirilor superficiale şi
profunde şi a frământatului, timp de 30 de minute, nu antrenează nici o variaţie a nivelului
endorfinelor din sânge. Aceşti autori admit că rezultatele ar putea fi diferite cu subiecţi
suferinzi.
(3) Se consideră că masajul diminuează, combate simptomele legate de percepţia durerii,
fiind o parte a unor scheme complexe de comportament - implicând anxietatea, tulburările de
somn şi răspunsul la stres - care sunt activate de centrii superiori. Dar cum?
Studiile anterioare ale lui Sato şi colab. (1997) şi Kurosawa şi colab. (1982) au demostrat clar
că stimulările specifice masajului asupra abdomenului (şi asupra altor regiuni) au ca efect
scăderea activităţii glandelor ce secretă adrenalina, diminuând astfel secreţia de adrenalină şi
noradrenalină. S-a demonstrat de asemenea scăderea activităţii căilor eferente simpatice, care
arată că masajul poate avea un efect anti-stres. Efectul opus a fost demonstrat când stimulii
sunt nocivi.
Un alt efect care a atras recent interesul este cel anxiolitic ce urmează imediat stimulării de
acest tip. Acesta constă în eliberarea de oxitocină nonapeptidică de către neuronii din centrii
supraspinali, de ex. nucleul paraventricular din hipotalamus, care se extinde şi asupra altor
zone ale sistemului nervos central şi în partea posterioară a pituitarei, eliberându-se apoi în
circulaţie. Indiferent dacă stimularea este nocivă sau nu, s-a demonstrat că ea afectează
eliberarea atât a peptidelor corticotropine, determinând hiperadrenalinemie, şi un nivel crescut
al hormonului stresului- cortizolul, cât şi a oxitocinei având aceiaşi schemă de reacţie cu
efectul anti-stres, caracterizat printr-o scădere a activităţii simpato-adrenergice, printr-o
sedare, şi printr-o creştere a activităţii hormonilor gastrointestinali vagali şi a celor
somatotropi.
În studiile pe animale ale lui Uvanas-Moberg şi colegii (1996), aceste efecte (scăderea
frecvenţei cardiace şi a tensiunii arteriale; creşterea pragului durerii; creşterea relaxării şi a
stării de calm; creşterea afectivităţii; eliberarea hormonilor gastro-intestinali; şi reducerea
temperaturii pielii) au fost demonstrate după injecţiile cu oxitocină incluzând ambele efecte,
atât acute cât şi cronice (Lundeberg şi colab., 1994; Petterson şi colab, 1996).
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Efecte similare au fost demonstrate şi în alte studii pe animale prin masajul pe
abdomen. A fost arătat că reprize scurte şi blânde de masaj au ca efect o reducere de durată a
tensiunii arteriale, scăderea activităţii motorii, şi o creştere a pragului dureros când stimularea
este repetată (Lund şi colab, 1999; Uvnas-Moberg şi colab, 1996).
Interesant este de remarcat că s-a demonstrat că oxitocina se eliberează prin masajul sânilor şi
a abdomenului. Aceasta poate sugera că vechile căi ale laptelui, prezente la ambele sexe da la
vârsta gestională de 37 de zile, poate fi substratul fiziologic al acestui efect, în timp ce
ţesuturile în această zonă par să aibă un contact aferent direct cu tractul nuclului solitarius sau
este posibil că densitatea inervaţiei variază în funcţie de regiunea corpului stimulată. S-a
arătat anterior că oxitocina joacă un rol nu numai în eliberarea laptelui, dar şi în legătura
dintre mamă şi copil. Ipotetic, toate aceste efecte ar putea explica de ce pacienţii care au fost o
dată masaţi, vor dori din nou masajul.
În studiile lui Field (1998), s-a arătat că masajul practicat în condiţii diferite induce
scăderea nivelului hormonului de strss, cortizolul, adrenalina şi noradrenalina la pacienţii din
lotul de studiu faţă de cei din lotul martor. Un nivel scăzut de anxietate, depresie şi durere au
fost deasemenea arătate, în timp ce funcţia imună a crescut odată cu creşterea celulelor NK şi
cu îmbunătăţirea somnului de noapte. Adulţii au fost trataţi de două ori pe săptămână, în timp
ce copii au fost trataţi săptămânal, de obicei de un părinte.
Studiul lui Goldberg şi Morelli a arătat că frământatul muşchiului soleus poate să
modifice excitabilitatea neuronului motor cu o descreştere semnificativă pe parcursul
tratamentului, dacă presiunea este suficientă. Există de asemenea un efect inhibitor asupra
sinergistului. Nu a fost posibil să se demonstreze un alt efect de durată asupra excitaţiei
motorii (Morelli şi colab. 1998).
(4) În fine, trebuie spus că dacă masajul poate fi, de manieră generală, la originea efectului
placebo, acest lucru ar fi şi mai valabil în tratamentul durerii. Oricare ar fi explicaţia efectului
antialgic al masajului, placebo sau nu, acţiunea lui rămâne limitată, atât în timp cât şi în spaţiu
Direcţiile de reflexie masoterapeutică antialgică se bazează pe:
 Atingerea nivelului de toleranţă a pacientului, în cazul în care M este sedativ şi asociat
acţiunii psihologice de tip placebo.
 Teoria „gate control”, controlul porţii,- depăşirea inhibiţiei rolandice, unde M solicită
fibrele de calibru mare. Gesturile sunt „in loco dolenti” şi de intensitate crescută dar non
nociceptive.
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 CNID sau ipoteza endomorfinică centrală, neverificată până în prezent, unde M acţionează
prin gesturi puternice aproape de pragul dureros (ca şi în electroterapie) care ar stimula
substanţa reticulată (secreţiea endomorfinică).
 Sedarea pacientului pe baza efectului anxiolotic al acestuia, explicat prin eliberarea de
oxitocină nonapeptidică de neuronii din centrii supraspinali, ce produce o reacţie similară
răspunsului trofotropic parasimpatic de destresare a organismului.
 Alterarea căilor de conducere (demielinizare, secţionare), ca şi în durerile de tip „membru
fantomă”, polinevrite, unde masajul nu poate face decât să creeze o sofronizare generală.
Concluzii
Masajul a fost folosit timp de secole şi încă este un instrument foarte apreciat de uşurare a
durerii, prin activarea sistemului inhibitor endogen. Progresele recente în cercetarea durerii au
deschis câteva perspective asupra fundamentării sale fiziologice.
Pe lângă efectul antilagic, au fost arătate şi efectele de reglare hormonală şi a tonusului
simpatic, cât şi a aspectelor comportamentale.
A fost demonstrată creşterea oxitocinelor plasmatice în urma efectuării masajului, şi i s-a
demonstrat efectul anxiolitic. Cu toate acestea este evidentă nevoia mai multor studii clinice şi
experimentale în acest domeniu.
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3. Tratamentul durerii datorată deranjamentelor intervertebrale minore
3.1.

Deranjamentele intervertebrale minore (DIM)

Deranjamentele intervertebrale minore (DIM) sunt responsabile de durerea locală sau la
distanţă (consecinţă a manifestărilor reflexe) în patologia vertebrală lombară.
Clinic, pacientul prezintă:
-

manifestări algice musculare (în cordoane mialgice care pot fi palpate)

-

manifestări algice periostale (localizate mai frecvent pe trohanter ori pubis) în
dermatomul corespunzător (nu neapărat pe tot dermatomul),

-

sensibilitate deosebită la presiunea pliului cutanat (se compară cu pliul din regiunea
simetrică)

-

sensibilitate dureroasă la palparea tendonului (ce poate să apară şi spontan).

Manifestările clinice sunt mai evidente într-o patologie degenerativă asociată, dar există şi
pe segmente vertebrale normale.
Etiologie: mişcări “greşite”, eforturi musculare menţinute şi repetate, tulburări de statică
sau posturi vicioase menţinute timp îndelungat (dau o repartiţie presională inegală şi duc la o
disfuncţie articulară posterioară), patologia articulară posterioară, herniile discale (de la blocaj
intradiscal până la hernia propriu-zisă), leziunile ligamentului interspinos.
Oricare ar fi etiologia, ea provoacă un răspuns imediat la nivelul segmentului vertebral
sub forma contracturii musculare reflexe antalgice, intrându-se în cercul vicios a lui Travis:
durere → contractură → ischemie → acumulare cataboliţi → durere.
Amplitudinea de mişcare, strâns legată de apariţia durerii se înregistrează după schema în
stea (Fig. nr. 1), care oferă un excelent instrument de ghidaj în aplicarea tratamentului kinetic.
LFS

F

LFD

RD

RS
E

Figura nr. 1 – Schema în stea (după Maigne şi Lesage)
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Atunci când există o:


limitare indoloră de mişcare articulară se trasează, în funcţie de valoarea
acesteia – uşoară, moderată, sau severă, una, două sau trei linii pe ramura
corespondentă în direcţia respectivă,



durere se înscrie una, două sau trei cruci, în funcţie de intensitatea durerii,
pe ramura corespondentă în direcţia respectivă.



o durere pasageră la execuţia unei mişcări, se notează cu un cerc.

Punerea în evidenţă a DIM se face la pacienţii asimptomatici, care nu suferă decât
episodic şi nu cu intensitate mare. Examenul segmentar se face prin 4 manevre ce declanşează
durerea în etajul vertebral afectat de DIM.
 Presiunea laterală pe spinoasă caută să imprime o rotaţie corpului vertebral de la
dreapta la stânga şi viceversa (sensul de rotaţie este dat de mişcarea transversei în
raport cu planul subiacent). Această manevră este în general dureroasă într-un sens.
 Presiunea pe masivul articular posterior se efectuează cu pulpa mediusului întărită de
index. Apăsarea puternică se combină cu mişcări cranio-caudale.
 Presiunea axială pe spinoasă; se apasă cu cele două police unul peste altul, lent,
profund, menţinut pe fiecare vertebră, notându-se etajul dureros (ca şi mai sus).
 Presiunea pe ligamentul interspinos, cu pulpa degetului (ca şi mai sus) sau cu inelul
unei chei

3.2.

Terapia durerii datorate DIM

În urma evaluării aplicate (examinarea clinică, testele de amplitudine vertebrală, testingul
muscular, testele neurologice), fiecărui subiect i s-a indicat procedura necesară dintre cele
menţionate mai jos (A, C, D, E, F, G). Cele 4 teste specifice de determinare a tipului de DIM
au determinat alegerea manipulării vertebrale specifice.
Aplicarea chestionarului de evaluare a durerii a fost folosit la evaluarea tratamentului
aplicat.
3.2.1. Evaluarea pacientului
3.2.1.1. Examinarea clinică
Examinarea regiunii lombare include şi examenul bazinului.
▪

La inspecţia din spate, se verifică orizontalitatea şi paralelismul liniilor scapulare şi

pelviene. Prin examinarea liniilor biiliace şi ale găurilor sacrate (Fig. nr. 2) se observă nivelul
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liniilor gluteale şi eventuala hipotrofie a fesierilor şi a muşchilor membrelor inferioare. Prin
palpare se pune în evidenţă contractura şi asimetria muşchilor sacrospinali.
▪

Din lateral se observă bascularea bazinului şi creşterea sau descreşterea curburii lombare.

▪

La inspecţia din faţă (Fig nr.3) se cercetează simetria spinelor iliace anterosuperioare,

conturul abdomenului şi a musculaturii copasei.

Figura nr.2 – Inspecţia din faţă a pacientului
Figura nr. 3- Inspecţia din spate
Devierile laterale sau rigiditatea coloanei lombare este urmărită prin observarea
comparativă în timpul mişcării de flexie din aşezat şi din ortostatism (Fig. nr. 4 şi 5). Se
elimină astefel prin compararea ortostatism-aşezat posibilitatea inegalităţii MI.

Figura nr. 4 – Inspecţia din spate în poziţia
ortostatică cu trunchiul flectat

Fgura nr.5 - Inspecţia din spate a
pacientului din poziţia aşezat

În poziţia flectată a coloanei se observă şi rotaţiile vertebrale, hipotrofia
musculaturii paravertebrale, evantuala corectare a deviaţiilor observate în poziţia erectă.
Tot din aceste poziţii se cercetează şi amplitudinea neutrală a mişcărilor, pentru a
determina amplitudini ale viitoarelor exerciţii din cadrului programului de recuperare. Se
notează care mişcări reproduc sau agravează simptomele pacientului. Când există limitări de
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mişcare trebuie observată cauza lor. Aceste cauze ar putea fi: durerea, contractura sau spasmul
grupului muscular antagonist, contracturile altor ţesuturi necontractile, compresia dată de
osteofiţi, sau de cauze intraarticulare (afecţiuni discale)
3.2.1.2.Testingul muscular s-a făcut prin contracţii izometrice localizate
2.1.3.Testele neurologice au cuprins:
▪

cerceterarea reflexului rotulian şi a celui achilian,

▪

modificările de sensibilitate,

▪

testul de întidere a sciaticului- Lasegue
3.2.1. Testarea mobilităţii coloanei lombare
Ss-a făcut prin aplicarea:
a) testului Schöber
b) testelor de mobilitatea segmentară
(Fig. nr. 6 şi 7)

Terapeutul (T) este cu faţa la pacient,
susţinând cu mâna caudală MI homolateral
al pacientului. Mâna cranială a T-lui
palpează mişcarea dintre procesele spinoase
adiacente, în timp ce trunchiul său realizează realizeză o extensie ritmică .
Fig. nr. 6 – Mişcare fiziologică - pasivă de testare a flexiei, între segmentele T10-S1
Terapeutul este cu faţa la P, îşi plasează MS caudal în jurul bazinului P-lui. Printr-o mişcare
ritmică de lateralitate realizată de trunchiul T-ului în sens cranial, care poate fi palpată fie
ca o distanţare, fie cprin aproximaţie de un deget al mâinii craniale. Se repetă şi pe partea
opus

Figura nr. 7 – Mişcare fiziologicăpasivă de testare a flexiei laterale, între
segmentele T10-S1

3. Testarea durerii se realizează prin aplicarea Scării de incapacitate funcţională pentru
evaluarea lombalgiilor (EIFEL) (Tabel nr. 1). Acest test este versiunea franceză a testului
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Roland şi Moris. Timpul de completare a chestionarului este aproximativ de 5 minute. El
constă din 24 de întrebări care descriu dificultăţile de a efectua o activitate fizică cotidiană în
raport direct cu durerea lombară.
Tabel nr. 1 Scării de incapacitate funcţională pentru evaluarea lombalgiilor (EIFEL)
1. Acasă stau în pat, practic tot timpul din cauza spatelui

□

2. Schimb adesea poziţia pentru a-mi uşura durerea de spate

□

3. Merg mai lent decât de obicei din cauza spatelui.

□

4. Din cauza spatelui, nu efectuez nici una din sarcinile care îmi reveneau de obicei acasă

□

5. Din cauza spatelui, mă ajut de rampă pentru a urca scările

□

6. Din cauza spatelui mă întind mult mai des pentru a mă odihni

□

7 Din cauza spatelui, sunt nevoit/ă să mă sprijin pentru a mă ridica dintr-un fotoliu
8. Din cauza spatelui, încerc să obţin ca alţii să facă anumite lucruri în locul meu.

□

9. Din cauza spatelui, mă îmbrac mai lent decât de obicei.

□

10. Din cauza spatelui nu stau în picioare decât câteva momente.

□

11. Din cauza spatelui încerc să nu mă aplec, nici să îngenunchez.

□

12. Din cauza spatelui mă ridic greu de pe scaun.

□

13. Mă doare mijlocul mai tot timpul.

□

14. Din cauza spatelui am dificultăţi pentru a mă întoarce în pat.

□

15. Apetitul meu a scăzut din cauza durerilor de spate.

□

16. Din cauza durerilor de spate, îmi îmbrac cu dificultate şosetele /sau ciorapii cu chilot.

□

17. Nu mai por merge decât pe distanţe scurte din cauza durerilor de spate.

□

18. Dorm mai puţin datorită durerilor de spate.

□

19. Din cauza spatelui cineva trrebuie să mă ajute să mă îmbrac.

□

20. Din cauza spatelui rămân aşezat în cea mai mare parte a zilei.

□

21. Din cauza spatelui evit să fac munci grele acasă.

□

22. Din cauza spatelui sunt mai iritabil decât de obicei şi am o dispoziţie mai proastă cu oamenii.

□

23. Din cauza spatelui urc scările mult mai lent decât de obicei.

□

24. Din cauza spatelui stau în pat aproape tot timpul.

□

Dacă subiectul răspunde „DA” la una din întrebări, i se acordă un punct pentru întrebare (nici
un punct în caz contrar). Scorul maxim este deci 24 de puncte (24 de întrebări), iar scorul
minim este de 0.
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3.2.3. Tratamentul kinetic
A) Posturările
Învăţarea adoptării posturilor:
▪

luarea posturii ortostatice în faţa oglinzii, eventual cu o greutate pe cap, întinderea în ax,
retragerea abdomenului; apoi mers

▪

Aşezat pe un scaun fără spătar; mişcări uzuale ale MS (cu coloana în poziţie corectă).

▪

Flexie- extensie trunchiului, din CF, cu menţinerea blocată a rahisului

▪

Suspendări la scara fixă

▪

Ortostatism cu spatele la scara fixă: se desprinde spatele, vertebră cu vertebră (de sus în
jos) de scara fixă, până la fese şi apoi se reia contactul tot prin rulare.

▪

În ortostatism – creerea unei presiuni abdominale care să preia o parte din presiunea pe
discurile lombare.

▪

Atârnat cu faţa la spalier – redresarea (bascularea posterioară) a bazinului.

▪

Ortostatism la 25-30cm de perete, spatele ia contact cu peretele, apoi prin paşi mici
(menţinând lomba în contact cu peretele) se apropie şi călcâiele de perete.

▪

Decubit dorsal, şoldurile şi genunchii la 90, menţinerea gambelor pe un scaun, l5 min.
(Fig. nr. 8)

Figura nr. 8 - Postura cea mai
comfortabilă de reapus în
lombalgiile acute

Fenomenul

centralizării

durerii se realizează ca urmare a adoptării unor poziţii, drept urmare, durerea diminuează şi se
mută într-o poziţie mult mai centrală sau mai aproape de origine; este acceptabil ca durerea să
crească în zona centrală, numai dacă ea diminuează distal sau central.
Centralizarea se aplică numai în sindromul de deranjament (mişcarea care cauzează
centralizarea reduce şi deranjamentul), nu se aplică la sindromul de disfuncţie şi nu este
valabil la sindromul postural.


În sindromul postural cauzat de deformările mecanice ale ţesutului moale ca
rezultat al stresului postural, durerea este produsă la menţinerea anumitor poziţii şi
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nu la mişcări; are un caracter intermitent, dispare la mişcări uşoare; bolnavul nu
prezintă deformări, nu are pierdere de mobilitate sau arc dureros, poziţia aşezat
este deficitară şi poate fi dureroasă.


În sindromul de deranjament, repetarea mişcărilor în direcţia ce creşte acumularea
de material la nivelul nucleului pulpos va produce o accentuare progresivă a
deranjamentului şi o creştere şi periferizare a durerii.



În sindromul de disfuncţie întinderea ţesuturilor va produce durere la finalul
excursiei de mişcare pe când la sindromul postural nu mişcările produc durere ci
posturile.

Caracteristic durerii cauzate de elementele anterioare, este agravarea ei în poziţia aşezat şi
ameliorarea ei în ortostatism.
- în aşezat se recomandă pernă pentru menţinerea lordozei normale
- suporturi tari pentru somn, rulou sau pernă pentru menţinerea lordozei
- dacă postura nu se corectează disfuncţia va determina o scurtare adaptativă
În deplasarea minoră cu minimă interferenţă la extensia maximă se recomandă decubit
ventral 5 minute; în primele 24 de ore nu se mobilizează (Fig nr. 9)
Figura nr. 9 – Postură în DV cu
extensie lombarà (sus)

Figura nr. 10 - Postură în
extensie în sprijin pe antebraţe
(stg)

Din DV se face extensia coatelor; se menţine 5 minute (Fig. nr. 10). Lordoza se
reformează menţinându-se 50-60 minute pe zi; după 3-5 zile P-ul trebuie să sesizeze că
deranjamentul a cedat (exceptând decubitul lateral); dacă nu se înregistrează o ameliorare se
va trece la exerciţiile pe flexie.
B) Manipulările
a. directe (presiune directă pe apofizele transverse sau spinoase)
b. indirecte, care utilizează o pârghie naturală (Fig. nr. 11, 12)
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Figura nr. 11 - Rotaţie ritmică lombară
Figura nr. 12 - Rotaţie lombară
Contraindicaţiile manipulărilor: patologii infecţioase, tumorale, inflamatorii, fracturi
vertebrale, osteoporoze.
Manipularea se face în sensul direcţiei “libere” a schemei de evaluare a mobilităţii,
începându-se cu cea mai “liberă” direcţie. O condiţie a manipulării este ca direcţia opusă
mişcării limitate să fie “liberă” şi indoloră. În faza acută manipularea se face la interval de 2
zile, iar în cazurile cronice o singură manipulare, P-ul fiind revăzut după câteva zile.
Dispariţia durerii indică oprirea manipulărilor.

Din DV se efectuează 10 presiuni

ritmice, ce cresc progresiv în intensitate pe apofizele transverse ale fiecărei vertebre lombare.
Tot aşa se poate face şi manipularea printr-o apăsare scurtă şi puternică (se aude un
cracment). Apoi se poate face apăsarea doar pe o parte a apofizelor transverse.
Evoluţia (clasică) post manipulare constă din următoarele faze:
1. dispariţia imediată a durerii;
2. reapariţia durerii după 6-24 h. împreună cu febră musculară
3. dispariţia definitivă a durerii sau NU; există şi ameliorări tardive.
Manipularea prost făcută se diferenţiază de o ameliorare tardivă prin aceea că dă o durere
continuă ce elimină prima fază, de dispariţie a durerii.
C) Tracţiuni (elongaţii) în apă termală
Alături de beneficiile generale ale hidroterapiei:
 acţiunea în latura psihologică a P-lui, care constată că poate totuşi executa unele mişcări,
 termalitatea apei (vasodilatant, antispastic, analgezic), compoziţie chimică, radioactivitate
radonică.
Efectele tracţiunilor lombare sunt:
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1.

Creşterea înălţimii spaţiului intervertebral

2.

Modificarea profilului inelului fibros

3.

Reducerea presiunii intradiscale şi astfel
crearea efectului de sucţiune

4.

Exercitarea
creşterea

presiunii centripete prin
tensiunii

ţesuturilor

moi

periadiacente.
Figura nr. 13 - Elongaţii lombare în apa termală –
Băile Felix
Precauţii pe parcursul aplicării tracţiunilor:
Primele reacţii ale P-lui la tracţiune oferă informaţii preţioase asupra oportunităţii
continuării ei. Durerea trebuie să se reducă, dar dacă durerea severă dispare după primele
manevre blânde de tracţiune - se renunţă la tracţiune deoarece poate să apară o reacţie
dureroasă post-tracţiune.
Se evită strănutul şi tusea în timpul tracţiunii.
Beneficiile tracţiunii nu au o evoluţie liniară, putându-se înregistra chiar o oarecare
redoare, imediat după tracţiune.
Se abandonează când nu există nici o îmbunătăţire după 3 sesiuni sau când se constată
o creştere a simptomelor dureroase după primele 2 şedinţe, în ciuda ajustărilor de intensitate şi
durată.
P-lor cu dureri severe ale rădăcinii nervului, li se vor aplica testele neurologice după
fiecare şedinţă , deoarece o scădere a durerii poate de fapt să fie semnul ce însoţeşte o creştere
a compresiunii rădăcinii nervoase. Aceasta înseamnă o reevaluare a intensităţii şi a duratei
tracţiunii aplicate. În acest stadiu este foarte importantă o reevaluare ţi o apreciere foarte
atentă a efectelor obţinute Pe măsură ce durerea se ameliorează şi mai puţin variabilă,
tracţiunie ritmice vor putea fi înlocuite treptat..
D) Mişcările pasive (Fig. nr. 14, 15, 16)
Dubla flexie din şold-genunchi este cea mai eficientă tehnică, pe de o parte, pentru că
majoritatea lombalgiilor sunt consecinţa apropierii structurilor articulare posterioare, în
absenţa patologiei discale clare, şi pe de altă parte pentru că, contracturile cronice ale
planurilor fasciale (fascia dorso-lombară) şi a musculaturii vertebrale trebuie îndepărărtate,
relaxate în scopul începerea reeducării posturale. În continuare, tehnica poate fi modificată
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pentru a produce flexia toracică, cu efect direcţionat pe un anumit segment. Kt-ul prin
apăsarea cranială cu antebraţul său asupra treimii inferioare ale coapselor, intinderii
ţesuturilor moi lombare, prin ridicarea sacrumului P-lui.

Figura nr. 14 - Flexia dublă din şolduri şi
genunchi
Figura nr. 15 - Apăsare cu greutatea Kt pentru
Figura nr. 16 - Accentuarea flexiei
accentuarea stretchingului musculaturii lombare
lombare prin încrucişarea MI

O şi mai bună localizare asupra regiunii
lombare se obţine dacă Kt-ul se apleacă
asupra gambelor P-lui şi aplică o presiune în direcţie caudo-inferioară. (Fig. 15)
În Fig.16, Kt-ul stă lateral de P., încrucişează gamba MI apropiat pe coapsa celui
îndepărtat şi apucă genunchiul apropiat după ce-şi trece antebraţul sub genunchiul îndepărtat.
Realizează astfel o flexie amplă în articulaţia CF şi lombă, ca şi o latero-flexie zonei lombare.
Adoptând o bază largă de susţinere (îndepărtarea tălpilor) şi prin mişcări ample ale propriului
trunchi, Kt-ul apropie genunchiul P-lui de capul său şi astfel se realizează o flexie caudală
care cuprinde şi coloana toracică.
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E) Exerciţii autopasive
1. Kt-ul ajută pacientul să efectueze stretchingul care însă trebuie continuat de către
pacient, câte o întindere din 2 în 2 ore, ca în figura nr. 17.

Figura nr. 17 - Stretching autopasiv al
musculaturii lombare

2. Adoptarea poziţiei „cavaler” pentru a realiza întinderea psoasiliacului MI sprijinit pe
genunchi, făcându-se deplasarea CGG cât mai anterior, pe MI aflat anterior, în sprijin pe
picior.
3. Ortostatism, mâinile pe lombe, îndoirea trunchiului înapoi (30 sec până la l minut)
4. Aşezat, îndoire înainte, 5 min.
În tratamentul sindromului de disfuncţie trebuie alese mişcările care produc durerea,
deoarece aceste mişcări vor întinde treptat ţesuturile moi contracturate:
- durerea trebuie să apară, dar să dureze doar atât timp cât durează stretchingul nu şi după
încetarea acestuia.
- decât un stretching prelungit, care poate provoca leziuni, se preferă stretchingul repetitiv
- dacă nu se realizează un progres atunci probabil că nu se merge cu întinderea până la
amplitudinea optimă sau există o perioadă de repaus prelungit
- dacă apare durerea şi ea se menţine în timp, se reduce amplitudinea şi/sau frecvenţa
stretchingului.
F) Exerciţii active (Fig. 18,19,20,21,22)
Selecţia pacienţilor pentru aceste exerciţii s-a făcut în funcţie de următoarele caracteristici:
-

manevra Lasègue – activă  40, pasivă  70

-

indicele Schöber  14 cm

- adoptarea diverselor posturi să nu fie hiperalgică
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P-ul rămâne în repaus dacă se simte confortabil în această poziţie, iar dacă durerea
continuă să diminueze, se va creşte treptat unghiul de flexie al şoldurilor, şi astfel şi pe
cel lombar.
Când simptomele încep să scadă în severitate, şi după ce în prealabil Kt-ul a testat
toleranţa la flexie, se fac exerciţiii de flexie ale ambelor MI pe bazin, cu genuchii flectaţi.
Genunchii vor fi aduşi cât mai sus, deasupra capului. Dozarea acestor exerciţii zilnice va fi
făcută de terapeut. Efectul este şi mai bun dacă P-ul adaugă încă o mişcare: va atinge pieptul
cu genunchii, iar apoi va extinde treptat şoldurile şi genunchii către zenit, până când
mişcarea va provoca durerea lombară. Mişcarea va fi repetată de 12 ori, în 2-10 şedinţe/zi.
Durerea va reapare de fiecare dată tot mai târziu, pe amplitudinea de mişcare.
Pentru P-ţii al căror episod dureros este însoţit de o diminuare a lordozei lombare, după
prima reevaluare, se vor face exerciţii de realizare a extensiei progresive (Fig. nr. 19).

Figura nr. 18 – Postură în flexie

Figura nr. 20 - Extensia
controlată a trunchiului din
ortostatism, odată cu
împingerea bazinului anterior
Figura nr. 19 - Postura de
iniţiere a decubitului ventral
sprijin pe palme, coatele
extinse

Permiţând bazinului să alunece înainte, se va reduce mult contracţia musculară şi va fi
permisă şi extensia lombară. diferenţa subtilă este foarte importantă. Exerciţiul de extensie
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lombară din ortostatism se execută după ce s-a realizat extensia controlată din DV.
Exerciţiu se repetă de 12 ori, la fiecare oră, menţinându-se tot mai mult poziţia în extensie.
Efectul mecanic al extensiei din ortostatism este maxim datorită încărcării cu propria
greutate a trunchiului. (Fig. nr.20)
Durerile care durează mai mult de 2 ore după exerciţiile active, indică întreruperea
programului pentru 2-3 zile.
Expiraţia se face în timpul mişcării, iar inspiraţia între două mişcări. Reeducare
respiratorie se va face în sensul unei menţinerii relativ imobile şi retrase a abdomenului.

Figurile nr. 21, 22- Exerciţii de tonifiere a musculaturii abdominale

Figura nr. 23 - Exerciţiu de tonifiere izometrică a musculaturii extensoare lombare

Îngreuierea se poate face prin adiţionarea de greutăţi la nivelul călcâielor.Poziţia bazinului
este una neutrală.
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Figura nr. 24 - Contracţii izometrice rezistive
a musculaturii lombare joase - tratamentul instabilităţii.
Se foloseşte tehnica „hold-relax”

Figura nr. 25 - Contracţii izometrice a
musculaturii lombare joase.P-ul este antrenat
să localizeze efortul muscular
3.2.4. Principii de simplificare a activităţilor şi conservare a energiei aplicate în
activităţile şi gesturile vieţii curente - ADL-uri
 ridicare de greutăţi: prin îndoirea genunchilor (genuflexiune), doar până la nivelul
pieptului, bază cât mai largă de susţinere (depărtând picioarele).
 transport de greutăţi: se ţin aproape de corp, se folosesc braţele; purtate la nivelul taliei;
obiectele grele vor fi trase şi nu împinse, cu spatele lipit de obiect şi nu cu faţa - trunchiul
blocat; cumpărăturile sunt plasate pe bancheta din spate a autovehiculului, nu în portbagaj
(excepţie - modelele combi);
 poziţia şi comportamentul corect „la volan”: scaunul tras cât mai aproape de pedale
(genunchii să fie cel puţin la acelaşi nivel cu şoldurile); spătarul scaunului înclinat înapoi şi
suficient de înalt (să sprijine toracele superior şi umerii); suporturi laterale pentru trunchi şi
fese; pernă- semicilindru la nivel lombar; ambele mâini pe volan; se evită şocurile datorate
deplasării pe teren accidentat.
 adaptări/ amenajări ale mobilierului, obiectelor de uz casnic/sanitare: înălţarea WC-ului
sau adoptarea unei poziţii de aşezat călare cu faţa spre capac (previne aplecarea înainte şi
asigură un sprijin la coborâre-ridicare); înălţime convenabilă a mesei de lucru/chiuvetei (încât
trunchiul să nu se aplece); plasarea obiectelor cu utilizare mai frecventă pe rafturi cu înălţimea
situată între talie şi piept; la încălţatul pantofilor/îmbrăcatul ciorapilor se folosesc instrumente
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ajutătoare (limbă de pantofi cu mâner lung, dispozitiv cu „gheruţe” pentru îmbrăcarea
ciorapilor, etc).
 indicaţii cu privire la adoptarea posturii ortostatice corecte: păstrarea CGG deasupra
poligonului de sprijin şi cât mai în centrul acestuia; în ortostatism prelungit sprijinirea unui
picior pe un taburet (nu prea înalt); se caută poziţia “înaltă” cu realizarea „bărbiei duble”;
corectare: la un perete, atingere cu occiput, zona dorsală, fese, călcâie (spaţiu minim între
perete şi zona lombară/cervicală); contracţia fesierilor şi abdominalilor, diminuându-se astfel
cât mai mult curbura lombară.
 indicaţii cu privire la adoptarea posturii corecte „aşezat”: ambele picioare în contact cu
solul (genunchii la nivel cu şoldurile); spatele sprijinit de spătar, suport lombar (rol); nu se va
depărta bazinul (lombele) de spătar; la scaune fără spătar greutatea corpului se va sprijini
anterior prin aşezarea antebraţelelor pe masă; ridicarea de pe scaun la fiecare 45 min. şi
întinderea musculaturii; la ridicarea din aşezat nu se răsuceşte trunchiului.
 indicaţii cu privire la schimbările de poziţie în activităţile şi gesturile vieţii curente: Nu se
menţin aceleiaşi poziţii timp prea îndelungat; pentru luarea unui obiect uşor de jos, sau pentru
verificarea cuptorului sau a maşinii de spălat, se va adopta poziţia “cavaler” sprijinind mâna
pe genunchi astfel:

aplecarea trunchiului se face cu “cedare” în braţ iar ridicarea lui, prin

împingere în mână (este indicată existenţa unui covoraş în bucătărie care să fie plasat sub
genunchi); pentru apucarea unui obiect care se află în lateral sau înapoia subiectului, acesta va
face întoarcerea cu întregul corp (îşi va reorienta direcţia prin deplasarea picioarelor) şi nu se
va răsuci din coloana vertebrală; pentru aranjarea lenjeriei: - nu se apleacă trunchiul din
ortostatism, ci se utilizează poziţia „cavaler”; - pentru a ajunge în partea opusă a patului, nu se
face aplecarea peste pat, ci se face deplasarea până pe partea opusă; la aplecarea-ridicarea la
chiuvetă: se aşează o mână pe marginea chiuvetei, se aşează un picior pe un suport mai ridicat
în timpul activităţilor zilnice, coloana se va menţine în poziţie echilibrată-neutrală; în orice
poziţie se recomandă menţinerea (păstrarea) curburilor fiziologice (normale) ale coloanei
vertebral; se poartă încălţăminte confortabilă, cu tocuri joase; este contraindicată creşterea în
greutate ori purtarea de greutăţi mari; înainte de începerea oricărei activităţi sportive, se va
face cât mai temeinic pregătirea organismului pentru efort (“încălzirea”); se va evita
constipaţia.
 indicaţii privind adoptarea poziţiei de decubit în pat (şi poziţia în timpul somnului):
adoptarea poziţiei de DD din ortostatism: - se face prin abordare ventrală (uşor laterală),
mâinile iau contact cu patul, membrul inferior apropiat de pat se ridică până la nivelul patului
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concomitent cu flexia MS şi a trunchiului; - se plasează MI pe pat după care se aduce şi
celălalt MI; -apoi se face întoarcerea în DL sau DD; - invers pentru ridicarea din pat; repausul
în DD este recomandabil să se facă numai pe pat tare; poziţia în timpul somnului: - fie în DD
cu perna ţinută între genunchii flectaţi, cu coapsele flectate pe bazin la aprozimativ 90°, iar
coloana lombară în uşoară cifoză (cocoş de puşcă); - fie în DD cu o pernă mică sub genunchi..
 folosirea suporturile lombare (corsete, lombostate): trebuie să fie purtate măcar în timpul
perioadelor în care se depune o activitate ce are ca efect creşterea stresului la nivel lombar
(şofat prelungit, ortostatism, etc); un corset strâns, prin creşterea presiunii intraabdominale,
reduce cu pâna la 30% din presiunea intradiscală; menţine căldura; readuce aminte P-lui de
particularităţile de care trebuie să ţină cont în timpul activităţilor; purtarea suporturilor
lombare pe o perioadă de până la 5 ani nu au dus la “slăbirea” muşchilor paravertebrali
lombari.
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