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I. BAZELE TEORETICE ALE REFLEXOTERAPIEI MANUALE
Durereaă esteă vehiculat ă deă fibreleă Aă şiă Că amielinizateă sauă pu ină mielinizate.ă Fibreleă
proprioceptiveă Bă deă diametruă gros,ă mielinizate,ă stimulateă prină masajă inhib ă influxulă
nociceptivă laă nivelă segmentară aă m duveiă (producereaă deă encefaline)ă şiă provoac ă laă nivelă
suprasegmentar producerea de endorfine. Este important s

ne reamintim ac iuneaă

encefalineloră şiă endorfinelor.ă Acesteă tehniciă suntă interesante,ă pentruă c ă eleă neă permită s ă
ac ion mălaădistan ădeăzoneleăatinse, lezate.

1. Clasificarea terapiilor reflexe
(dup ăJB Courroy)
 Masaj superficial (tehnica Dicke şi Teirich-Leube) înăcareăîntindereaă esutuluiăconjunctivă
superficiel ar provoca un influx nervos reflex.
 Masajul mixt al zonelor reflexe (tehnicile Kohlraush, Glaeser şi Dalicho, Vogler,
Wetterwald) [ 5 ]
 Masaj chinezesc şi derivatele (de ex. Shia Tsu japonez, masajul tibetan al chacrelor).
 Masaj plantar a lui FieltzgeraldăşiăIngham.
 Auriculoterapie : stimularea punctelor de pe ureche provoac un efect reflex asupra
regiunii corporale corespondente (Nogier).
 Metode reflexe articulare : stimularea mecanoreceptorilor capsulariăşiăligamentari.
 Masaj transversal profund (MTP). Efectele au fost demonstrate de Cyriax. Se poate
ad ugaă aiciă un « efect » reflex datorat stimul rii punctelor de acupunctur ă şiă aă esutuluiă
conjunctiv situat în apropierea tendonului.
 Masajul Grossi : are un incontestabil o ac iune reflex ăasupraăsecre eieiăgastroduodenale.
 Drenajul limfatic : masajul superficial provocat prin manevre declanşeaz ă ună efectă
mecanicăincontestabil,ădarăşiăunăreflexădeădeschidereăaălimfangionilor (Leduc).
Goats, G. C., & Keir, K. A. (1991). Connective tissue massage. British Journal of Sports
Medicine, 25(3), 131–133.

2. Metamerizare
No iuneaă deă metameră esteă foarteă important ă înă terapiaă reflex ă pentruă c ă permiteă
în elegereaăposibilit ilorădeăac iuneădeălaăperiferie, precumăşi reac iileăorganice.
Împ r ireaă corpuluiă înă metameriă seă explic ă prină embriologie.ă Aă treiaă foi ă
embriologic ,ăn scut ădinăectoblastăd naştereălaăsomite, care, penetrate fiecare de un nerv
4
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spinal, vor închide metamerele primitive. Oricareă ară fiă ulterioră diferen iereaă metameruluiă
primitiv,ă nervulă spinală vaă r mâneă fidelă somiteiă sale.ă Nervulă spinală r mâneă deciă singurulă
martoră ală metameriz rii. Ună metameră (Schliack,ă 1965)ă „esteă întregă teritoriulă deă influen ă ală
unuiă singură nervă spinal,ă deă laă ieşireaă saă dină gauraă intervertebral ă pân ă laă ceaă maiă mic ă
por iuneădeă esutăpeăcareăoăinerveaz ”.ă
Astfel un metamer va cuprinde:
-

un dermatom: pieleaăşi esutulăsubcutanată(ţă esutăconjunctivălax);

-

unămiotom:ătendon,ăligament,ăfascieă(ţă esutăconjunctivădens);

-

unăangiotom:ăvaseăsanguineăşiălimfatice;

-

un sclerotom: discul + hemivertebra sub- şiăsupraiacent ,ă

-

unănevrotom:ănervăspinalăşiănervăvegetativ;

-

un viscerotom:ăparteaăvisceral ;

-

unăsegmentăspinalăcuăsubstan aăsaăcenuşie, şiămaiăalesăcoarneleăsaleădorsale,ăventraleă
şiălaterale.

Centrul de integrare
(neuronul
preganglionar poate
juca acest rol).
Neuron
preganglionar
Figura nr. 1 Arcul reflex visceral
Topografiaă dermatomuluiă şiă aă miotomuluiă ă nuă coincidă întotdeauna:ă miotomulă seă situeaz ă în
generală maiă susă decâtă dermatomul.ă Muşchiiă centuriiă scapulare,ă deă exemplu,ă nuă apar ină
metamerului dorsal, ci doar metamerelor cervicale:
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-

mareleăpectoralăapar ineămetamerelor C5 pân la C7;

-

mareleădorsalăapar ineămetamerelorăC6ăpân ălaăC7;

-

romboidulăapar ine metamerelor C4 – C5.

Înăceeaăceăpriveşteănevrotomul,ăeferen eleăsimpaticeăseălimiteaz ălaăsegmenteleăspinaleăC8ă –
L3, dar trebuie, pornind de aici, s ă inervezeă toat ă suprafa aă corpului,ă cuprinzândă teritoriulă
trigemeniloră şiă aă metameriloră sacra i.ă Urmeaz ă apoiă ună decalajă importantă întreă segmenteleă
spinaleăşiădermatoame.ăPuncteleădeăreperăsunt:ă
-

capul-gâtul-um rul,ă inclusivă dermatomulă C4,ă suntă inervate de fibrele vegetative
provenindădeălaăC8ăpân ălaăT3;

-

bra ele, careăapar inădermatoamelorăC7 –T1, sunt inervate vegetativ de T4-T7;

-

membreleăinferioareăprimescăinerva iaăvegetativ ădeălaăT11ă– T12.

Toateăp r ileăunuiă metamerăsuntăînă leg tur ăîntreăeleăprină acelaşiănervăspinalăcuăfibreleăsaleă
aferente, ale sensibilit ii, aducând influxul la coarnele dorsale ale segmentului spinal
corespondent,ă cuă fibreleă saleă eferenteă motoriiă şiă vegetative,ă ducândă influxulă laă toateă p r ileă
aceluiaşiămetamer.

2.1. METAMER LEZAT – CÂMPUL DE IRITARE
Dac ăoricareăparteăaăunui metamerăesteăperturbat,ăesteădisfunc ional,ăirita iile vor fi aduse de
fibreleă sensibilit iiă înă cornulă dorsală ală segmentuluiă distală corespunz toră şiă apoi duse de
fibreleăeferenteăc treămetamerăşiăc treătoate p r ileăacestuiămetamer:ăagravândădeciăsitua iaălaă
nivelulă p r iiă lezateă laă început,ă dară sensibilizând,ă perturbândă toateă celelalteă p r i.ă Aceast ă
leg tur ănervoas ăintra-metameric ăpermiteăastfelădeăaărealizaăşiădeăa în elegeăoăterapieăcareă
ac ioneaz ă„metameric”,ăadic ădeăaăatingeătoate p r ileăunuiămetamerăpornind de la o acţiune
pur dermică.
Dar, cornul dorsal al segmentului spinal va prezenta un câmp de iritare creat de
influxurile aferente subliminare (subă pragulă deă reac ie), incapabileă deciă deă aă declanşaă ună
r spuns,ădarăînăacelaşiătimpăsuficientăpentruăaăîntre ineăaiciăoăstareădeăexcita ieălatent . Acest
câmpă deă iritareă esteă gataă deă aă ac ionaă printr-oă simpl ă ad ugareă deă noiă stimuli; chiar
subliminari, provenind în principal de la dermatom, acesta fiind mult mai puternic solicitat de
mediu.
Ună metameră lezat/atinsă esteă numită deă osteopa iă „segmentă facilitat”.ă Pragulă luiă deă
reac ieăesteăfoarteăjos,ăelăesteăînăstareădeăalert ,ăgataăs ăr spund ălaăceaămaiămic ăexcitare.ă
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Hansenă (1962)ă vorbeaă deă oă simpl ă frecareă aă haineloră careă poateă declanşaă r spunsul-durere,
adic ă trecereaă influxului,ă caă urmareă aă uneiă însum riă aă efecteloră spinotalamice, şiă deă aiciă laă
creier.
Unămetamerăatinsăseămanifest ăprinăsimptomeăreflexeăşiăalgiceăvizibileăsauăpalpabile,ătributareă
metamerieiăşiăsupunându-seălegilorăhomolateralit ii.
Cumăseămanifest ăunămetamerălezat?

2.2. DERMATOMUL
(fig 2)
-

Tensiune tisulară:ă laă palpare,ă pieleaă esteă rugoas ă şiă seă las ă deplasat ă cuă greutateă peă

straturileăsubiacente.ăEaăpoateăchiarăs ăformezeăpl ciăindurate1.
-

Tulburări vasculare şi limfatice:ă turgescen a2 esutuluiă conjunctivă moaleă careă seă

prezint ăsub form ădeăumfl turi,ămoiăsauăindurate,ăşiădeăretrac iiăvizibile.ăUmflareaămoaleă
corespunde unei tulbur ri acute, indurarea unei tulbur ri cronice.
-

Schimbarea temperaturii cutanate: înăsensulădiminu riiădup ăuniiăautori,ăsauăcreşteriiă

dup ăal ii.
-

Hipersensibilitate : la efleuraj, la întindere, la pensare, la cald sau la frig.

-

Hiperalgia înăanumiteăpuncte,ănumiteă„puncteămaxima”ădeăc treăHeadăşiădefiniteădeă

Hansen. Ea va fi spontan ă sauă provocat ă (referredă pain).ă Acesteă puncteă seă g sescă şiă peă
partea anterioar ă şiă peă ceaă posterioar ă aă corpuluiă şiă difer ă foarteă pu ină deă laă ună autoră laă
altul.
-

Hiperhidroză: la palpare pielea este umed .ă Hiperhidrozaă esteă maiă alesă frapant ă laă

nivelulăfe ei,ăundeăeaăesteăspontan ăşi,ăcaătoateăsimptomeleăreflexe,ăhomolateral . Aceast ă
predilec ieăpentruăfa ăseăexplic ăprinăacumulareaăelementelorăsimpaticeăînăcornulălateral a
regiuniiătoraciceăsuperioare;ăînăplus,ălaăfa ăglandeleăsudoripareăsuntămultămaiănumeroaseă
decâtăoriundeăaltundevaăînăcorp.ăAceast ăhiperhidroz ăesteăfoarteăclar vizibil ădedesubtul
sprâncenelorăşiăpeăzoneăcorespunz toare a nasului.
-

Oripilarea:ă oă palpareă uşoar ă aă pieliiă provoac ă „pieleă deă g in ”, care apare pentru

primaădat ăînămetamerulăatins.

1

INDURÁ vb. refl. (despre țesuturi,ăorgane)ăaădeveniădur,ăaăseăînt ri.ă(Ţăfr.ăindurer)
TURGESCÉNȚ s. f. 1.ă(med.)ăumflareălocal ăaăunuiățesutădatorit ăacumul riiădeălichideă(sânge,ălimf ăetc.)ă
din cauza unui obstacol ivit pe traiectul vaselor sangvine sau limfatice

2
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Figura nr 2 Dermatoamele corpului uman

2.3. MIOTOMUL
-

Tensiune tisulară: la nivel aponevrotic.

-

Contractură musculară: vizibil ă adeseaă prină atitudineaă asimetric ă aă pacientului,ă şiă
obiectivat ăprinăradiografie.

-

Hiperalgie: înăanumiteăpuncteăsauăregiuniădup ăMackenzie.

-

Sensibilitate: la pensare, la presiune, la tapotament.
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2.4. VISCEROTOM

Ochi

Ochi

Figura nr 3. Sistemul nervos vegetativ. Origineaănervilorăsistemuluiănervosăvegetativăşiă
principaleleă organeă peă careă leă deservesc.ă Seă indic ă deă asemeneaă situarea ganglionilor
simpaticiăşiăparasimpatici.
Capul – Gâtul
Organizarea metameric ă fiindă net ă laă nivelulă extremit iiă cefalice,ă caă urmareă aă existen eiă
aparatului branhial al embrionului,ăsimptomeleăreflexeăşiăalgiceăcorespundăaiciăp r iiăbolnave.
-

Midriază: datorat ăinerva ieiăsimpaticeăaămuşchiuluiădilatatorăalăpupilei.

-

Globul ocular: maiăieşit.

-

Fanta palpebrală: maiă mare.ă Fenomenă provocată prină iritareaă simpaticuluiă (inerva iaă
muşchiuluiăorbicular).

-

Ochi: maiăstr lucitori

Toate aceste semne reflexe depind de centrul cilio-spinal,ă oă mareă sta ieă deă sinapseă reflexeă
simpatice (celule deăorigineădinăcornulălateralăalăsegmentelorăC8ăpân ălaăT2).
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-

Contractura musculaturii feţei: buzaăsuperioar ătras ăînăsusăşiăzona nazo-labial mai
marcat .

-

Sensibilitate a Trigemenului: dup ăHeadăşiăForster,ăirita iileăaferente,ăcareăconducălaă
durerea proiectat ăsuperficială înă teritoriulăcutanată inervată deătrigemen,ăsuntă aduseădeă
vag.

-

Sensibilitate şi tensiune la nivelul trapezului: caleaăaferent ăesteăaiciănervulăperiferic,ă
careăîşiăareăorigineaăînăC3-C4. Fibreăsenzorialeăcircul ăînănervulăfrenicăcareăprovine de
laă diafragmă şiă deă laă foi eleă pleurei,ă deă laă pericard,ă deă laă viscereleă toracaleă şiă
abdominale.ăIrita iile suntăaduseăastfelălaăm duvaăcervical , la metamerele C3-C4.

2.5. ANGIOTOMUL
-

Hiperemie sau anemie cutanată.

-

Dermografie :ă datorat ă eliber riiă deă substan eă deă tipă histaminic, efectelor
vasodilatatoareămaiăputerniceăşiămaiădurabile.ă
Un dermografism crescutădup ăîntinderiămanualeăesteăsemnulăuneiăirita iiă nervoase.

-

Creşterea permeabilităţii capilare: dup ă injec iaă intradermic ă cuă solu ieă deă NaCl,ă
papilele cutanate se resorb mai repede în metamerulăatins.ăDup ăinjec iaăcuăhistamin ,ă
suntădimpotriv ,ămaiăputernice.

-

Eritem: dup ă expunereaă laă razeleă ultraviolete,ă eritemulă seă manifest ă cuă prec dereă înă
metamerele atinse.

-

Fenomenul de vasoconstricţie: frilozitate,ăreac ieăsimpaticotonic .

-

Fenomenul de vasodilataţie: senza iaădeăc ldur ăprinăreac ieăvagotonic .

Toateăsimptomeleăreflexeăşiăalgiceăsuntăcuăatâtămaiămanifesteăcuăcâtătulburareaăesteămaiăgav ă
şiămaiăacut :ăcriz ădeăastm,ăcolic ărenal ,ăpneumonie, ulcere, etc.; dermatomul va fi în acest
caz extrem de tensionat şiă hiperalgic.ă Dac ă tulburareaă esteă vecheă şiă cronic ,ă perturb rileă
tisulareă voră fiă maiă vaste:ă eleă potă atingeă toat ă suprafa aă corpuluiă şiă esutulă conjunctivă dens;
dermatomul devine dur, o veritabil ă cuiras

3

poate înveli corpul. În reumatism, artroze

generalizate,ă sclerodermie,ă etc.,ă pieleaă nuă maiă esteă decâtă oă mas ă indurat ,ă nemobilizabil ,ă
celulitic .

3

CUIRASÁ vb. I. tr. 1. Aăprevedeaăcuăoăcuiras ;ăaăîmbr ca,ăaăprotejaăcuăoăcuiras .ă2. (Fig.)ăAăînt ri,ăaăfortifica,ă
a oțeli, a înarma. [Pron. cu-i-. / < fr. cuirasser]. 3.ăPlatoş .
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Esteă evidentă c , c utândă simptomeleă reflexeă şiă algice,ă aă c roră sum ă constituieă ună sindrom,ă
vomăputeaăs ădetermin mămetamereleăatinse. Deciăorganulăsauăviscerulăînăcauz ,ăva fi punctul
de plecare al oric reiăterapiiăreflexeămanuale.

3. esutul conjunctiv
Origineaăembrionar ăaă şesutuluiă conjunctivă ( C) esteămezenchimul.ă Că reprezint ă16%ădină
greutateaă corpuluiă şiă 23%ă dină masaă de lichidă aă corpului.ă Elă seă g seşteă laă nivelulă oaselor,ă
articula iilor,ăligamentelor.
Substan aăfundamental
Constituie un veritabil mediu interior al organismului. Eaăesteăamorf ăşiăumpleăspa iileălibere.
Esteăconstituit ădin:
-

mucopolizaharide

-

heteropolizaharide neutre sau proteoglicani

-

elementeă veniteă dină plasm :ă ap ,ă enzime,ă s ruriă minerale,ă albumine,ă globuline,ă
vitamine, hormoni.

Celule
 fibroblaste (fibrocite);
 macrofage (ap rare);
 limfocite;
 mastocite (histamine, heparina);
 alte celule sanguine polinucleare (neutrofile, eozinfile, bazofile);
 adipocite (derm).
Fibre
 fibre de colagen (constituind şarpanta, venind de la fibroblaste) ;
 fibre reticulate ;
 fibrele elastice.
Diferiteătipuriădeă esutăconjunctiv (fig. 4)
 Laxă(hipoderm,ăsituatăîntreămuşchi,ălaănivelulăc ilorărepiratorii,ăaăzonelorădeăschimb)
 Dens: derm, periost
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esutulăreticulat:ăficat

 Elastic: la nivelul ligamentelor galbene, ligamentul comun vertebral posterior, la
nivelul arterelor


esutămucoid:ăconstituitădinăsubstan aăfundamental



esutăadipos.

Figura nr. 4 Tipuriădeățesutăconjunctiv

esutulăconjunctivăsepar ăsângeleădeă esuturiăşiăde organe; schimburile nu se fac decât prin
intermediulăs u.ă Caracteristicile fizico-chimice ale ţesutului conjunctiv nu pot varia decât
foarte puţin, pentru a nu provoca o perturbare a activităţii funcţionale. Schimburile sunt
realizabile doar în mediu încărcat negativ, adică bogat în electroni. Acesteă înc rc turiă
negative regleaz ăambian aăelectrolitic ăaă C.
Oriceă aportă deă înc rc turi pozitive, orice activitate intens ă laă nivelulă Că vaă fiă deciă
patogen :ăînăsubstan aăfundamental ăseăg sescă2ătipuriădeăcelule,ăfibroblasteleăşiămastocitele,ă
cuplateă func ională şiă careă prină eliberareaă deă mucopolizaharideă men ină sau restabilesc
caracteristicile fizico-chimiceă aleă C.ă Oriceă reac ieă vasomotoareă esteă înso it ă deă oă reac ieă aă
metabolismului

C.ă ă Şiă cumă oriceă stimulare provoac ă oă punereă înă activitateă aă

neurotransmi torilor:ă acetilcolina,ă catecolamineleă (adrenalinaă şiă noradrenalina)ă serotonina,ă
etc,ă cuă sarcin ă pozitiv .ă Acesteă sarciniă pozitiveă voră provocaă eliberareaă înă substan aă
fundamental , din granulele mastocitare ale heparinei, serotonin , histamin , care sunt
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vasomotoare.ăAcesteăsubstan eăcuăac iuneălent ,ăvasodilatatoare,ăactiveaz ăsistemulăreticulohistocitară şiă sistemulă nervosă vegetativ.ă Peă caleă mecanic ,ă manual ă deă exemplu,ă seă poateă
provoca o astfel de stimulareăşiăînăconsecin ăoăeliberareădeăgranuleămastocitare.
Grossă(1961)ăspecific ăc ,ăcuătoateăacestea,ăprintr-oăstimulareăpreaăintens ăseăproduceă
oă distrugereă aă mastocitelor,ă înă consecin ă seă vaă produceă oă eliberareă preaă puternic ă deă
histamin ,ădeăaiciăunăşoc histaminicăşiăvasodilatareăexagerat ăcareăsemnaleaz ănuăoăstimulareă
nervoas ăciăde-aădreptulăoăiritareănervoas .ăSubstanţa fundamentală poate fi considerată ca
şi punct de plecare pentru orice reacţie patologică şi orice modificare la nivelul ei ca şi o
consecinţă a unei tulburări a organismului.
Orice varia ie deăintensitateămetabolic ăaă esuturilorăperifericeăva produce o varia ieăaă
echilibrului fizico-chimic al mediului interior, şiăinvers,ăorice varia ie a mediului interior, va
determina o schimbare metabolic ăaățesuturilorăperiferice.
Foarte important în alegerea unei terapii manualeă esteă faptulă c ă substan aă
fundamental ăesteămultămaiăimportant ăcantitativăînă esutulăconjunctivălaxădecâtăînăcelădens.ă
Primul este prezent în dermatoame, al doilea în miotoame unde el constituie aponevrozele,
fasciile, tendoanele, ligamentele.
În afara de aceste procese fizico-chimice,ă Că formeaz ă împreun ă cuă capilareleă oă
unitateăanatomic ăşiă func ional :ăsubstan aă fundamental joac ăaiciăunărolăimportant,ă pentruă
c ă eaă influen eaz ă circula iaă capilar ă prină presiunileă hidrostatic ă şiă osmotic ă proprii.ă Înă
aceast ăsubstan ăseăg seşteăorigineaăsistemuluiălimfatic.
Metabolismulă celulară ală

Că esteă subă influen aă ac iuniiă stimulanteă aă fibreloră

adrenergiceăşiăaăac iuniiăinhibitorii aleăfibrelorăcolinergice.ă Călaxăesteăcâmpulădeăac iuneăală
regl riiă celulare,ă umorale,ă nervoaseă şiă hormonale.ă Deă aiciă rolulă extrem de important al
acestuiaăînăalegereaăloculuiădeăaplicareăşiăaătipului de terapie manual .
esutădeăumplutur ,ăsus inereășiăleg tur , Căesteăsensibilălaăpresiuneăşiălaăîntindere.ă
Calit ileăsaleăsunt:ărezisten a,ăelasticitatea,ăvâscozitatea,ăsuple ea,ătransparen aăşiăposibilitateaă
de a absorbi lichide.
Căesteăsurs ădeăfenmeneăbiofizice,ăbiochimiceăşiăbioelectriceă(neurotransmi tori).ăElă
reflect ă toateă deregl rileă anatomiceă şiă func ionaleă aleă organismuluiă şiă loculă deă stimulareă
indicatăpentruăaăob ineăcreareaăunuiăreflexăpiele-organ, fiind suportu fundamentalăalăoric reiă
terapii reflexe manuale. Este mediul vital al organismului.
Inerva iaăcutanat
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-

În piele, fibrele vegetative sunt intim legate de fibrele senzitive. Ele formeaz ăastfelă

re eleăamieliniceăcareăcrescăînădensitateăînădirec iaăepidermei.ăÎnăstratulăsubepidermică
seă formeaz ă plexuriă nervoaseă foarte dense situate paralelă cuă suprafa aă pielii.ă Înă
teritoriulălorăsuntăeliberateăsubstan eăbiologicăactive,ănumiteăneurotransmi tori.ă
-

Suntă celă pu ină 2ă tipuriă deă fibreă vegetativeă înă piele:ă celeă careă elibereaz ă acetilcolina
(fibre colinergice – cu ac iuneă inhibant )ă şiă careă elibereaz ă nordrenalinaă (fibreă
adrenergice – cu ac iuneăactivant ,ăstimulant ). Fibreleăcolinergiceăinerveaz ăglandeleă
sudoripare,ăiarăceleăadrenergiceăregularizeaz ătonusulăvaselor.

-

Termina iileă fibreloră vegetativeă esteă subepidermic .ă Prină stimulareaă mecanic

a

mastocitelor, înătimpulăunuiămasaj,ăseăproduce,ăprinăeliberareăconsecutiv ăaăgranuleloră
lor,ăoăreac ieăaăsistemuluiănervos, numit reflex.
-

Receptoriiă cutana iă suntă clasifica iă deă neurofiziologiă înă func ieă deă energiaă careă îiă
activeaz .ă Seă distingă astfel:ă - mecanoceptori,ă cuă ună pragă sc zut de activare, termoreceptori,ăsensibiliălaăvaria iaădeătemperatur ,ă - nociceptori,ăactiva iădeăstimuliiă
puternici. Este important de reţinut că intensitatea crescută a stimulării mecanice
provoacă stimularea nociceptorilor, de aici nocivitatea unei astfel de excitaţii în
aplicarea tehnicilor manuale.

-

Teoriaăpor iiădeăcontrolăaădureriiă„Gateăcontrolăofăpain”.

Concluzieăpractic
 Oriceăstimulareămanual ăvaătreceăobligatoriuăprin:
o epidermăşiăstartulăsubepidermică– ac ionândăceluleleăneuroumoraleăşiăsistemulă
vegetativ;
o prină derm,ă deă undeă ac iuneaă asupraă receptoriloră cutana iă şiă asupraă substan eiă
fundamentale.
 Oriceăstimulareăpreaăintens ăaăunuiădermatomăănuăpoateăantrenaădecâtăoăexcitareăpreaă
mare,ădeciănociceptiv ăaăsa, cu eliberareăpreaămareădeăneurotransmi tori cuăpoten ial
pozitiv,ăceeaăceăvaăperturbaă esutulăconjunctivălax,ăcareăîn mod normal,ăesteădeăsarcin ă
negativ .
 Orice stimulare a unui dermatom lezat vaă creşteă dezechilibrulă metabolic,ă biofizic,ă
biochimicăşiăbioelectroliticăaăsubstan eiăfundamentaleăşiăastfelăvaăaccentuaăperturb rileă
laănivelulăorganuluiăînăcauz .
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4. Aspecte neuro-fiziologice ale reflexoterapiei manuale
Scopulăreflexoterapieiămanualeăesteăădeăaădeclanşaăunăreflexăpornindădeălaăpieleăşiăcuă
finalitate organic ăsauăvisceral .ăOăstimulareăvaătrebuiăs ăaib ăoăanumit ăintensitate,ăcareăs ă
ating ăpragulădeăexcitabilitate,ăs ăfieădeciă suficient ăpentruăaăproduceăună r spuns.ă Darădac ă
excita iaădep şeşteăacestăprag,ăatunciăseăvaălungiăfazaărefractar ,ăfazaăconstant ,ăînăcareăcelulaă
nervoas ănuăr spundeălaăexcita ie.ăExist ăoăleg tur ăîntreădurataăşiăintensitateaăexcitantului;ăcuă
cât intensitateaă stimululuiă esteă maiă mic ,ă cuă atâtă durataă deă ac iuneă trebuieă s ă fieă maiă mareă
pentruăaăob ineăunăr spuns.ăDată fiindăc ăesteămultămaiăeficaceădeăaăac ionaăcuăunăstimulădeă
intensitateămic ,ăelăvaătrebuiăs ăfieăaplicatălent,ădeciăpeăoădurat ămaiămare.

4.1. Facilitareaăşiăfenomenulăinhibi ieiăindirecte
4.1.1. Induc iaăspinal ădirect a lui Sherrington
Cândă seă excit ă ună anumit receptor,ă excita ia ac ioneaz ă asupraă anumitoră neuroniă înă
modă eficace,ă optim,ă dară vaă ac ionaă şiă asupraă neuroniloră veciniă sauă intermediari,ă laă modul
subliminal.ă Atunciă cândăal iă stimuliă voră ajungeă laă aceştiă neuroni,ă careă înă modă normală nuă ară
produce nici un r spuns,ădatorit ăexcita iei,ăchiar sub prag, deja existente, ei vor determina un
efect,ădeciăvorăaveaăoătrecereăfacilitat ădeăexcita iaăsubliminal ăanterioar .
4.1.2. Inhibi iaăindirect
Unăstimulăviolent,ăadic ăprea intens, prea lung sau prea rapid, va fi urmat mai întâi
deă oă scurt ă perioad ă deă facilitare,ă dară apoiă deă oă lung ă perioad ă înă careă r spunsulă laă ună ală
doileaă stimulă vaă fiă abolit.ă Neuroniiă veciniă sauă intermediariă careă laă începută faciliteaz ă
propagareaă influxuluiă nervos,ă intr ,ă laă oă aă douaă stimulare,ă înă faz ă refractar

prin

suprapolarizareăşiănuămaiăfaciliteaz ăacestăalădoileaăstimul.ăUnăstimulăpreaăputernicăaboleşteă
deci, principiul de facilitare.
4.1.3. Memorarea
Sistemulă nervosă esteă dotată cuă memorie,ă şiă ansamblulă comportamenteloră saleă depindă
directă deă ansamblulă st riloră tr iteă anterior.ă Dac ă opera iaă nervoas ă nuă seă soldeaz ă cuă niciă oă
reac ie,ă ştergereaă ac iunii aferente nu va treceă totuşiă f r ă anumiteă modific riă interne,ă f r ă aă
l saă urme,ă maiă multă auă maiă pu ină persistente,ă careă influen eaz ă sub formaă opera iuniloră
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ulterioare. Acest fenomen este foarte important atunci când este vorba de o stimulare ce
implic ăoăterapieăreflex ;ăchiarădac ăaceasta pareăineficace,ăeaăvaăl saăurme,ăde care sistemul
nervosăîşiăvaăamintiăcândăvorăsurveniăstimul riăulterioare.
4.1.4. Ac iuneaălaădistan
Dină punctă deă vedereă func ional,ă sistemulă nervosă esteă oă entitate.ă Circuitele sale
complexe nu se limiteaz ă doară laă ună singur segmentă medular:ă ramifica ii ale majorit iiă
celuleloră seă disperseaz ă înă maiă multeă segmente: valabilă atâtă pentruă ramurileă aferenteă câtă şiă
eferente (între sistemele intramedulare descendente se creeaz ă nenum rateă leg turi).ă Dac ă
periferiaăpareăindividualizat ,ăcentrulănuăeste.ăBifurca iileăfibrelorăradiculareăpotăapar ineăpân ă
la 7 segmente medulareă supraiacenteă şiă 3ă subiacente.ă inândă contă deă aceast ă împr ştiere,ă
posibilitateaă deă influen areă deă laă ună metameră laă altulă seă poateă întindeă pân ă laă 6ă metamere.
Ac iuneaă laă distan

a unei terapii reflexe, pe un metamer dat, de exemplu T12,ă pân ă laă

metamerulă T6ă esteă perfectă logic .ă Astfelă cercet toriă dină SUAă (Denslow,ă 1964)ă auă dovedită
posibilitateaă deă ac iuneă laă distan ă asupraă unuiă metameră atins,ă care are un prag de
excitabilitateăsc zut,ăpornindădeălaăunămetamerăs n tos,ăcuăpragăridicatădeăexcitabilitate, la o
distan ădeă4-5 vertebre.
4.2. Fenomeneăvasculareăşiăumorale
Înăceeaăceăpriveşteădezvoltareaăsindromuluiăneurocirculatorălaănivelăvasculară(Ricker,ă
1961), o excita ieăslab ăprovoac ăoăischemieăspastic ,ăcareăesteăînc ăfiziologic ,ăiarăunaă mai
puternic ă provoac ă înă câtevaă momenteă oă hiperemieă hipostatic ,ă careă esteă dejaă oă stareă
patologic .
Leducă şiă Godard,ă studiindă drenajulă limfatic,ă constat ă c ă presiunileă efectuateă într-un
drenajă limfatică nuă potă dep şiă 30-40ă torr.ă Oriceă presiuneă superioar ă produceă un colaps al
vaselorăpentruăc ăpresiuneaăexterioar ăvaselorădep şeşteăvaloareaăpresiuniiăhidrostaticeăcareă
ineă deschiseă vasele.ă Presiuneaă hidrostatic ă variaz ă întreă 20-30ă torr.ă Dac ă seă ineă contă deă
amortizareaăpresiuniiămanuale,ădatorat ăgrosimiiă esutului,ăseăestimeaz ăc ăpresiuneaămanual ă
nuătrebuieăs ădep şeasc ă30-40 torr.
Cercet rileăf cuteădeăGross,ălaăZurichă(1961,ă1969)ăconcluzioneaz ăînăceeaăceăpriveşteă
Bindegewebsmassage,ăc ăpeălâng ăac iuneaănervoas ,ămaiătrebuieăconsiderat ăşiăceaăumoral :ă
apare un mecanism histaminomimetic.
Dermografismul, provocat de întinderile manuale ale C,ăarăfiădup ăLewisăşiăHansen,ă
oă eliberareă local ă deă substan eă histaminice,ă independenteă deă ac iuneaă reflex .ă Aceast ă
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eliberare este, cu toate acestea, maiă important ă înă dermatomul atins, sensibilizat deja de
tulbur rileăvasomotoriiăreflexe.
Dup ăunămasajăreflex,ăcreştereaătermic ăatingeămaximulăs uădup ăoăjum tateădeăor ăşiă
seă men ineă timpă deă oă or ,ă chiară şiă dup ă ună tratamentă ală tulbur riiă angiospasticeă aă MIă dup ă
simpaticotomie.
Grossăaăm suratătemperaturaăepidermic ălaăextremit i,ălaăMIăşiăMS,ăînainte,ăînătimpulă
şiădup ăoăşedin ădeămasajăreflex.ăAăconstatăc ălaăsubiec iiănormaliăseămanifest ă2ăformeădeă
reac ii dup ă masajulă reflex:ă unaă esteă deă vasodilata ieă cutanat ă (50%),ă deciă creştereaă
temperaturiiă cutanate,ă şiă cealalt ă deă vasoconstric ieă (50%),ă r cireaă cutanat . În schimb, la
subiec iiăcuătulbur riăarterialeăsauăvenoase,ăaceast ăunic ăşedin ăprovoac ăunăefectădeăr cire,ă
şiă acestaăînă func ieădeă gravitateaăst riiălor.ă Acesteăexperien eăauă fostărepetateăşiă dup ă 20ădeă
şedin eădeămasajăreflex:ăto iăbolnaviiăauăprezentatăoăcreştereăaătemperaturiiăcutanateăperiferice.ă
Pe de o parte aceast ă creştereă aă temperaturiiă cutanateă esteă foarteă net ă laă bolnaviiă careă auă
suferit o simpaticotomie.ă Peă deă alt ă parte,ă reac iaă termic ă esteă tardiv ă (maximulă esteă atinsă
dup ă 20ă min)ă laă to iă subiec ii.ă Ceeaă ceă înseamn ă c ă exist ă oă reac ieă umoral ,ă eliberarea de
histamin .ăGrossăconcluzioneaz ăc ămasajulăreflexăac ioneaz ăînămodăegalăşiăprin intermediul
eliber riiădeăhistamin ,ăcare,ăpeădeăoăparte,ăprovoac ăoăhiperemieăcutanat ăvizibil ălaănivelulă
regiuniiăundeăseăpractic ămasajulăreflex,ăşiăpeădeăalt ăparte,ăoăcreştereăaătemperaturiiăcutanateă
înăextremit ileăcorespondente.
La clinica din Gottingen s-a putut constataăoăcreştereăaăsecre ieiădeăadrenalin ădup ăună
tratament Bindegewebsmassage.
Rezultateleă ob inuteă înă cazulă tratamentuluiă tulbur riloră hormonale,ă caă şiă amenoreea
secundar ,ădismenoreea şiămenopauza,ăarat ărela iaădirect ăîntreăsistemeleănervosăşiăendocrin.ă
La fel şiăînăcazulăfemeilorăgravideă(Schultze, 1955).
4.3. Pragulădeăreac ieăşiădeătoleran
În biofizic ăseăvorbeşteădespreă„barieraăenergetic ”ă,ăadic ăenergiaădeăactivareăpeăcareă
moleculaătrebuieămaiăîntâiăs ăoăacumulezeăînainte de a putea trece de la un nivel energetic la
altul.
În neuro-fiziologieă seă vorbeşteă deă valoareaă limit ă minim ă (liminar ),ă deă pragulă deă
intensitate,ă adic ă ă valoareaă minim ă deă intensitateă necesar ă pentruă aă furnizaă ună efectă sauă oă
reac ieăminim .ăAcestăpragăvariaz cuăstareaăfiziologic ăaăsubiectului.ăCuăcâtăorganismulăesteă
maiăperturbat,ăcuăcâtăpatologiaăesteămaiăgrav ,ăcuăatâtăvaăfiămaiăgrav ătulburareaăechilibruluiă
neuro-vegetativăalăpacientului:ăcuăatâtămaiăjosăvaăfiăpragulăs uădeăreac ie.
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Pragul de durere cutanat ,ă studiată deă Procacciă (1979) variaz ă dup ă sex,ă vârst ,ă ritmă

circadianăşiăcicluămenstrual.ăPutemăre ine:
-

pragulădureriiăcutanateăestăsemnificativămaiăsc zutălaăfemeiădecâtălaăb rba i

-

acestăpragăcreşteăprogresivăcuăvârsta;ădiferen aăîntreăsexeăpersist

-

ritmulăcircadianăintervineălaăambeleăsexe,ăcuăunăvârfădiminea aăc treăoraă8ăşiăminimumă
c treăoraă18.

-

laăfemei,ăpragulădureriiăcutanateăprezint ăunăvârfăînainteădeăovula ie,ă(c treăziuaăaă12-a
aăciclului)ăşiăvaăfiăcelămaiăsc zutăîntreăaă22-aăşiăaă23-a zi a ciclului.
Pragulă deă reac ieă trebuieă respectat,ă terapiaă nuă poateă reprezenta oă supraînc rcareă

suplimentar ă pentruă organismă înă stareă deă stres,ă adic ă înă stareă deă reac ieă neuro-vegetativ ,ă
vasomotorieă şiă neuro-endocrin . Pentru Seyleă (1956),ă oă terapeutic ă neural ă trebuieă s ă
provoaceăunăstresăuşor,ăcareăesteăsuficientăpentruăaăpuneăînăac iuneămecanismeleădeăap rareă
ale organismului. Pentru Speransky (1950), excitarea sistemului nervos, atât cea obişnuit cât
şiă cea specific ,ă trebuieă s ă fieă subă pragulă fiziologic. Ajungem la acest lucru, diminuând
intensitatea excitantului.
Evaluarea pragului bolnavului se va faceă înă func ieă deă diagnostic,ă anamnez ,ă palpareă şiă
c utareaămetamerelorăatinse,ăşi,ămaiăalesăplecândădeălaăsimptomeleăsubiective,ăpentruăaăaveaă
astfel o idee general ă aă st riiă saleă fiziologice,ă psihologice,ă aă temperamentuluiă s uă şiă aă
constitu ieiăsale.ăDar,ăposibilit ileădeăreac ieăaleăunuiăsubiect,ăchiarăs n tos,ănuăseăm soar ;ă
terapiaă reflex ă vaă fiă deci,ă totdeaunaă minimal ă laă început,ă şiă progresiv,ă vaă creşteă c treă
maximum de reactivitate al pacientului.
Trebuie deciăs ăseăfac :
-

unădozajăjudiciosăăşiăprudentăalăstimulilor,

-

oăaplicareăconştient ăaăexcita iilor;

-

o dezvoltare aătratamentuluiăcuantificat ,ăprogresiv ăînătimpăşiăînăspa iu;

-

având oăno iuneăexact ăa duratei tratamentului;

-

luareaăînăconsiderareăaăunicit iiăindividului.
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II. MASAJUL REFLEX AL TĂLPII

1. Introducere
Masajul, artaă blând ă aă atingerii,ă esteă ună
limbaj naturală utilizată pentruă aă linişti,ă aă calma,ă
pentruă

aă

înl turaă

durereaă

sauă

pentruă

a disipa tensiuneaă şiă maiă alesă pentruă

a-l

asigura peă semenulă nostruă c ă nuă suntemă
indiferen i.ă Masajulă este cel mai eficace mijloc deă aă neutralizaă tensiuneaă psihic ă prină
reducerea celeiăfizice.ăDeăabiaădup ărealizareaălui,ădevenimăconştien iădeătensiuneaămuscular ă
crescut ăşiădeăcantitateaădeăenergieăabsorbit ădeăaceast ătensiune.
Masajulăopereaz ăunăschimbădeăenergieăprinăcontactulămâinilor cu pieleaăşiă mâinileă
dauă şiă primescă înă acelaşiă timp.ă Într-ună sens,ă termeniiă deă "donator"ă şiă "primitor"ă suntă
înşel tori,ă pentruă c ă toateă formeleă deă terapieă prină atingereă presupună ună schimb de energie,
aceastaăcircul ădeciăînăambeleăsensuriăşiănuădoarăîntr-unul. Pentru caăputereaăvindec riiăprin
atingere s ăseăpoat ămanifesta, ceiădoiăparteneriătrebuieăs ăîn eleag ărolulălorăînăacestăschimbă
şiă s -lă conştientizeze,ă participândă activă – mental, la realizarea masajului. Fiecare dintre
participan iă trebuieă s ă „dea”ă şiă s ă „primeasc ”:ă subiectulă acordândă încredereaă saă şiă
supunându-se donatorului, iar maseurul, fiindă sensibilă şiă deschisă nevoiloră primitorului.ă
Subiectulătrebuieăs ăseăconcentrezeăasupraăpropriuluiăorganismăasupraăsenza iilorăresim ite,ăşiă
asupra organului prelucrat. Reflexoterapeutul trebuieăs ăfieăcapabilădeăempatieăşiăcompasiune,ă
dară nuă trebuieă s ă participeă afectivă laă realizareaă masajului.ă Laă nivelul s uă celă maiă ridicat,ă
masajulăpoateăfiăoăform ă de medita ie, cuăambiiăparticipan iăconcentra iăasupraăa ceea ce se
întâmpl ă în momentulăprezentăcâtăşiăasupraăpunctuluiăde contact dintre ei.
Sim ulătactil, primul dintreăsim urile noastreăcareăseădezvolt ,ăneăesteădeăoăimportan ă
vital ;ă neă aduce c ldur ,ă confortă fizic,ă pl cereă şiă neă m resteă vitalitatea.ă Acumă maiă bineă deă
douazeci de ani, psihologul american S. M. Jourard aă ar tată c ă "percep iileă noastreă asupraă
calit iiăcontactelorăcuăsemeniiănoştri,ăsuntăstrânsălegateădeăstimaăpeă careăoăavemăfa ădeănoiă
înşine".ăOmulămodernăs-aăîndep rtatădeăinstincte,ărezervândăatingereaădomeniilorăsuferin eloră
şiă sexului,ă uitândă s -şiă manifesteă prină atingere,ă simplaă afec iune,ă uitândă s ă destind ă şiă s ă
vindeceă prină atingere.ă „Ceeaă ceă civiliza iileă milenareă aleă orientuluiă auă cultivat, atât prin
tradi iaă popular ,ă câtă şiă prină ştiin ,ă civiliza iaă occidental ă modern ,ă redescoper ă şiă explic ă
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par ială prină modulă s uă deă gândire.ă Lumeaă medical ă modern ă seă confrunt ă dină ceă înă ceă maiă
multă cuă solu iiă terapeuticeă veniteă dină antichitate,ă baă maiă mult, are loc, şiă seă prevedeă înă
continuareă aă aveaă locă oă sintez ă aă celoră dou ă modalit iă deă gândire,ă occidentală - analitică şiă
ra ională- şiăorientală- intuitivăşiăanalogic.”ă[1]
În dorin aă deă aă oferiă oă solu ie,ă peă câtă deă veche,ă peă atâtă deă simpl ă deă relaxareă şiă alinareă aă
suferin elor,ăamăprezentatăstuden ilor noştriăunămaterialăcareăs -iăini iezeăînătehnicileădeăbaz ă
aleămasajuluiăpeăzoneleăreflexeăaleăt lpiiăşiăaleămâinii.ăăăăăăăăăăăăă

2. Istoric
Înă1889,ăHeadă(1893)ăşiăMackenzieă(1892,ă1917,ă1918)ădescopereauăc ăexist ăoărela ieăde
cauz -efectăîntreăunăorganăinternăbolnav,ăpieleaă(Head)ăşiămusculaturaă(Mackenzie).ăAceast ă
coresponden ă esteă deă altfelă cunoscut ă dejaă deă c treă chinezi,ă înc ă dină epocaă neoliticului:ă
presiuneaăasupraăanumitorăpuncteăcutanateăsituateăpeăaceiaşiălinieăesteăsensibil ,ădac ăfunc iaă
unuiăorganăesteăderanjat .ă
Înă 443ă dup ă I.C.ă mediciiă coreeniă ducă acesteă cunoştin eă înă Japonia,ă iară laă începutulă
secolului al 17-lea,ămisionariiăiezui iăşiămediciiădeălaăCompaniaăOlandez ăaăIndiilorăOrientale,ă
încearc ăs ăoăintroduc ăînăEuropa.ă
Origineaă acesteiă arteă nuă seă cunoaşteă precis,ă dară seă pareă c ă eaă aă ap rută aproapeă înă
acelaşiătimpăcuăacupunctura,ăele bazându-se pe unele principii comune. Popoarele Orientului
Extrem o folosescă deă aproximativă 4000ă deă ani.ă Înă Japoniaă exist ă oă specialitateă aă mediciniiă
careă utilizeaz ă piciorulă înă scopă terapeutică şiă diagnostic, numit ă "sokushindo".ă Fresceleă
murale descoperite înă„ămormântulămedicului”ălaăSaqqarah,ăînăEgiptăşiăcareăatest ăfolosireaă
masajului reflex ală t lpii,ă dateaz ă dină anulă 2330ă î.C.ă Reflexologiaă dateaz ,ă seă pare,ă deă maiă
bineădeă4000ădeăani.ăExist ădoveziăc ăşiăciviliza iaăchinez ăaăutilizatăreflexoterapia.ăÎnăsecolulă
IV î.C, doctorul Wang-Weiăfoloseaăacupuncturaăînăcombina ieăcuăap sareaăanumitorăpuncteă
deăpeăt lpi.ă
Bazeleă reflexologieiă moderne,ă cunoscut ă ast ziă înă Occidentă auă fostă puseă înă 1917
de medicul american William Fitzgerald, şefăalăserviciuluiăO.R.L.ăalăspitalului St. Francis din
Hartford,ă Connecticut.ă Observândă efecteleă laă distan ă aleă ap s riiă unoră puncteă deă peă talp ă ameliorareaădurerilorăşiănormalizareaăfunc ion riiădiverselorăorgane,ăelăactualizeaz ătehnicileă
terapeuticeă chinezeştiă punândă bazeleă terapieiă zonale.ă Oă alt ă promotoareă aă acestoră tehniciă
str vechiă esteă fizioterapeutaă Euniceă Ingham.ă Eaă introduceă masajulă reflexă ală picioruluiă înă
sec iaădeăfizioterapieăaăspitaluluiălaăcareălucraădinăTampaăBay,ăFlorida.ăObserva iileăeiăasupraă
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pacien ilorăastfelătrata iăauărelevat:ădiminuareaăperceperiiădurerii,ăîmbun t ireaămobilit iiăşiă
oă semnificativ ă accelerareă aă proceseloră naturaleă deă vindecareă aleă organismului.ă Acesteă
rezultate au determinat-oă s ă p r seasc ă spitalulă şiă s -şiă deschid ă ună cabinetă particulară deă
reflexoterapieăînăaniiă‘30.ăEuniceă Ingham,ădeălaăînceputulăanilorătreizeci,ăşiăpân ă la moartea
saăînă1974,ăîşiăconsacr ăîntreagaăsaăactivitateăstudieriiăreflexologiei,ăaşaăcumăesteăeaădenumit ă
ast zi.ăEaăi-a dat acesteia formaăsaăactual ,ăaăscrisăprimaăcarteăşiăaădeschisăprimaăşcoal ădeă
reflexoterapie.
In 1973 s-aăînfiin atăInstitutulăInterna ionalădeăReflexologie,ăcare-iăcontinu ăcercetarea
în domeniu. Reflexologia picioruluiăesteăpracticat ăast ziăoficialăînămulteăspitaleăeuropeneăşiă
americane [2].

3. Principiile pe care se bazează reflexologia
Practicândăacestămasajăvorăfiărestabiliteăarmonia,ăhomeostaziaătuturorăfunc iilorăcorporale,ă
prină ac ionareaă asupraă tuturoră puncteloră şiă zoneloră reflexeă aleă piciorului.ă ă Laă felă caă şiă înă
acupunctur , doar atunci când fluxul de energie circul ănestingherit,ăstareaădeăs n tateă esteă
bun .ă Dacaă aceast ă circula ieă esteă blocat ă deă ună surplusă deă energie,ă oă tensiuneă sauă oă
congestie,ă s n tateaă areă deă suferit.ă Masajulă reflexă ală picioruluiă reechilibreaz ă energiile,ă
ajutând organismul s -şiă reg seasc ă singură echilibrul,ă homeostazia.ă Dezechilibrul energetic,
primul semn al bolii, trebuie restabilit precoce,ăînăstadiulăfunc ionalăalăboliiăşiănuăînăstadiileă
lezionale,ă tardive.ă Înă primeleă stadii,ă organismulă seă echilibreaz ă singur.ă Înă stadiileă tardive,
terapiaă energetic ă poateă influen aă înă celă mai fericit caz unele simptome ca: durerea,
insomnia, febra. Obiectivul major al terapiilor energetice este începerea tratamentului cât mai
precoceă sauă chiară maiă înainteă caă boalaă s ă seă fiă instalat.ă Eleă suntă considerate profilactice,
China fiind leag nulă mediciniiă preventive,ă aă aşa-numiteiă "arteă deă aă prelungiă via a"ă (Cheă
Cheng).
Cauzeleăperturb rilorăenergeticeăpotăfi
 Stresul
 Curen iiădeăaeră>0,3m/s
 Aerulă condi ionată – diferen aă maiă mareă deă 50 între temperatura mediuluiă exterioră şiă
temperaturaădinăspa iulăambiental
 Alimenta iaă dezechilibrat ,ă E-uri, produse alimentare alterate, nerespectarea orarului
meselor, etc
 Activitateaăfizic :ăexcesiv ăsauălipsaăei
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 Respira iaăsuperficial ă– hipoxic

 Factori de microclimat excesivi,ătemperatur ,ăumiditate,ăpresiune
 Expunereăexcesiv ălaăsoare
 Exceseleăsauădependen ele:ăalimentare,ăalcool,ăfumat,ăsex
 Nerespectareaăprogramuluiădeăodihn ăşiăsomn
 Lipsaăvibra iilorăspirituale:ăagita ie,ăconflictăintern,ăfric ,ăetc
 Absen aăsatisfac ieiăînămunc ,ăinsucceseăşcolare
 St rileăemo ionaleăexcesive:ăsup rarea,ătriste ea,ăifrica,ăfuria,ăbucuria,ăetc.

4. Teoriile pe care se bazează reflexologia – după William
Fitzgerald și Eunice Ingham
A.

Piciorulă esteă oă regiuneă reflexogen

privilegiat ,ă f cândă apel la organizarea

metameric ădeăbaz ăînăceeaăceăpriveşteăelementeleăsomaticeăşiăvisceraleăaleăetajelorăsupra- şiă
sub-ombilicale,ă caă şiă laă centriiă nervoşiă supra-segmentari.ă Nuă exist ă reprezentareaă organuluiă
sau a regiunii, la nivelul pielii, doar o reprezentareăaăinerva ieiăacestuia.ă
B.

Dup ă Institutulă Interna ională deă Reflexologieă seă consider ă corpulă umană caă fiindă

împ r ităînăzeceăzoneăsauăcanaleăcareătraverseaz ăcorpulălongitudinal,ă de la cap la picioare,
cinci de fiecare parte, una pentru fiecare deget deălaămânaăşiădeălaăpicior.ăEnergiaăcircul ăînă
permanen ă de-a lungulăcanalelorăşiăzonelorădinăcorp,ă care seătermin ăînătalp ăşiăînăpalm .ă
Toate organele, glandele sau segmentele corpului situate într-oă zon ,ă vor avea "reflexul"
propriu în zona corespunz toareăpeăpiciorăşiăpeămân .ăToateădegetele cuprind zone reflexe ale
capului,ă dară principaleleă "reflexe"ă aleă capuluiă seă afl ă peă degeteleă mari.ă Fiecareă degetă mareă
reprezint ă oă jum tateă deă capă şiă seă subdivizeaz ă înă cinciă zone.ă Dac ă tratândă piciorulă seă
remarc ă ună punctă dureros,ă acestaă esteă semnulă uneiă tensiuni sau a unei congestii în partea
corpuluiă situat ă înă aceast ă zon .ă Dac ă exist ă oă blocareă aă energieiă într-un punct sau organ
dintr-oă zon ,ă toateă celelalteă organeă sauă structuriă situateă înă aceiaşiă zon sunt pasibile de
îmboln vire.ă
C.

Planşaă reflexelor piciorului arat ă amplasamentulă exactă ală puncteloră şiă zoneloră

reflexeăaleădiferitelorăp r iăaleăcorpuluiăpeătalp ă şiăpeămargineaăextern ăaăpiciorului.ăReflexeleă
suntă foarteă asem n toareă peă celeă dou ă t lpi, unele nu apar decât pe un picior, cele ale
organelor nepereche (fig.1). Zonele reflexe ale picioruluiă urm rescă îndeaproapeă topografiaă
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segmentelor,ăorganelorăşiăsistemelorăcorpului,ăreflectândăexactăamplasamentulădiferitelorăsaleă
p r i.ă
Pentru o mai bun ă orientareă înă aflareaă acestoră zone,ă talpaă aă fostă împ r it ă deă treiă liniiă
imaginare:
 linia diafragmului - traverseaz ă piciorulă exactă subă pingea,ă laă nivelulă capuluiă
metatarsienelor;
 linia taliei - seă afl ă trasândă oă linieă imaginar ă transversal ă aă piciorului, plecând de la
protuberan aăextern ă a celui de-al cincelea metatars;
 liniaăc lcâiuluiă- deasupraăc lcâiului,ăacoloăundeăpieleaămoaleădevineădur ăşiăînchis .

Figuraănr.ă1ăPlanșaăreflexelorăpiciorului

5. Locul acestui tip de tratament în ședința de kinetoterapie
Masajulă reflexă laă talp ă poateă fiă combinată cuă oriceă altă tipă deă actă kineto-maso-terapeutic.
Câmpulă s uă deă aplica ieă esteă vast,ă pentruă c ă elă permiteă influen area, în afara aparatului
locomotor,ăaăaparatuluiădigestivăşiărespirator,ăprecumăşiăsferaăORL,ăetc.ăElăseăadreseaz ălaăfelă
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deă eficientă copiiloră (tulbur riă digestive,ă refluxă gastro-esofagian,ă spasmeă colice),ă caă şiă
persoanelorăînăvârst ,ăimobilizate.ăMareleăavantajăalămasajuluiăreflexogenăesteăc ăelăpoateăfiă
executată oricând,ă oriundeă şiă deă c treă oricineă cunoaşteă regulileă deă baz ă aleă efectu riiă lui.ă Seă
poateărealizaăşiăautomasajul,ădarăesteămaiăpu inăeficientăşiătrebuieăalternatăcuămasajulăefectuată
deăoăalt ăpersoan .
6.

Program profilactic de masaj reflex al piciorului

Programulăprezentatăînăcontinuareăvaăfiăunulădeăreechilibrareăenergetic ,ădeă profilaxie,ăşiă
nuă deă tratament,ă ă pentruă c ă tratamentulă diverseloră îmboln viriă necesit ă oă tehnic ă şiă oă
experien ăavansate. Peădeăalt ăparte,ă inândăcont deăfaptulăc ămajoritateaămaladiilorăactualeă
sunt datorateă stresului,ă şiă c ă principalulă efectă ală reflexologieiă esteă relaxarea,ă realizândă înă
modă regulată acestă programă generală deă reflexoterapie,ă efecteleă deă refacereă şiă revigorare, sau
chiar curative asupra organismului dezechilibrat energetic pot fi spectaculoase uneori.
Contraindica iile suntămaiămultălocale,ăcaăşi pentru orice alt tip de masaj:
 st rileăfebrile,ăbolileăinfecto-contagioase grave;
 afec iunileăcareănecesit ăinterven iiăchirurgicale;
 tulbur rileădeăsarcin ă(înăsarcinaănormal ăseăevit ă masarea zonei bazinului);
 depresiile grave;
 diverseleăafec iuniăaleăpicioruluiă(varice,ămicoze)ă[4].
a.


Reguli de aplicare

Masajul reflexogen profilactic seărealizeaz ăînătreiăcureăpeăan,ăaăcâteăzeceăşedin e,ăoă

şedin ăpeăs pt mân ă[3].ăAl iăautoriărecomand ăcaăunătratamentădeăfond,ăpentru caăefecteleăs ă
poat ăfiăconsolidate,ăs ăseăîntind ăpeă12ăpân ălaă15ăşedin e,ăcuăoăfrecven ăs pt mânal ădeă2ă
pân ălaă3.ă


În caz de boli acute, cronice sau grave, seăimpunăşedinteăzilnice,ăpeăparcursulăaă12-14

zile, iar cura se reiuaă dup ă 3ă – 4 luni de pauz .ă Anumiteă tulbur riă aleă organismuluiă potă fiă
reglateădup ăunaăsauădou ăşedin e.


Durata unei şedin eăesteădeăaproximativă20-40 de minute.ăDac ă durataăşedin eiăesteă

maiă mare,ă seă ob ină efecteă nedoriteă deă excita ieă preaă mare,ă dac ă durataă esteă înă schimbă prea
mic ,ănuă seămaiăob inăefecteleădorite,ădeăreechilibrareăşiărecirculareăaăenergiei.ă


Pacientul şiă terapeutulă trebuieă s ă fieă instala iă confortabil; pacientul într-un fotoliu

înclinat sau un simplu fotoliu, pentru a putea fiăsupravegheatădeăc treămaseur, iar terapeutul
s ăşad ălaăpicioareleăluiăpeăunătaburet.ăSeăfoloseşte pudraădeătalc.ăDac ăambiiăsuntădeăacord,ăseă
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poate ascultaămuzic ăliniştitoare,ăastfelărelaxareaăseăproduceămaiărapid.ăTerapeutulătrebuieăs ă
fie destins, relaxat fizic şi psihic, deoareceă stareaă deă încordareă deă oriceă natur ă seă transmiteă
pacientului.ă Terapeutulă trebuieă s ă fieă detaşată afectivă fa ă deă subiectă şiă nuă trebuieă s ă seă
gândeasc ălaăefectele,ălaăroadeleămunciiălui.ăElătrebuieăs ăob in ăcolaborareaăpacientuluiăşiăs iăr spund ălaăoriceăîntrebareăceăseărefer ălaămasaj.ăÎncredereaăpacientului seăob ine de altfel de
la primul contact al mâinii terapeutului cu piciorul pacientului.


Seălucreaz ăambeleăpicioareăpeărând,ăîntâiădreptulăşiăapoi stângul,ăpentruăfiecareăzon ă

sau punct reflex în parte.


Se începe întotdeauna cu piciorul drept.



Fiecareă„reflex”ăvaăfiăprelucratăcuăambeleămâini,ăpeărând.



Şedin aă deă masajă începeă şiă seă încheieă totdeaunaă cuă efleurajul piciorului, pentru a

obişnuiăprimitorulăcuăcontactulă mâinii terapeutului


Se vor utiliza apoi cele trei tehnici de relaxare a musculaturii periarticulare a gleznei

șiăpiciorului:ărulareaăantepicioruluiăîntreăpalme,ăcircumduc iaăgleznei,ăac ionareaăpeă„reflexul”ă
diafragmului,


dup ăcareăseăîncepeăac ionareaăasupraăzonelorăreflexe.ă



tratamentulă reflexogenă vaă fiă inso ită deă ună regimă deă via ă echilibrată (f r ă exceseă deă

alcool,ătutun,ăcafea,ădulciuriărafinate)ăşiădeăconsumareaăaăcâtămaiămulteălichide.
6.3. Durataăşedin ei
o

20-40 minute – 2-5-7ă minuteă pentruă fiecareă zon ă reflexogen ,ă înă

func ieădeăgravitateaăbolii
o

Zonaăreflexogen ăaăinimiiăşiăveziciiăbiliareănuădep şeşteă2ăminuteă

pentruăc ăexist ăfibr ămuscular ăhiperexcitabil ă– exist ărisculădeclanş riiă
aritmiilor cardiace sau colicii biliare.

6.4.

o

Num rulămaximădeăşedin eăefectuateăzilnic:ă20

o

Num rulăminimădeăşedin eăefectuateăzilnic:ă12

o

Şedin eleăterapeuticeăsuntăstrictăindividualizate,ăcaănum r,ădurat ,ă

Succesiuneaăprelucr riiăzonelorăreflexeă
Abordarea zonelor reflexe se face coborând în lungul piciorului, de la degete spre

c lcâi,ădeălaă"reflexele" capului, la cele ale zonei inferioare a abdomenului, urcând apoi din
nouăpeămargineaăintern ăaăpicioruluiăpentruăaăac ionaăasupraă"reflexelor" coloanei vertebrale.
În timpul tratamentului se acord ă oă aten ie deosebit ă zoneloră dureroase,ă sensibile,ă iară dup ă
ce auăfostătratateăambeleăpicioare,ăseărevineăasupraăacestorăzone.ăZonaădureroas ăesteăap sat ă
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cuăfor ăconstant ,ăpân ăceădurereaădispareăşiăpacientulăvaăsim iădoarăap sareaădegetuluiă [3,
5]. Se reiauăapoiămanevreleădeărelaxare.ăDeămulteăori,ăoăzon ădureroas ăpoateăs ădispar ădoară
dup ămaiămulteăşedin e.
Zonele prelucrate, fieăcuătehnicaăpoliceluiăpeăfa aăplantar ,ăfieăcuătehnicaăindexuluiăpeă
fa aădorsal ăşiăpeăp r ileălateraleăaleăpicioruluiăsuntăurm toarele:


zonaă"reflexelor"ăcapuluiăşiăsinusurilor;



"reflexul" hipofizei;



"reflexul"ăochiuluiăşiăurechii;



zonaăreflex ăaălan uluiăganglionarăsuperior;



"reflexul"ăpl mânului;



"reflexul"ăinimiiăşiăcircula ieiăsanguine;



zonaă superioar ă abdominal ,ă cuprinzând "reflexul" ficatului,ă veziciiă biliareă şiă peă
cel al stomacului;



zonaăinferioar ăabdominal ,ăcuprinzândă"reflexul"ă intestinuluiăgrosă(apendiceleăşiă
valvula ileo-cecal ,ăcolonulăascendent,ătransvers,ădescendentăşiăsigmoidăşiărectal)ăşiă
pe cel al intestinuluiăsub ire;



"reflexul"rinichilor,ăaăc ilorăurinareăşiăaăveziciiăurinare;



"reflexele"ă sistemuluiă endocrină (glandaă pituitar ,ă tiroida, suprarenalele, glandele
sexualeăşiădinănouăpituitara);

6.5.



zonaăreflex ăaălan uluiăganglionarăinferior;



"reflexele" rahidiene;



"reflexele"ăşolduluiăgenunchiuluiăşiăgambei.

Program scurt de relaxare
Nuă esteă necesară întotdeaunaă s ă seă realizezeă întregulă program.ă Dac ă timpulă neă

preseaz ,ă principalulă câştigă ală acestuiă masajă fiindă relaxarea,ă îlă putemă ob ineă şiă printr-un
program scurt de relaxare care va cuprinde:


masareaăblând ăaăzoneiăcoloaneiăvertebraleătimpă de cinci minute;



masareaăzoneiădiafragmuluiăşiăaăplexuluiăsolar,ă cel pu inăcinciăminute;



masareaăzoneiălan uluiăganglionarăsuperiorăşiăinferior;



efleurajul de încheiere pentru armonizarea fluxului de energie.

6.6.

Reac iiăadverseăposibile:
 Dureri vii în organele corespondente zonei reflexogene activate, determinate de
creştereaărapid ăaăvolumuluiădeăsângeădirijatăspreăorganulărespectiv:
26

Carmen Şerbescu

 În cazulă uneiă infec iiă ascunseă seă poateă declanşaă stareă febril ă prină stimulareaă zoneloră
reflexogene limfatice;
 Deschidereaăulcerelorăvaricoaseălaăgambeleăcuăinsuficien ăvenoas ;
 Inflama iiăarticulareădatorateăstazelorălimfatice:
 Creştereaăînăvolumăaăvaricelor:
 Apari iiă peă tegumentă aă unoră peteă albastre,ă ceeaă ceă semnific ă semneă deă dezechilibruă
privind asimilarea calciului în organism.
Multeădinăaşaăziseleăreac iiăadverseăpotăfiăunăindiciuăală„crizeiădeăvindecare”,ăgenerateădeă

r spunsulă organismuluiă laă tratament.ă Acestă lucruă esteă garantulă c ă organismulă pacientulă aă
reac ionatălaătratamentulăprinăreflexostimulareăşiăc ăneăputemăaşteptaălaăoăevolu ieăfavorabil ăaă
st riiăpacientului.ă
6.7.

Succesiuneaăzonelorăreflexeăstimulateădup ăal iăautori (M.ăŞtefea) [12]

1. Organele excretoare:ărinichi,ăuretere,ăvezicaăurinar ,ăuretraă(deălaăuretr ălaărinichi)ăscopulă
- activareaăeliminareaătoxinelorădislocateăşiăevitareaăsupraînc rc riiăsanguineă5min
2. Organeleădeădetoxifiereăşiămetaboliceă:ăstomac,ăficat,ăvezic ăbiliar ,ăintestinăgrosă5-7min
3. Circula iaălimfatic ă3-5min-ptăcreştereaăimunit iiăspecificeăşiănespecifice
4. Emisfereleăcerebrale,ăcoloanaăvertebral ,ăplexulăsolar- 3minăpentruăfiecareăzon ă
5. Zoneleăreflexogeneăsensibileăcorespunz toareăafec iuniloră
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III. DRENAJUL LIMFATIC MANUAL

1. Sistemul limfatic
1.1.ăOrigineaăşiăcompozi iaălimfei
Schimburileă deă nutrien i,ă deşeuri şiă gazeă seă deruleaz ă întreă lichidulă intersti ială şiă
sângeleăcareăcircul ăînăorganism (fig 1).ăPresiuneaăhidrostatic ăşiăosmotic ăcareăseăexercit ăînă
patulă capilar,ă alung ă lichidulă afar ă dină sângeă laă extremitateaă arterial ,ă aă capilareloră („înă
amonte”)ă şiă determin reabsorb iaă saă par ial ă laă extremitateaă venoas ă („înă aval”).ă Lichidulă
nereabsorbitădeăsângeă(3ălitriăpeăzi)ăseăintegreaz ăînălichidulăintersti ial.ăLichidulăintersti ialăşiă
proteineleă plasmaticeă careă nuă reintr ă înă circuitulă sanguin,ă trebuieă s ă seă reîntoarc ă înă sânge,ă
pentruăcaăvolumulăsângeluiăs ăfieăconstantăşiăpresiuneaăsângeluiăarterialălafel.ăVaseleălimfaticeă
seă achit ă deă aceast ă sarcin .ă Eleă constituieă oă re eaă careă dreneaz ă lichidulă intersti ială şiă
con inutulă s uă proteică şiă îlă retrimiteă înă sânge.ă Când lichidulă intersti ială intr ă înă vaseleă
limfatice, el ia denumirea de limf ă(lympheţap ).
Limfaă esteă ună lichidă l ptosă careă areă înă compozi ieă 90%ă ap ă şiă îşiă areă origineaă înă
capilareleăsanguine.ăLimfa,ăcaăşiăsângeleăesteăformat ă:
 dintr-oă parteă plasmatic ,ă reprezentat ă de:ă glucoz ,ă electroli i,ă azot,ă proteine,ă colesterol,ă
enzime, fier, hormoni.
 dintr-oăparteăcelular ,ăreprezentat ăde:
a.

limfocite,ă cunoscuteă caă şiă globuleă albe;ă eleă reprezint ă elementulă fundamentală ală
limfei,ăfiindă3%ădinăgreutateaăcorporal ăşiăse reînnoiesc în ritm foarte rapid.
Func iaălimfociteloră
√ constructiv ă - fundamental ,ă careă nuă seă cunoaşteă înc ă foarteă bine,ă dară pareă aă fiă
aceaădeăaăfurnizaăADNă esuturilorăcare-lăutilizeaz ăpentruăaăreparaăp r ileăafectateă
sauăîmb trânite,ăsauăpentruăconstruc iaădeănoiăcelule.
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√ deă ap rare,ă secundar ,ă dară nuă maiă pu ină important ,ă esteă executat ă deă celuleleă
macrofage,ăcapabileăs ăfagocitezeăreziduuriăcelulareăşiăagen iăpatogeni.
►ăAcesteădou ăfunc iiăjustific ăinteresulăpentruămasajulălimfatic.ăActulăprinăcare
seă intervineă pentruă favorizareaă circula ieiă limfeiă înă corp,ă poateă deciă stimulaă
proceseleădeăreînnoireăşiăconservareăaă esuturilorăcorporaleăînăgeneral.

b.

eritrocite,ăcunoscuteăcaăşiăglobuleăroşii.

Colesterolulă şiă gr simileă suntă prezenteă înă limf ă într-un procentă maiă mareă fa ă deă sânge,ă iară
proteinele într-ună procentă maiă mic.ă Compozi iaă saă nuă esteă uşoră deă determinat,ă deoareceă eaă
cur

ădiferiteăp r iăaleăcorpului,ăluândădină esuturiălichideleăînăexces,ăneabsorbiteăcompletădeă

sângeă(ex:ăacidulălacticăşiăbacteriile),ăintr ăînăvaseleălimfatice,ătreceăprinăganglioniiălimfaticiă
careăopereaz ăunăfelădeăpurificare,ăapoiăseăîntoarceăînapoiăînăsistemulăsanguin.

1.2.ăVaseleălimfaticeăşiăsistemulălimfatic
1.2.1. CAPILARELE LIMFATICE
Suntăvaseădeăm rimeămic ăşiămedie.ăEleăsuntămaiănumeroaseădecâtăceleăsanguineăşiăîşiă
auă origineaă înă spa iileă intersti iale;ă nuă suntă protejateă deă oă membran ă rigid ă precumă celeă
sanguine.ă Suntă absenteă din:ă oaseă şiă din i,ă m duvaă osoas ,ă întregulă sistemă nervosă centrală (înă
acest sistem lichideleăseăvars ădirectăînălichidulăcerebro-spinal).
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FIGURA NR. 1 DISTRIBU
(A)

IAăŞIăCARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE CAPILARELOR LIMFATICE.

RELA IAă STRUCTURAL ă ÎNTREă PATUL CAPILAR AL SISTEMULUI CARDIO-VASCULARă ŞIă

CAPILARELE LIMFATICE.

CAPILARELE

S

GE ILEă INDIC ă DIREC IAă ÎNă CAREă CIRCUL ă LICHIDUL.

LIMFATICE ÎNCEPă SUBă FORM ă DEă FUND DE SAC.

CELULELE

(B)

ENDOTELIALE ALE

PERE ILORăS IăSEăSUPRAPUNăŞIăFORMEAZ DISJUNC II.

Permeabilitateaămareăaăcapilarelorălimfaticeăesteădatorat ăaă2ăfactori:
-

celuleleăendotelialeăcareăformeaz ăpereteleăcapilarelorănuăsuntăsolidălipite;ămarginileălorăseă
suprapunălejer,ăformândădisjunc iiăcareăseădeschidăfoarteăuşoră(figuraă1băşi 2).

-

fascicoleădeăfilamenteădeăleg tur ăancoreaz ăceluleleăendotelialeădeăfibreleădeăcolagenăaleă
esutuluiăconjunctiv,ăastfelăîncât,ăoriceăcreştereăaăvolumuluiădeălichidăintersti ialăexercit ăoă
trac iuneăasupraădisjunc iilor;ălichidulăintersti ialăpenetreaz ăînăcapilarulălimfatic.ăCaăşiăînă
cazulă uşiloră batante,ă careă seă deschidă numaiă într-oă parte,ă disjunc iileă dintreă celuleleă
endotelialeă seă deschidă cândă presiuneaă lichiduluiă esteă maiă ridicat ă înă compartimentulă
intersti ialădecâtăînăcapilarulălimfatic.ăInvers, disjunc iileăseăînchidăcândăpresiuneaăesteămaiă
mare în capilarele limfatice decât în exterior; limfa nu poate reflua în compartimentul
intersti ialăşiăeaăesteăîmpins ăînăvasă(fig.ă1băşiă2).ă
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Figura nr. 2 Presiunileălichidieneălaăexteriorulăşiăinteriorul capilarelor limfatice sunt relativ
echilibrate.ă Margineaă exterioar ă şiă interioar ă aă celuleloră endotelialeă seă potă apropia.ă
Filamenteleădeăsus inereăsuntădestinse.ăB.ăUnăafluxălichidianăînămediulăintersti ialăprovoac ăoă
expansiuneă aă acestuia,ă înso it ă deă oă creştereă aă presiunii:ă presiuneaă (Pr.)ă exterioar ă devineă
superioar ă presiuniiă interioare,ă deă undeă trac iuneaă asupraă filamenteloră deă sus inereă
inextensibile.ăMargineaăcareăacoper ăesteăatras ăspreăexterior,ăiarămargineaăliber , acoperit
se deschide spreăinterior:ăprelimfaăpenetreaz ăînăcapilare.ăPresiuneaăechilibrându-se, capilarul
seăînchide.ăDeănotatăc ămarginileălibereăale celulelorăendotelialeăpotăs ăseăopun ărelativălaăună
refluxălimfatic;ăpotăfiăconsiderateăcaăşiăvalve-clapete, care se opune totodat ăieşiriiălimfeiăspreă
mediulăintersti ial.
Cândă esuturileă prezint ă oă inflama ieă (permeabilitateaă capilar ă creşte),ă capilareleă
limfaticeăseăumpluădeăorificiiăcareăpermităcaptareaădeăparticuleăşiămaiămariădecâtăproteinele,ă
caă şiă debriuriă celulare,ă agen iă patogeniă ă (bacteriiă şiă viruşi)ă şiă celuleă canceroase.ă Agen iiă
patogeniă şiă celuleleă canceroaseă p trundă înă circula iaă sanguin ă şiă apoiă seă r spândescă înă
organism prin intermediul vaselor limfatice. Dar limfa le trece prin nodulii limfatici în care ea
este examinat ăşiăesteăepurat ădeăceluleleăsistemuluiăimunitar.
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1.2.2. VASELE LIMFATICE
Vaseleă limfaticeă îşiă potă modificaă dimensiunileă de-aă lungulă traiectuluiă loră şiă iauă
câteodat ăaspecteăparticulare,ăcumăarăfiăcelădeă“şiragădeăperle”,ăvizibileălaămicroscopă(fig. 3).
Acesteaăsuntălan uriădeălimfangioni,ăcareăauăînăcomponen aătuniciiălorăfibreămusculareănetedeă
precumăşiădou ăvalvuleăînăparteaădinăaval.ăValvuleleăsuntălibere,ăflotante,ăşiăseăopunăreturuluiă
limfeiăcareăaăfostătrimis ăînăsusădeăc treăcontrac iaăreflex ăaăangionului.

Figura nr. 3 Limfangionii care contractându-seătrimitălimfaăcontraăgravita iei;ăînămomentulă
distensiei,ăpentruăcaălimfaăs ănuăcurg ăînapoi,ăceleădou ăvalvuleăflotanteăseăînchid,ăobligândă
limfaăs ăcirculeăîntr-un singur sens.
Lan urileă de limfangioni devin vase limfatice din ce în ce mai mari. Aceste vase,
colectândălimfa,ătrecăprinănoduliiălimfatici,ăadev rateăsta iuniădeăfiltrare.ăExist ădou ătipuriădeă
vase limfatice:
→ aferente,ăcareăintr ăîntr-un nodul limfatic
→ eferente, care ies dintr-un nodul limfatic.
Dinăcapilareleălimfatice,ălimfaăcurgeăînăvaseăcuăgrosimeaăpereteluiăşiădiametrulădinăceă
în ce mai mari: vase colectoare, apoi tracturi şiăînăfinalăducturi, cele mai mari (figura 4,5).
Vasele limfatice sunt analoage venelor, dar peretele loră esteă maiă sub ire,ă iară valvuleleă şiă
anastomozeleă maiă numeroase.ă Caă şiă veneleă mari,ă vaseleă limfaticeă mariă suntă irigateă deă vasaă
vasorum (vaseleăcareăirig ăvasele)ăramificate. Când vasele limfatice sunt grav inflamate, vasa
vasorum care le sunt asociate se congestioneaz ,ătraiectulăvaselorălimfaticeăsuperficialeăapareă
prinăpieleăcaăoălinieăroşieăsensibil .ăAceast ăstareăesteănumit ălimfangită.
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Figura nr. 4 Sistemul limfatic
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Figura nr. 5 Sistemul limfatic Distribu iaă general ă aă vaseloră colectoareă şiă a nodurilor
limfaticeăregionale.ăDuctulălimfaticădreptădreneaz ăregiuneaăreprezentat ăînăverdeăpal;ăductulă
toracicădreneaz ărestulăorganismuluiă(înăbej).
Tracturileă limfaticeă suntă formateă prină unireaă celoră maiă mariă vaseă colectoareă şiă eleă
dreneaz ă regiuniă întinseă aleă organismului.ă Vaseleă îşiă m rescă diametrulă cândă seă aproprieă deă
tractulă toracic,ă celă maiă importantă canală limfatic,ă asem n toră cuă oă ven ă sauă arter .ă
Dimensiunileăşiălungimeaăsaăvariaz ădeălaăunăindividălaăaltul,ăcaăşiăzonaăsaăini ial ăcareăpoart ă
denumirea de cisterna lui Pecquet (dup ănumeleăsavantuluiăcareăaădescoperit-o în secolului al
XII-lea,).ă Înă general,ă eaă esteă situat ă anterioră fa ă deă colanaă vertebral ă întreă T12-L2. Poate
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aveaăuneoriăoălocalizareămaiăjoas ,ăîntreăL1-L2 sau T11-T12. Forma sa poate varia de la un
individălaăaltul:ăconic ,ăsauăcaăoăeprubet ă(fus);ăsauăcaăoăre eaădeăvase.
LaăcisternaăluiăPecquetăajungăvaseălimfaticeăprovenindădinăparteaăinferioar ăaăcorpuluiă
(situat ă subă muşchiulă diafragm)ă dară şi dină parteaă stâng ă aă toracelui, jum tateaă stâng ă aă
corpuluiă(MSăstâng,ăparteaăstâng ăaăgâtului,ăfe eiăşiăaăcapului),ăintr ăastfelăînătractulătoracicăpeă
parcursulă aă 40ă deă cmă şiă sfârşeşteă înă venaă subclavicular ă stâng ,ă reintrândă înă circula iaă
sanguin ă laă nivelulă jonc iuniiă dintreă veneleă subclaviculare cu cele jugulare interne. În mod
simetric,ătoat ălimfaăprovenindădinăparteaădreapt ăaăcorpuluiăseăvars ăînătractulătoracicădreptăşiă
apoiăînăvenaăsubclavicular ădreapt .ăLimfaăcareăseăvars ăînăsânge,ălaăacestănivel,ălaăunăindividă
s n tosăesteăsteril .ăÎnăurmaăuneiăîn ep turi,ăt ieturi,ăsauăboliăinfec ioase,ăînănoduliiălimfaticiă
creşteăproduc iaăcelulelorăimunitareăcareăfagociteaz ăşiăelimin ăagen iiăpatogeni.ăCândănoduliiă
limfaticiănuăsuntăcapabiliăs ăexerciteăcorectăaceast ăcur ire,ălichidulă l ptosăcareăcircul ăspreă
vaseleă limfaticeă transmiteă sângeluiă agen iă infec ioşiă capabiliă s ă determineă oă agravareă aă
situa ieiăpatologice.

36

Carmen Şerbescu

1.3.ăCircula iaălimfei
Limfaă circul ă înă organismă maiă alesă datorit ă ac iuniiă esuturiloră careă oă înconjoar ,ă şiă
maiă alesă datorit ă muşchilor.ă Dac ă ac iuneaă acestoraă seă arat ă aă fiă insuficient ,ă datorit ă spreă
exemplu,ă uneiă imobiliz riă prelungite,ă limfaă tindeă s ă stagneze.ă Limfaă faceă ună tură completă
circulator al organismului în decursul a 48 de ore.
Limfa,ăspreădeosebireădeăsânge,ănuăesteăpompat ădeăunăorganăprecumăinima,ăciăcurgeă
în mod continuu, stimulat ădeădiverseăelemente printreăcareă esutulămuscularăcareăînconjoar ă
vaseleălimfaticeă(fig.ă3).ăSpreădeosebireădeăsângeăcareăcircul ădeălaăcentruăspreăperiferieăşiădeă
laă periferieă spreă centru,ă limfaă circul ă totdeaunaă într-oă singur ă direc ie:ă deă laă periferieă spreă
centru,ă spreă loculă denumită “terminus” (în limbajul DLM),ă adic ă venaă subclavicular ă
localizat ă înă apropiereaă gâtuluiă (fig.6).ă Numaiă limfaă careă coboar ă dină parteaă superioar ă aă
capuluiăesteăfavorizat ădeăfor aăgravita ional ,ăpeăcândăceaăcareăurc ătrebuieăs ăoăînving .ă
Înăcondi iiădeărepaus,ăfluxulălimfaticăesteădeă120ăml/or ,ăreprezentândă1/10ădinăfluxulă
sanguin.
Debitul limfatic zilnic la un adult este de 2,5-3,5 litri.

FIGURA NR. 6 - MIŞC

RILEăLIMFEIăŞIăGRADIENTUL DE PRESIUNE

1.3.1. FACTORI EXTERNI CARE CONTRIBUIE LA CIRCULATIA LIMFEI
 contrac iileămusculareăcomprim ăvasulălimfaticăşiăîmpingăîncetălimfaădeălaăunătractălaă
altul.
 mişcareaădiverselorăp r iăaleăorganismului.
 valvulele,ăprezenteăînăfiecareăvasăşiăînănoduliiălimfatici,ăîmpiedic ărefluxulălimfei.
 vasele arteriale, datorit ăpulsa ieiălor,ăimprim ăoămişcareăceăsolicit ăcontrac iileă
pere ilorăvaselorălimfatice.
 comprimareaă esuturilorăprinăobiecteăsituateăînăafaraăcorpului
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 Contrac iaăşiădilatareaăcutieiătoracice,ădeterminateădeămişc rileărespiratorii,ăexercit ăună
fel de masaj, mai ales asupra ductuluiă toracică careă reprezint ă parteaă terminal ă aă
aproape întregului sistem limfatic. Regresia cea mai mare a limfei în sistemul sanguin
survineă înă fazeleă expiratorii,ă peă cândă înă fazeleă inspiratorii,ă limfaă esteă reatras ă spreă
ductul toracic.
 Înăacelaşiămodămişc rileăintestinaleăac ioneaz ăasupraătuturorăvaselorălimfaticeăcareăseă
g sescălaănivelăpelvianăşiăabdominal.ă
Toateă acesteă elementeă careă concur ă laă circula iaă limfei,ă nuă reuşescă totuşi,ă singure,ă s ă

asigureătrecereaăregulat ăaălimfeiăînăsângeăşiăînapoi, în fiecare regiune a organismului.
1.3.2. FACTORII INTERNI
Factorul intern cel mai important sunt mişcările proprii ale vaselor limfatice controlate de
sistemulănervosăvegetativăcareăac ioneaz ădirectăasupraăfibrelorănetedeăaleăvasuluiălimfatic.
Atunciăcândăactivitateaăfizic ăşiămişc rileăpasiveăseăintensific ,ăcurgereaălimfeiăseăaccelereaz ă
considerabil,ăastfelăîncâtăs ăcompensezeăcreştereaăpierderiiălichidelorădinăcapilareleăsanguineă
careă seă produceă cuă aceast ă ocazie.ă Înă consecin ,ă atunciă cândă oă parte a organismului este
foarteă infectat ,ă esteă indicată deă aă oă imobilizaă pentruă aă împiedicaă împr ştiereaă substanțelor
inflamatoriiă dină regiuneaă infectat .ă ă Totă ceeaă ceă împiedic ă reîntoarcereaă limfeiă înă circuitulă
sanguin,ă înă specială tumorileă sauă abla iaă chirurgical ă aă vaseloră limfatice,ă determin ă ună
importantăedemălocalizată(limfedem).ăCuătoateăacestea,ăregenerareaăvaselorărestante,ăreuşeşteă
înăgeneralăs ărestabileasc ădrenajulăregiuniiăînăcareăauăfostăînl turateăvaseleălimfatice.

1.4. Organe cu rol în producereaăşiăpurificareaălimfeiă


M duvaă osoas ă esteă esutulă con inută înă cavit ileă osului,ă înă careă seă formeaz ă celuleleă
sângelui,ăatâtăceluleleăroşiiăcâtăşiăceleăalbeă(fig. 7).



Splinaăesteăunăorganăsituatăimediatăsubădiafragm,ăîntreăstomacăşiărinichiulăstâng cu dubl ă
func ie:


deăaăfiltraăsângele,ăcur indu-l de celulele învechite, deteriorate, debriurile (resturile),
corpurileăstr ine,ăviruşii,ătoxinele,ăetc.ăşiă



de a produce celule albe (limfocite).
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Timusulăesteăsituatăînăspateleăsternului,ăareăconsisten ămoale,ăşiădinămomentulănaşterii,ăcuă
trecereaătimpuluiăşiămaiăalesădup ăpubertateătindeăs ăseăatrofiezeăşiăs ăfieăînlocuitădeă esută
adipos.ăEsteăfoarteăimportantăînădezvoltareaăsistemuluiăimunitarăşiămaiăalesăînăproducereaă
limfocitelor.



Amigdalele situate în interiorulăgâtuluiăformeaz ăcuămucoasaăacestuiaăunăadev ratăsistemă
defensivăînăconfruntareaăcuăelementeleăpatogeneăcareăintr ăînăorganismăpeăcaleăbucal ăsauă
nazal .ăSunt,ădeci,ăcapabileăs ăproduc ălimfociteăcareăs ăfagocitezeăagen iiăpatogeni.



Foliculi limfaticiăagrega i,ăcuăoăstructur ăasem n toareăamigdalelor,ăsuntă esuturiălimfaticeă
adev rateăcareăîmbrac ăorganeăinterneădigestive:ăileumă(ultimaăparteăaăintestinuluiăgros),ă
apendiceleă vermiculară (oă ramifica ieă tubular ă aă segmentuluiă ini ială ală intestinuluiă gros),
intestinulă sub ire,ă sauă c ileă respiratoriiă (pereteleă bronhiilor).ă Forma iunileă limfaticeă
asociateă mucoaselor,ă toateă celeă deă maiă sus,ă plusă amigdaleleă auă rolulă deă aă protejaă c ileă
respiratoriiăşiădigestiveăîmpotrivaăasalturilorărepetateăaleăcorpurilorăstr ineăcareăp trund.



Nodulii limfatici sunt organe fundamentale ale fiziologiei complexe a sistemului limfatic.

1.4.1. NODULII LIMFATICI
Înainteă deă aă seă întoarceă înă circula iaă sanguin ,ă limfaă esteă filtrat ă înă noduliiă limfatici,ă sauă
ganglionii limfatici grupa iăde-a lungul vaselor limfatice.
Noduliiăauăform ăcilindric ăsauăchiarăplat ,ălaăunăindividăs n tosăcuăunădiametruăîntreă3-6 mm
(fig.ă8).ăSeăg sescăînătotăcorpul,ăadeseaăgrupa i,ăfieădeasupraăfasciilorămusculare,ăfieăsubăpiele.ă
Potăfiăsitua iăşiăprofundăsubăfasciileămusculare.ăCorpulăumanăposed ăaproximativă500-700 de
ganglioni. Eiăsuntăinvizibili,ăfiindăcuprinşiăînă esutulăconjunctiv.ă
Noduliiălimfaticiăauădou ăfunc iiăprincipale,ălegateădeăap rareaăorganismului:
(1) rolul de filtre – adic ăepureaz ălimfa: macrofagociteăelimin ăşiădistrugămicroorganismeleă
şiăalteăresturiăcareăp trundăînălimf ădină esutulăconjunctivălax.ăAstfelăseăîmpiedic ăp trundereaă
particulelorăstr ineăînăsângeăşiăr spândireaălorăînăîntregulăorganism.ă
(2) contribuie la activarea sistemului imunitar: limfocitele,ă careă ocup ă şiă eleă oă pozi ieă
strategic ăînănoduli,ăsupravegheaz ăcurgereaălimfeiăpentruăaădetectaăantigeniăşiăpentruăaălansaă
atacul asupra lor.
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Figura nr. 7 Organeleăcuărolăînăproducereaăşiăpurificareaălimfei
Limfa nefiltrat
Se distrug
agen iiă
patogeniăşiă
celule
canceroase
Se distrug
produşiiătoxiciă
şiăanumiteă
fluide

a
Limfaăfiltrat

40

Carmen Şerbescu

b
Figura nr. 8 aășiăb Ganglioni limfatici – sec iuneătransversal .
Noduliiălimfaticiăsuntăforma iădinătreiăstraturiădintreăcareăcapsulaăareănumeroaseăfunc ii:ă


protejeaz ăparteaăinterioar ăaănodulilor,ă



seă poateă contractaă pentruă aă primiă limfaă provenit ă dină vaseleă aferenteă şiă pentruă aă oă
împingeătotodat ăînăvaseleăeferente;



datorit ă fibreloră saleă musculareă dispuseă înă coresponden ă cuă puncteleă deă întâlnireă cuă
vasele,ă seă transform ă într-oă adev rat ă valvul ă careă împiedic ă limfaă s ă seă întoarc ă
înapoi;



devine un semnal deăalarm ăînăcazulăunorăinfec iiălocalizateăpentruăc ăesteăprev zut ăcuă
termina iiă nervoaseă care,ă înă cazulă unoră prolifer riă bacterieneă provoac ă senza iiă
dureroase.ă Masajulă limfatică nuă seă practic ă înă acesteă situa ii,ă pentruă aă nu contribui la
r spândireaăagen ilorăinfec ioşiăînăalteăp r iăaleăcorpului.

Zonaăcortical ăşiăceaăaăm duveiăreprezint ăparteaăintern ăaălimfo-nodulilor prin care trece
limfa.ă Datorit ă faptuluiă c ă vaseleă aferenteă suntă maiă numeroaseă decâtă celeă eferente,ă limfaă
stagneaz ă pu ină înă noduli,ă dândă astfelă timpă limfociteloră şiă macrofagociteloră s ă ac ioneze,ă
cur ind-oădeăelementeleăpatogeneăpeăcareăleăcon ine.ăÎnăgeneralălimfaătrebuieăs ătreac ăprină
maiă mul iă noduliă pentruă aă seă cur a.ă Celuleă imunitare,ă înă cazulă uneiă infec ii,ă seă potă înmul iă
rapid, şiăfacăs ăcreasc ăfoarteămultăvolumulănodulului.ăAtâtăm rireaăvolumuluiăcâtăşiăsenza iaă
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localizat ă deă durereă esteă semnalulă deă alarm ă careă neă anun ă s ă renun mă pentruă ună timpă laă
masajul limfatic.
Cândăceluleleăcanceroaseăp trundăînănoduliiălimfaticiă(înămetastaze)ăeleăr mânăprizoniereă
aiciă (cancerulă deă sână atac ă adeseaă noduliiă limfaticiă axilari),ă devenindă sediiă canceroaseă
secundare.ăContrarănodulilorăinfecta iădeămicroorganisme,ănoduliiăcanceroşiănuăsuntădureroşi.ă

1.5. Zonele limfatice
Pentru a efectua ună masajă limfatică corectă esteă indispensabilă s ă ştimă înă ceă parteă aă
corpuluiăsuntăgrupa iăganglionii.ăÎnăfiecareăganglionălimfaticăseăcolecteaz ălimfaăuneiăp r iăaă
corpului.ăFiecareăparteăaăcorpuluiăesteălegat ădeăcelelalteăprinăvaseălimfaticeăcapilare,ăexistând
oă re eaă deă comunicareă careă permiteă ună schimbă continuuă (fig.9).ă Pentruă aă efectuaă masajulă
limfatic într-oăzon ăanume,ădeservit ădeăunăgrupădeăganglioni,ăesteăîntotdeaunaănecesarăs ăseă
cunoasc ă liniileă deă demarcareă aleă p r iloră corpuluiă dină punctă deă vedereă limfatică şiă celeă deă
leg tur ,ăpentruăcaăastfelăs ăseăpoateăac ionaăcuămaiămult ăprecizie.
1.5.1. DISTRIBU

IAăNODULILOR LIMFATICI

 In partea inferioară a corpului,ă vaseleă limfaticeă convergă spreă 2ă grup riă deă
noduli:ăganglioniiăinghinaliăsuperficialiăşiăganglionii poplitei.
1. Ceiădintâiăsuntălocaliza iăînăplicaăinghinal şiăprimescălimfaăcareăprovineădeălaăMI,ădeă
laăligamenteleărotundeăşiădinăfundulăuterului,ădeălaăorganeleăgenitaleăexterne,ădinăzonaă
muşchilorăgluteiăşiăaiăperineului,ădeălaăpereteleăabdominalăşiădeăsubăliniaăombilical .
2. Alădoileaăgrupăesteălocalizatăsuperficialăşiăprofundăînăcavitatea poplitee şiăcolecteaz ă
limfaăcareăprovineădinăpieleăşiădină esuturileămaiăprofundeăaleăMI.
 În partea superioară a corpului grup rileă ganglionareă suntă maiă numeroase
decâtăceleădinăparteaăinferioar .ă
1. Dou ăperechiăsuntălocalizateălaănivelulăMS.
a. Ganglionii cubitali profunzi suntăsitua iăînăplicaăcotuluiăşiăprimescălimfaăprovenit ă
deălaă esuturileămâiniiăşiăantebra ului,ăinclusivăalăarticula iilor.ă
b. Ganglionii cubitali superficiali seăafl ădeasupraăepicondiluluiăşiăprimescălimfaădină
parteaăcutanat ăaăantebra ului.
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2. Alteădou ăperechiădeăganglioniăsuntăsituateăînăparteaăsuperioar ăaătrunchiului:
a. Ganglionii pectorali deă parteaă fiec ruiă muşchiă pectorală mare,ă înă aă treiaă fascie a
muşchiuluiămareleădin at,ăcolecteaz ălimfaăprovenit ădinăjurulăglandeiămamare.
b. Ganglionii axilari superficiali grupa iă înă jurulă vaseloră sanguineă axilareă primescă
limfaăcareăcoboar ădinăparteaăinferioar ăaăcefei,ădinăparteaăsuperioar ăaăMS,ădeălaă
fascia cutanat ăaăspateluiăşiătoraceluiăşiădeălaăglandeleămamare.

3. Gâtul,ăceafaăşiăcapulăsuntăbogateăînăganglioniăprecum:
a. Ganglionii cervicali supraclaviculari situa iădeasupraăclaviculei,ăprimescălimfaădeă
laăamigdaleăşiădinăcavitateaăbucal .
b. Ganglionii cervicali superficiali,ă situa iă lâng ă mandibul ,ă înă zonaă muşchiuluiă
SCM,ă primescă limf ă dină zoneă diferiteă ca:ă ureche,ă parotide,ă parteaă anterioar ă aă
gâtului,ăcefei,ăoccpitaluluiăşiăamigdalelor
c. Ganglionii occipitali, careăsuntăsitua iădeasupraăinser ieiătrapezului,ăcolecteaz ănuă
numaiălimfaăprovenindădină esutulăconjunctivăalăzoneiăoccipitaleăşiăcefei,ăciăşiădină
zonaăfaringian ăşiăaăamigdalelor.
d. Ganglionii pre- şiă retrosternali situa iă lâng ă pavilionulă urechiiă şiă lâng ă parotideă
colecteaz ă limfaă dină urecheaă medie,ă deă laă esuturileă conjunctiveă aleă craniuluiă dină
zonaă mastoid ,ă dină parteaă posterioar ă aă pavilionuluiă auricular,ă deă laă parotide,ă dină
p r ileă lateraleă aleă pleoapelor,ă deă laă r d cinaă nasului,ă şiă dină parteaă anterioar ă aă
pavilionului urechii.
e. Ganglionii submedulariă şi submentonieri situa iă înă coresponden ă cuă glandaă
submandibular ,ă colecteaz ă limfaă careă vineă deă laă buzaă inferioar ,ă gingii,ă vârfulă
limbii,ăb rbie,ăobraji,ădinăparteaămedian ăaăpleoapelor,ădin iăşiămucoaseleăbucale.
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,
Figuraănr.ă9ăSistemulălimfatic,ăfa aăanterioar ăşiăposterioar ăaăcorpului.

2. Drenajul limfatic manual - DLM
2.1. Defini ie
DLM este o o grupare de tehnici manuale deăatingereăfoarteăfin ăaăpielii,ănon-invaziv ,ădară
foarteă eficaceă careă areă caă scopă accelerareaă func ion riiă sistemuluiă limfatic, pentru a facilita
eliminareaă lichideloră înă excesă dină esuturi, cur areaă esuturiloră conjunctiveă deă substan eleă
inflamatorii sau toxine, de a reduce durerea, de a reduce activitatea sistemului vegetativ
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simpatic,ăşiădeăaăajutaălaăîmbun t ireaăr spunsuluiăimunitar,ădeăacceaăfaciliteaz ăvindecareaă
dup ăaccident ri,ădup ăanumiteăcondi iiăcronice,ăsauăinflama ii,ăsauăedeme.

2.2. Efectele drenajului limfatic manual
1.

Efectul anti-edem esteă ac iuneaă ceaă maiă semnificativ ,ă peă careă alteă tipuriă deă

interven iiă manipulatoriiă nuă suntă capabileă s ă oă ob in .ă Dac ă lu mă înă considerareă trecereaă înă
capilareleălimfaticeăaăreziduurilorăprezenteăînăspa iileăintersti ialeăaleă esuturilorăapareăevidentă
faptulăc ălimfaăareăcapacitateaădeăaăinterveniăînăeliminarea/diminuareaăedemelor, în difuzarea
seruluiă peă careă sângeleă nuă reuşeşteă s -lă elimineă înă totalitateă şiă peă careă niciă chiară limfa,ă înă
condi iiă normale,ă nuă poateă s -lă absoarb ă complet.ă Edemeleă potă interesaă unaă sauă maiă multeă
zoneă aleă corpului.ă Parteaă edema iat ă seă prezint ă umflată, tensionată, netedă, aproape
strălucitoare. Oăpresiuneănormal ăasupraăaceteiăzoneă(degetulăpreseaz ăpeăpiele)ădetermin ăoă
deformareăaă esuturilorăcareăîntârzieăs ărevin .ăEdemulăpoateăfiăprovocatădeăoăstaz ăvenoas ă
sauădeăcreştereaăconcentra ieiădeăclorur ădeănatriuă(NaCl)ăşiăap ăînăsânge.ăPoateăfiădeterminată
deăboliăcardiaceăsauăaleăcircula ieiăsanguine,ăcaăflebitele.ăEdemeleădeăacestătipăseălocalizeaz ă
de obicei la nivelul MI sau MS, sau chiar în zona gâtului. Edemele care au la origine
intoxica ii,ă afec iuniă aleă ficatuluiă sauă rinichilor,ă dimpotriv ,ă apară ini ială laă nivelulă fe ei,ă maiă
alesălaăpleoape,ăşiănumaiăîntr-oăfaz ăsecund ăseăextindălaăalteăp r iăaleăcorpului.ăÎnătoateăacesteă
situa iiă patologice,ă compozi iaă chimic ă aă sângeluiă sufer ă alter riă semnificativeă careă tulbur ă
echilibrulă normală careă exist ă întreă sângeă şiă diferiteă esuturiă aleă organismului.ă Efecteleă
negativeă asupraă sângeluiă şiă asupraă raportuluiă s uă cuă organismulă suntă determinateă deă
evenimente traumatice ca: fracturi, contuzii, arsuri, proceseăinflamatoriiăşiăinfec ii.ăFolosireaăă
masajuluiălimfaticăînătratamentulăedemelorăcareăseămanifest ăfieălaăfemeiăînătimpulăperioadeiă
premenstrualeă sauă ală gravidit ii,ă fieă laă persoaneleă careă stauă timpă îndelungată înă pozi ieă
ortostatic ;ăînăacestăcazăDLMănuănecesit ăprescrip ieămedical .
2.

Efectul cicatrizant. Masajulălimfaticăaccelereaz ăcurentulăfluxuluiălimfatic.ăCândăîntr-

oăparteăaăcorpuluiăsuntăprezenteăr niăsauădiferiteăulcera ii,ăfluxulălimfeiăproaspete,ăbogat ăînă
celuleăreconstructive,ăfavorizeaz ăprocesulădeăcicatrizare.ăAcelaşiămasajălimfaticăesteăcapabilă
s ă elimineă dină zonaă afectat ă substan eleă iritanteă careă împiedic ă reconstruc iaă esutuluiă
conjunctiv. DLM seă arat ă extraordinară deă utilă înă ulcereă varicoase,ă escare,ă arsuriă sauă dup ă
interven iiăchirurgicale.
3.

Efectul imunizant. Masajul poate contribui la îmbun t irea activit iiă sistemului

imunitar.ă Tratamentulă zoneloră specificeă vaă ajutaă laă rezolvareaă maiă rapid ă aă problemeloră
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determinateă deă exempluă deă acnee,ă pl giă posttraumatice,ă interven iiă chirurgicale, amigdalite,
sinuzite,ă faringite.ă Interven iaă manipulatorieă vaă fiă f cut ă pentruă acesteă afec iuniă doară
preventivăşiănuăconcomitentăcuăafec iuniăacute. Acestăefectănuăesteădemonstartăştiin ific.
4.

Efect regenerant. Drenajulăcontribuieălaăoămaiăbun ăhr nire aă esuturilorăşiăpoateăduceă

laă restabilireaă echilibruluiă hidrică înă zoneleă deshidratate.ă Pieleaă ridat ,ă tern ,ă semnă tipică deă
îmb trânireă îşiă revine,ă îşiă recap t ă încetulă cuă încetulă culoareaă s n toas ,ă roză şiă luminoas ,ă
pieleaăuscat ăcap t ăprospe imeăînăurmaămasajuluiălimfatic.ăÎnăcazulăfracturilor,ă esutulăososă
seăregenereaz ămultămaiărapid.ăMameloaneleăsânilorăîşiăreiauăaspectulănormalădup ăal ptare.ă
Efectul regenerant este fundamental în câmpul estetic.Bibliografie
1. Robert, C., Peyre, M. (1994) Le drainage lymphatique manuel. Bases theoriques et
pratiques, Ed. Ellébore; Paris
2. Moreau- Dahyot, Michelle (1992) Structures et univers du lymphatique, Ed. SPEK, Paris
3. Marieb, Elaine (1999) Anatomie et physiologie humaine, Ed. DeBoeck Universite, Paris
4. http://www.youtube.com/watch?v=_z6VEPPb_fM
5. http://www.youtube.com/watch?v=VCkPz0-e4RU
6. http://www.youtube.com/watch?v=Cxt0c5JBzWU&list=PLF576D0586CBD0B54&index
=2
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IV.

MASAJUL TRANSVERS PROFUND

1. Etapele reparării tisulare
Reparareaă tisular ă necesit ă oă migraţie şiă oă diviziune celulară,ă dou ă activit iă
declanşateădeăfactoriiădeăcreştereă(hormonii),ăelibera iădeăceluleleăînăcauz .ăReparareaăîmbrac ă
2 forme: regenerarea şiă fibrozarea. Doiă factoriă determin ă careă dintreă dintreă celeă dou ă
procese se va produce: (1) tipul de ţesut atins, (2) gravitatea şi natura leziunii. Regenerarea
esteă înlocuireaă esutuluiă distrusă cuă esută deă acelaşiă tip;ă fibrozaă antreneaz ă proliferareaă
esutuluiăconjunctivăfibros,ăadic ăformareaădeă esutăcicatriceal.ă
Înăpiele,ăexemplulăar tatăînăcontinuare,ăambeleăproceseăconcur ălaăreparare.
1.1. Inflama iaă
Inflama ia preg teşteă terenul.ă Ea este oă reac ie tisular de ap rare local cu participarea
întregului organism;ăaceast reac ie are caracter nespecific şi este constituit din ansamblul de
modific ri vasculare, celulare şi umorale care auă caă scopă asanareaă şi vindecarea leziunilor
tisulare produse de diferi i agen i agresori (leziunile pot fi la nivelul celulelor proprii, matricei
celulare sau la nivelul endoteliului vascular).
Caracteristicile procesului inflamator:
 Intr-o prim etap limiteaz efectele lezionale ale agentului agresor;
 Inăetapaăsecund contribuie la refacerea structurilor lezate;
 Nu este un proces generator de leziuniătisulare;ăexcep ie - nu sunt considerateăreac iile
de inflamare generate de procese imune patologice;
 Inflama iaă esteă perfectă adaptat cantitativ şi calitativ în raport cu intensitatea şi
întinderea leziunilor tisulare;
Agen ii etiologici ai inflama iei sunt:
A.

Agen i infec iosi (septici): bacterii, virusuri, fungi, parazi i.

B.

Agenti neinfec ioşi:

 mecanici (traumatici);
 termici (arsuri, energia electric , energia radianta);
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 chimici:

o Exogeni:ăsubstanteădeănatur acid ăsauăbazic ;
o Endogeni: s rurileăbiliareăcareăvinăînăcontactăcuăaltă esut decat cel de origine,
cum ar fiăperitoneul,ăproducăoăinflama ieăfoarteăgrav .
Aspectul histopatologic al leziunii inflamatorii:
 In centrul focarului - celule necrozate;
 La periferie - celulele prezint

importante alter ri metabolice şi ale aspectului

microscopic;
1.2. Etapeleăreac ieiăinflamatorii
A. Etapaă vascular este reprezentat de un aflux puternic de celule proinflamatorii
(PMN, monocite, eozinofile) la nivelul peretelui vascular din aria inflamat . Acest
afluxăseădesf şoar ăsubăac iuneaăunorămediatoriăsolubiliăforma iăşiăelibera i din focarul
inflamator. Efectele acestor mediatori se pot împ r ii în:
 efecte vasculare: vasodilata ie;ăcreşterea permeabilit ii capilarelor;
 modific riă func ionaleă laă nivelulă celuleloră endotelialeă (stimuleaz

expresia unor

receptori);
 efecteăchemotactoareădeăleucociteăşiăactivareaămetabolic ăaăacestora.
Deci, pentruăînceputăhistaminaăşiăcelelalteăsubstan eăinflamatoareăpeăcareăleăelibereaz ă
celuleleă dină zonaă leziunii,ă macrofagogitele,ă mastociteleă şiă alteă celule, provoac ă oă dilatareă aă
capilareloră şiă oă creştereă aă permeabilit iiă lor.ă Globuleleă albeă şiă plasmaă (bogat ă înă factoriă deă
coagulare, în anticorpi, etc.), seă potă astfelă infiltraă înă regiuneaă atins .ă Factoriiă deă coagulareă
provoac ă apoiă formareaă cheaguluiă careă opreşteă sângerarea,ă apropieă marginileă pl gii,ă şiă
izoleaz ăregiuneaălezat ăpentruăaăîmpiedicaăbacteriile,ătoxineleăşiăalteăsubstan eănociveădeăaăseă
r spândiă înă esuturileă învecinate.ă Parteaă cheaguluiă careă esteă expus ă laă aeră seă usuc ă şiă seă
înt reşteă rapid,ă formândă oă crust .ă Procesulă inflamatoră las ă înă urm ă ună excesă deă lichidă
intersti ial,ăfragmenteădeăceluleămoarteăşiăalteădebriuriăînăregiuneaărespectiv .ăDebriurileăsuntă
fagocitateădeămacrofagociteleă esutuluiăconjunctiv,ăiarăexcesulădeălichideăesteădrenatăpeăcaleă
vascular ălimfatic .ăÎnăacestămomentăîncepeăprimaăetap ăaărepar riiătisulare, organizarea.
B. Etapaădeărepara ieătisular sau organizarea restabileşteăaportulăsanguin.ăÎnăcursulă
organiz rii,ă cheagul,ă temporară prină naturaă sa,ă esteă înlocuită cuă esută granular (fig. 2).
Acestaăesteăună esutăfragil,ăroz,ăconstituitădinămaiămulteăelemente. Capilarele sub iri,
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extrem de permeabile, seădezvolt începând de la capilareleăintacte,ăpân ăînăregiunileă

lezate,ăformândăastfelăunănouăpatăcapilar.ăEleăformeaz ăridic turiălaăsuprafa aă esutuluiă
granular, dându-i aspectul granular. Aceste capilare suntă fragileă şiă sângereaz ă dac ă
crustaă esteă zgâriat .ă esutulă granulară con ineă deă asemeneaă macrofagociteă precum şiă
fibroblaste,ăacesteaădinăurm ădândănaştereălaănoileăfibreădeăcolagen,ăcareăvorăînchideă
definitivăbreşaăînă esutulălezat.ăPeăm sur ăceăorganizareaăprogreseaz ,ămacrofagociteleă
diger ăcheagul,ăf cându-lăs ădispar ădefinitiv.ă esutulăgranularăseătransform înă esută
cicatriceală (ună esută fibros permanent). El esteă foarteă rezistentă laă infec ii,ă pentruă c ă
secret ăsubstan eăcareăinhib ădezvoltareaăbacteriilor.
C.

Regenerareaă şi/sauă fibrozarea realizeaz ă oă reparareă definitiv .ă Înă timpă ceă
organizareaă îşiă urmeaz ă cursulă s u,ă începeă s ă seă formezeă şiă epiteliulă superficial.ă
Celuleleă epitelialeă migreaz ă traversândă esutulă granular,ă situată chiară subă crust .ă
Crusta se vaă detaşaă dup ă oă scurt ă perioad ă deă timp.ă Înă timpă ceă esutulă cicatriceală
fibrosăseădezvolt ăşiăseăcontract ,ăepiteliulăseăîngroaş ,ăpentruăaăar taăînăfinalălafelăcu
cel din zonele adiacente Rezultatul procesului este un epitelium complet regenerat,
careă seă afl ă pesteă ună esută cicatriceal.ă Cicatriceaă poateă fiă invizibil ,ă sauă poateă s ă
formezeă oă linieă alb ă foarteă fin ,ă înă func ieă deă gravitateaă leziunii.ă Figura nr. 1
ilustreaz ăreparareaăuneiăpl giăcutanateăprinăregenerareăşiăprinăfibroz .ă

Eliberarea factorilor
careăactiveaz ă
eliberarea de leucocite

Eliberarea mediatorilor
chimiciă(histamin ,ă
kinina, prostaglandine,
etc.)

Vasodila iaă
arteriolelor

Hiperemieălocal
(creştereaădebituluiă
sanguinăc treăsediulă
leziunii)

Creştereaă
permeabilit iiă
capilare

Eliberarea lichidelor
din capilare
(formarea de exudat)

Atragerea de granulocite
neutrofile,ămonociteăşiă
limfocite în regiune
(chimiotactism)

Leucocitoz (creştereaă
num rului de leucocite în
circula iaăsanguin )

Lipirea leucocitelor de
peretele capilarelor
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Încetinirea debitului sanguin
C ldur

Hiperemie

Creştereaă
aportului de
oxigenăşiădeă
nutrien i

Eliberarea
lichidelor bogate în
proteineăînăspa iulă
intersti ial

Durere
Creştereaăvitezei
metabolismului
datorat ăcreşteriiă
temperaturii

Tumefac ie
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proteinelor
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Procesul de formare a
clotuluiăcareăizoleaz ă
regiuneaăinfectat
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mobilit iiăarticulare

Oăplac ădeăfibrin
temporar ăformeaz ăoă
structur ăînăvedereaă
repar rii
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Figura nr. 1 Reparareaăuneiăpl giăcutanateăprinăregenerareăşiăprinăfibroz
Etapeleăreac ieiăinflamatorii. Celeăpatruăsemneădeăinflama ieăacut ăaparăînădreptunghiurileăroşii.ă
Anumi
iăautoriăconsider ăc ădiminuareaăamplitudiniiădeămişcareă(pierdereaăfunc
ionalit
Procesulăîncepeăînainteădeăaăseăfiăîncheiatăreac
iaăinflamatoare.ăÎnc ădeălaăapari
iaăsa,ii)ăarăfiăală
leziunea
cincilea semnămajorădeăinflama ieăacut ă(dreptunghiulăcuămargineăroşie).
declanşeaz ăoăserieădeăevenimente.ă

Fibrele de
colagen
Complexul
mucopoliza
haride-ap

Desc rcare

Compresiune
For aă compresiv
Regenerare
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Figura nr. 2 A - Inc rcareaăcompresiv ăaăcartilajuluiăarticularădetermin ;ăBă- stresul asupra
elementelorădeăcolagenăăşiăstresădeăcompresiuneăasupraăcomplexuluiămucopolizaharide-ap ;ăCă
- Întregulăr spunsăesteădeănatur ăvâsco-elastic .ăÎnăcazulăuneiăsuprasolicit riăăsus inute,ăfluidulă
se pierde.

Figura nr. 3 Ciclul degenerativ articular
Factoriiăcareăinfluen eaz ăreparareaătisular suntănumeroşi.ăAmintim:
1. tipulădeă esutăafectat
2. tipul de leziuneăşiăprecocitateaăîngrijirilorăaplicateăleziunii
3. nutri ia
4. calitatea aportului sanguin
5. stareaădeăs n tate
6. vârsta
Ceea ce este important pentru noi este tipul de ţesut.ăNuătoateă esuturileăauăaceiaşiăcapacitateă
deărefacere.ă esuturileăepitelialeă(epidermul,ămucoasele)ăseăregenereaz ăuşor,ălaăfelăşiă esutulă
osos,ă şiă majoritareaă esuturiloră conjunctiveă fibroase.ă Înă schimbă muşchiiă netezi,ă şiă esutulă
conjunctivă densă regulat,ă auă oă capacitateă deă regenerareă limitat .ă Muşchiiă scheleticiă şiă
cartilajele se regenereaz ăfoarteăgreu,ăînăcazulăînăcareăoăfac.ăMuşchiulăcardiac,ă esutulănervosă
alăencefaluluiăşiăalăm duveiănuăposed ăniciăoăcapacitateădeăregenerare,ăeleăfiindăînlocuiteăcuă
esutăcicatriceal.ă Înăcâtevaăluni,ămasaădeă esutăfibrosăseăcontract ăşiădevineădinăce în ce mai
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compact .ă Cicatriceaă formeaz ă oă regiuneă pal ,ă adeseaă lucioas .ă Oă cicatriceă seă compuneă înă
principală dină fibreă deă colagenă şiă nuă con ineă aproapeă deă locă celuleă şiă capilare.ă esutulă
cicatricealăesteăfoarteăsolid,ădarăelănuăareăniciăsuple eaăşiăniciămobilitateaă esutuluiăs n tos.ăElă
nuăpoateăpreluaăfunc iileă esutuluiăpeăcare-lăînlocuieşte.
Procesulădeărepara ieădescrisăseărealizeaz ăînăurmaăuneiăleziuniădatorate unei t ieturi,
zgârieturi, perfor ri (careă traverseaz ă bariera epitelial ). În leziunile care sunt datorate
infec ilorăpure,ăvindecareaăseăfaceănumaiăprinăregenerare.ăÎnăastfelădeăcazuri,ănuăse formeaz ă
nici cheag, nici cicatrice.ă Doară infec iileă foarteă graveă (distructive)ă suntă urmateă deă oă
cicatrizare.

2. Efectele stresului de suprasolicitare asupra aparatului
locomotor
Numeroaseă afec iuniă ale aparatului locomotor suntă dină punctă deă vedereă clinic,ă reac iiă aleă
organismuluiălaăstresulădeăsuprasolicitare.ă esuturileătindăs ăr spund ălaăacestaăprinăcreştereaă
rateiădeăproduc ieătisular .ăAstfel,ăstresulăprelungităanormalăasupraăunuiă esut,ăvaăfiăînso itădeă
hipertrofiaătisular ,ăcuăcondi iaăcaănutri ia,ărespectivăcircula iaă esutului,ăs ănuăfieăcompromis ă
şiă cuă condi iaă caă rataă stresuluiă sauă rataă deă distrugereă s ă nuă fieă maiă mareă decâtă rataă cuă careă
esutulăîşiăpoateăreparaămicro-traumatismele.
Subă stresă continuu,ă cândă acesteă condi iiă nuă suntă îndeplinite,ă esutulă vaă ajungeă laă oă leziune.ă
esuturileăcareăauăînămodănormalăoărat ămetabolic ămaiăsc zut ,ădeăobiceiăceleăcareăsuntămaiă
slab vascularizate, sunt mai expuse la astfel de leziuni. De exemplu: cartilajul articular,
tendoanele, anumite ligamente, fibro-cartilajul intra-articular.ăPeădeăalt ăparte,ă esuturileăcuăoă
maiăbun ăvasculariza ieăşiăcuăoărat ăînalt ădeăturnover,ădeăex.ăosul,ămuşchiul,ă esutulăcapsulei
articulare,ăşiăanumiteăligamente,ăsuntămultămaiăpredispuseădeăaăr spundeăprinăhipertrofiereăînă
urmaă stresuluiă repetat,ă adic ă prină creştereaă densit iiă elementeloră structurale.ă Dac ă totuşiă
stresulăesteăpreaăridicat,ăsauăexist ăoăhipovasculariza ie,ăniciăacesteăelementeănuăpotăfaceăfa ă
rateiăridicateădeădistrugereătisular .ă
Înăcondi iileăuneiăcreşteriămoderateăaărateiăstresului,ăorganismulăareăposibilitateaădeăaă
evitaă oriceă stareă patologic ă (durere,ă inflama ie...).ă Acesteă situa iiă apară şiă înă cazulă unui stres
major,ă dac ă acestaă esteă indusă treptată şiă esteă intermitent,ă astfelă încâtă s ă permit ă refacereaă
tisular ăînă intervalulădeătimpădeărepausă(cândăstresulă nuăac ioneaz ).ăUnăexempluătipic,ăesteă
angajareaă înă activitateaă fizic ă viguroas ă printr-un antrenamentă gradat.ă Aceast ă perioad ă deă
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antrenamentă permiteă oă maturareă adecvat ă aă noiloră esuturi,ă ceă s-auă formată caă r spunsă laă
microtraumatismeleăproduseăprinăactivitateaăfizic .ă
Maturareaă adecvat ă înseamn ă c ă elementeleă structuraleă suntă corectă orientate,ă astfel
încâtă s ă atenuezeă celă maiă bineă for eleă careă tindă s ă deformezeă esutul.ă Atenuareaă corect ă seă
realizeaz ă atunciă cândă exist ă oă masă suficientă deă esută şiă cândă structura este suficient de
extensibilă pentruă aă puteaă atenua/amortizaă şocurile,ă întindereaă excesiv ă asupraă elementeloră
structurale.ăPentruăaceastaăseăproduceăcolagenănouăcareăcreşteăcapacitateaătotal ădeăaărezistaă
for ei,ăşiăcareătrebuieăs ăfieăsuficientădeămaleabilăpentruăaăpermiteăanumiteădeform ri.ăCuăcâtă
maleabilitateaăesteămaiămic ,ăcuăatâtăvaătrebuiă caărezisten aă esutuluiă s ăfieămaiămare,ăadic ă
for aă deă întindereă sauă deformareă aplicat ă asupra fibrei individuale de colagen, sau asupra
trabecului osos individual, va fi mai mare.ăCuăcâtăvaăfiămaiămareăfor aădeădeformareăasupraă
elementului individual, cu atât mai mare va fi posibilitateaă apari ieiă deă leziuniă
microtraumaticeă laă nivelulă fibreloră individualeă aleă esutului.ă Creşterea ratei de
microtraumatisme,ăcreşteăşansaăapari ieiădureriiăşiăaăinflama iei.ă
Deci,ăoăcantitateămaiămareădeă esut,ănuăcreşteăneap ratăfunc ionalitateaănormal ăsubăinfluen aă
stresuluiăcrescut.ăAcestă esutănouăformatătrebuieăs ăfieăşiămaleabil,ăceeaăceăînseamn ăc ăesteă
nevoieădeătimpă pentruăputeaăluaăorientareaăadecvat .ăAcestă efectă deăorientareă aăelementuluiă
structurală înă aşaăfelă încâtăs ăpoat ăcontribuiălaăextensibilitateaăîntregiiăstructuri,ăcaăună„tot”,ă
poateă fiă în eleas ă maiă bineă studiindă „capcanaă degetului”,ă (juc riaă chinezeasc ă subă form ă deă
cilindruăconstruit ădintr-oăîmpletitur ădeăfâşiiădeăhârtie),ăcareăpoateăfiăscurtat şiăalungit ăf r ă
aă schimbaă lungimeaă fibreiă individualeă constitutive.ă Aceast ă extensibilitateă esteă datorat ă înă
întregimeăorient riiăfibrelorăşiămobilit iiăinterfibrilare.ăAstfelăseăpoateăaplicaăoăfor ăcareăs ă
extind ă structura,ă f r ă aă induceă for eă interne asupra fibrelor individuale. Organismul se
adapteaz ă laă stresulă moderată şiă treptată m rit,ă prină polimerizareaă structuriloră precursoareă
colagenului, respectiv, fibrele de colagen seă orienteaz înă sensulă adecvată ac ion riiă for eiă
externe.
I. Subă influen aă unui stres anormal foarte crescut, sau într-oă stareă nutri ional ă alterat ,ă
încercareaă organismuluiă deă aă seă adaptaă poateă fiă neadecvat .ă Anumiteă esuturiă nu sunt
capabile s ă produc ă esută nouă suficientă deă repede,ă sauă esutulă nouă nuă esteă destulă deă
matur, respectivănuăareătimpăsuficientăpentruăaăseămaturizaăadecvat.ăÎnăacesteăsitua ii,ă esutulă
va degenera,ă iară maiă târziuă vaă ap reaă durereaă şiă inflama ia înă condi iileă înă careă stresulă
continu .ă Degenerareaă esuturiloră trebuieă tratat ă prină reducereaă intensit iiă stresului,
îmbun t ireaăcircula ieiălocaleăsauăamândou ,ădepinzândădeăcauz .
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Exemplulătipicădeăasemeneaădegenerareătisular ăesteădegradareaăcartilajuluiăarticularăînăbolileă
degenerativeăarticulareăşiăleziunileăcareădeăobiceiăafecteaz ăpiciorulădiabetic.ă
Cartilajulăarticularăfiindănevascularizatăşiăavândăoărat ămetabolic ăsc zut ădeăturnover,ănuăseă
adapteaz ăsuficientădeăbineă(eficient)ălaăstresulăridicatăşiăesteăastfelăsusceptibilăde a se degrada
în urma suprasolicit rii. Piciorul diabetic poate avea un deficită nutritivă datorit ă tulbur riloră
vasculareăşiădatorit ăstresuluiăcrescutăînăurmaăreduceriiăfeed-backului senzorial.
II. Exist ăsitua iiăînăcareăintensitatea stresului nu este suficientă pentru a determina o
distrugere, dar este prea puternică pentru a permite formarea şi modelarea în timp a
ţesutului nou. Astfelăapareălaă esutulăosos,ăînăcazulăsclerozei, la nivelul capsulei, ligamentelor,
tendoanelor, în cazul fibrozei.ă Înă ambeleă situa iiă apareă oă creştereă anormal ă cantitativ ă deă
esut,ădară esutulănuăesteădestulădeădeformabilăpentruăaăatenuaăfor eleădeădeformare.ăAceastaă
produce durere,ă inflama ie,ă creştereaă stresuluiă asupraă esuturiloră adiacente, sau
combina iiădintreăacestea.
Corec iaăconst ăînăsc dereaăstresuluiăpân ălaăunănivelălaăcareăesteăsuficient pentru a stimula
modelareaă esutuluiă normal.ă Astfel,ă şiă extensibilitateaă normal ă poateă fiă restabilit ă şiă
men inut .ă Aceastaă necesit ă creştereaă mobilit iiă interfibrilareă şiă men inereaă uneiă st riă
nutri ionaleăcorecte.
Multeăafec iuniă aleă aparatuluiă locomotorăpotă aveaăpatologiaălegat ădeămodelareaăinadecvat ă
sauăanormal ăaă esuturilor.ă
De ex:
-

Înăsclerozaăosoas ,ătendinite - „cotulătenismanului” (originea scurtului extensor radial
al carpului se fibrozeaz şiăesteăprezentăşiăun proces inflamator cronic.

-

tendinitaă

coifuluiă

rotatoriloră

supraspinosuluiă

şiă

infraspinosului,

datorit ă

hipovasculariz rii.ă
-

Stareaă articula ieiă scapulo-humeral ă seă degradeaz ă continuu,ă caă şiă înă fibrozaă
capsular ,ă asociat ă cuă „umarulă blocat”ă sauă „înghe at”,ă careă esteă totă oă dereglareă de
modelareătisular .

-

Înă urmaă imobiliz riiă uneiă fracturi,ă aceastaă seă poateă vindeca,ă printr-o modelare
anormal .

-

Oă capsul ă articular ă devineă fibrozat ă înă urmaă uneiă imobiliz riă datorat ă artrotomiei.ă
Lipsaă mişc riiă permiteă formareaă uneiă re eleă dezordonateă deă fibreă careă formeaz ă
leg turiă(bride)ăanormaleă(adeziuni),ăcareănuăpermitămişcareaăînătoat ăamplitudineaădeă
mişcareăaăsegmentului.
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3. Tratamentul afec iunilor aparatului locomotor datorate
stresului de suprasolicitare
Tratamentulă trebuieă s ă foloseasc ă tehniciă careă s ă reduc ă înc rc tura,ă prevenindă creareaă
for elorăexcesive.ăReducereaăînc rc riiăexcesiveăseăpoateăfaceăprin:
-

controlulăactivit ilor

-

folosireaăortezelorăpentruăaăcontrolaăaliniamentulăsegmentarăsauămişcareaăsegmentar .

-

Folosirea unor instrumente careăs ăasisteămişcarea,ădeăex.ăcârjele

-

Reducândăînc rc turaăasupraăanumitoră esuturi,ăcapacitateaăaltoră esuturiădeăaăatenuaă
for eleăpoateăcreşte.ăAceastaăseărealizeaz ăprinăcreştereaăfor eiăşiărezisten eiămuşchiloră
adiacen i.ăDeăex:ăpentruăreducereaăînc rc riiăligamentuluiătalofibularăanterior,ătrebuieă
înt ritămuşchiulăperoneal.

Dar,ăreducereaăintensit iiăstresuluiănuăneăasigur ăc ăvaăaveaălocăoămaturareăadecvat ătisular .ă
Ună anumeă gradă deă stresă asigur ă şiă maturizareaă esutuluiă nouă format,ă asigur ă şiă oă orientare
normal ănouluiă esut,ădarăasigur ăşiăoptimizareaăst riiănutri ionaleăaăregiuniiărespective.ăă
Deci,ă înă celeă maiă multeă afec iuniă cronice,ă tratamentulă nuă esteă absen aă total ă aă mişc rii.ă
Intensitateaăşiădurataămişc riiăvaăfiăstabilit ăprinăexaminareaănaturiiăşiăextinderiiăleziunii,ăcaăşiă
prină stabilireaă factoriloră etiologici.ă Cunoscândă r spunsulă laă leziuniă ală fiec ruiă tipă deă esută
constitutivăalăaparatuluiălocomotor,ăfactoriiăstresan iă(mişcarea)ăvorăfiăaplica iălaăintensitateaă
dorit .ă
Înă situa iaă înă careă trebuieă s ă seă fac ă oă reducereă semnificativ ă aă activit iiă pentruă aă permiteă
vindecarea,ăterapeutulătrebuieăs ăiaăanumiteăm suriăpentruăaăpreveniăapari iaădisfunc iilorăînă
urmaăcicatricilorăaderente,ăatrofieiămuşchilorăadiacen i.
Celeă maiă frecventeă afec iuniă croniceă suntă microtraumatismeleă tendoaneloră şiă ligamentelor.ă
Acesteaăsuntăadeseaărefractareălaătratamenteăcaărepausulăşiătratamenteleăantiinflamatoare,ăeleă
nefiindăafec iuniăcroniceăinflamatorii,ăciărezultateleăpatologiceăaleămodel riiăanormaleăaleă
esuturilor,ă caă reac ieă laă stresulă deă suprasolicitare.ă Astfel, în timp ce repausul permite
formareaă neo esutului,ă acestaă nuă areă oă extensibilitateă normal ă datorit ă lipseiă deă orientareă
corect ăaăelementelorăstructurale,ăaderen elorăanormaleăaleăelementelorăstructuraleăunaăfa ădeă
alta,ăşiădatorit ăaderen elorăcuă esuturileăadiacente.
Datorit ălipseiădeăextensibilitateăcareăacompaniaz ărefacereaăacestorăleziuni,ăstructuraădevineă
maiăsupus ălaăac iuneaăfor elorăasupraăelementuluiăindividualăchiarăcândăstresulăeste diminuat.
Astfel,ă structuraădevineă maiăpu inăcapabil ăs ăatenuezeăfor eleădeădeformareăaplicateăasupraă
ei.ăRezultatulăesteărecuren a,ăreapari iaăprocesuluiăinflamator.ăCelămaiăcunoscutăexempluăesteă
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tendinitaă supraspinosuluiă laă um ră şiă tendinitaă extensorului scurt radial al carpului; tendinita
abductorului lung al policelui sau al tendonului extensorului scurt al policelui (boala
Quervain),ă luxa iaă ligamentuluiă coronariană laă genunchi,ă luxa iaă ligamentuluiă anterioră
talofibular.
Peă parcursulă maturiz rii,ă esutulă cicatriceală esteă remodelată prină înl turarea,ă reorganizareaă şiă
înlocuireaăcelulelorăşiămatriceloră(8).ăAst ziăesteăgeneralăacceptatăc ăstresulămecanicăinternăşiă
externăaplicată esutuluiădeărepara ieăesteăcelămaiăimportantăstimulăpentruăremodelareaă esutului
cicatriceală imatură şiă fragilă cuă fibreă orientateă înă toateă direc iileă şiă înă maiă multeă planuriă înă
fasciculeădeă esutăconjunctivărearanjateăliniară(9).ăDeăaceea,ăînătimpulăperioadeiădeăvindecare,ă
structurileă afectateă ară trebuiă men inuteă mobileă prină utilizareaă loră normal .ă Totuşi,ă datorit ă
durerii,ă esuturileănuăpotăfiămobilizateălaăcapacitateaălorămaxim .ăAceast ăproblem ăseăpoateă
rezolvaă prină intermediulă MTP.ă Fric iuneaă transvers ă impuneă ună stresă ritmică transversală peă
structurile remodelate de colagen dină esutulăconjunctiv.ăDeăaceeaăelăreorienteaz ăcolagenulă
longitudinal.ă Deă aceeaă MTPă esteă bineă s ă fieă aplicată laă începutulă procesuluiă deă reparareă
(granula ieă şiă începutulă stadiuluiă deă remodelare).ă Înc rcareaă ciclic ă şiă mobilizareaă esutuluiă
conjunctiv aflat înă procesulă deă vindecareă stimuleaz ă formareaă şiă remodelareaă colagenuluiă
(10).
Înă asemeneaă leziuniă croniceă persistenteă aleă tendoaneloră şiă ligamentelor,ă şiă ocazională aleă
muşchilorăaplicareaătehnicilorăşiăprocedeelorăprinăcareăasigur măoăextensibilitateănormal ăaleă
structurilorăimplicateăesteăcomponentaăesen ial ăaăprogramuluiădeătratament:
1. exerci iiă pasiveă şiă activeă careă producă oă solicitareă longitudinal .ă Prină aplicareaă acestoraă
exist ă îns ă şiă posibilitateaă caă disfunc iaă s ă fieă men inut ă prină creareaă înă continuare a
microtraumatismelorătisulare.ăOăintensitateăpreaămic ăaămişc riiăaplicateăduceălaăob inereaă
uneiă extensibilit iă sc zute,ă iară oă intensitateă preaă mareă nuă permiteă vindecareaă adecvat .ă
Compromisul,ăsauăabordareaăoptim ăesteăfoarteăgreuădeăapreciat
2. o alt ămetod ădeăpromovareăaăextensibilit iiăşiămobilit iiă esuturilorăimplicate,ăînătimpăceă
intensitateaăstresuluiăesteăredus ,ăesteăaplicareaămasajului,ăaăfric iuniiătransverseăprofunde.ă
Eaă maiă poart ă şiă denumireaă deă tehnicaă Cyriax,ă fiindă introdus ă deă acesta în 1971 (1).
Masajulă seă aplic ă profund,ă directă peă zonaă lezat ,ă într-oă direc ieă perpendicular ă fa ă deă
orientareaănormal ăaăăfibrelor (fig. 4).ăAceastaămen ineăoămobilitateăaăstructuriloră inândă
contă şiă deă esuturileă adiacenteă şiă ajutândă şiă laă creştereaă mobilit iiă interfibrilareă aleă
structurilorăindividuale,ăf r ăcaăacesteaăs ăfieăstresateălongitudinal.ăPoateădeăasemeneaăs ă
ajuteă laă orientareaă normal ă aă fibreloră peă m suraă produceriiă lor.ă Acestă efectă poateă fiă
asem natăcuăefectulătreceriiămâiniiăpesteăoăperieădeădin i;ăpân ăcând,ăînăfinal,ăperiiăperiu eiă
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vorădeveniăorienta iăperpendicularăpeădirec iaăînăcareăseămişc ămâna.ăÎnăanumiteăpatologii,ă
caăşiătendinitaăcoifulărotatorilor,ăînăcareăetiologiaăpoateăfiălegat ădeăunădeficitădeănutri ie,ă
determinat de o hipovascularizare,ă hiperemiaă indus ă deă fric iuneaă profund ă poateă
contribuiălaăreac iileădeăvindecare.

Figura nr. 4 – Modalitateaădeăac ionareăprinămasajulătransversăprofund,ăperpendicularăpeă
fibre.
Deşiă acesteă efecteă aleă fric iuniiă profundeă suntă conjuncturale,ă eleă seă bazeaz ă peă concepteă
fiziologiceăşiăpatologiceăbineăstabilite.ăEsteăimportantădeăasemeneaăaplicareaăacestuiaăîntr-un
planădeătratamentăbineărealizatăşiăbineăgâmdit.ă

4. Aplica iile clinice ale masajului transvers profund
MTP este indicatăînăafec iunileăcroniceăaleă esuturilorămoiă- de obicei tendoane, ligamente sau
muşchiă- determinateădeăoămodelareăanormal ăaăelememntelorăfibroase,ăcaăr spunsălaăstresulă
deăsuprasolicitare,ăsauădeăefecteleăsecundareăaleăafec iunilorăinflamatoriiăacute.ă Inten iaăesteă
deăaărestauraăsauăaămen ineămobilitateaăstructuriiăînăceeaăceăpriveşteă esuturileăadiacenteăşiădeă
aăcreşteăextensibilitateaăstructurilorăînăcazulăunorăînc rc riănormale.ăScopulăesteădeăaăpermiteă
creştereaă capacit iiă deă aă faceă fa ă ă for eloră externeă aplicateă asupraă esuturiloră cuă
extensibilitateăredus ăaăelementelorăstructuraleăindividuale.ăPatologiileătipiceăsunt:ă
 Tendinitele
-

tendinitaăsupraspinosulăsauăinfraspinosulălaăum r;

-

cotul tenismanului;

-

tendinita pumnului de Quervqin;

-

tendinita peronieruluiălaăglezn
 Luxa iiăaleătendoanelorăsubacuteăsauăcroniceă

-

ligamentul intercarpal;

-

ligamentul coronar
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-

ligamentul colateral medial

-

ligamentul talofibular sau calcaneocuboid

MTPătrebuieăînceputădup ădispari iaăsimptomatologieiăacute.

5. Efectele analgezice ale MTP
Observa iaăclinic ăfrecvent ălaăaplicareaămasajuluiătransversăesteăc ăaplicareaălocal ăaăacestuiă
tipă deă masajă duceă laă oă diminuareă imediat ă aă durerii,ă pacientulă seă afl ă într-o stare de
semiparalizieă înă timpulă masajuluiă şiă reevaluareaă imediată dup ă tratamentă arat ă oă reducereă aă
dureriiă şiă oă creştereă aă for eiă şiă mobilit ii.ă Timpulă deă producereă aă analgezieiă peă parcursulă
aplic riiă masajuluiă transversă esteă deă câtevaă minute,ă iară efectulă analgezică post-masaj poate
dura mai mult de 24 de ore (3).
Înl turareaă temporar ă aă dureriiă laă sfârşitulă şedin eiă deă tratamentă preg teşteă pacientulă pentruă
tratamentulă cuă mobiliz ri,ă altminteriă imposibilă deă realizat,ă dară careă auă rolulă deă aă rupeă
aderen eleănedorite.
O serie de ipoteze au fost propuse pentru a explica efectul antalgic al masajului transvers
profund:
1. Teoriaă„gateăcontrol”. Diminuareaădureriiăînătimpulăşiădup ăfric iuneaătransvers ăpoateăfiă
datorat ămodul riiăimpulsurilorănociceptive… Pain relief during and after friction massage
may be due to modulation of the nociceptive impulses at spinal cord level: the "gate
control theory" . The centripetal projection into the dorsal horn of the spinal cord from the
nociceptive receptor
mechanoreceptors

system

located

in

is
the

inhibited by the concurrent
same

tissues.

Selective

activity of the

stimulation

of

the

mechanorecptorsăbyărhythmicalămovementsăoverătheăaffectedăareaăthusă‘closesătheăgateăforă
painăafference’.
2. Dup ă Cyriax,ă fric iuneaă conduceă deă asemeneaă laă sporireaă distrugeriiă metaboli iloră careă
produc durere, cum ară fiă substan eleă Lewis.ă Acestă metabolit,ă dac ă esteă prezentă într-o
concentra ieăpreaămare,ăprovoac ăischemieăşiădurere.ă
3. Aăfostăsugeratădeăasemeneaăc ăunăMTPăîndelungatăpeăoăzon ălocalizat ăpoateăs ăconduc ălaă
disfunc ieăaă esutuluiănervos periferic, cu efect antalgic local.
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4. Unăaltămecanismăprinăcareădurereaăpoateăfiăredus ăesteăcelăalăcontrolulăinhibitorăalănoxeloră
difuze,ă ună mecanismă deă suprimareă aă dureriiă careă elibereaz ă narcoticeă endogene.ă Aceştiaă
suntă neurotransmi toriă inhibitoriă careă diminueaz ă intensitateaă dureriiă transmis ă c treă
centrii superiori (4,5,6).

. Efectele MTP asupra procesului de reparare a esutului
conjunctiv
1. Stimuleaz ăfagocitoza
Seăpresupuneăc ăFTPăblând ăaplicat ăînăstadiileăinflamatoriiăprecoceăsporeşteămobilizareaă
fluidelor tisulareăşiăastfelăcreşteărataăfagocitozeiă(7).
2. Stimuleaz ăorientareaăcorect ăaăfibreloră esuturilorăconjunctiveăînăcursădeăregenerare
3. Mobilizeaz ăstructurileăafectateăprevenindăsauădistrugândăaderen eleănedorite.ăMTPăareăcaă
scopăs ămobilizezeătransversalăstructurileădeăcolagenăaleă esuturilorăconjunctive,ăel previne
totodat ă şiă formareaă aderen elor.ă Înă stadiileă incipienteă aleă prolifer rii,ă cândă aderen eleă
(crosslinks)ăsuntăabsenteăsauăfoarteăslabe,ăfric iuneaătrebuieăs ăfieăfoarteăuşoar ăpentruăcaă
astfelă s ă creezeă minimumă deă disconfort.ă Deă aceea,ă înă primeleă dou ă zileă dup ă leziune,ă
fric iuneaăseăfaceăcuăpresiuneăfoarteămic ăşiăpentruăoăperioad ăfoarteăscurt ,ăaproximativăună
minut.
Într-unăstadiuămaiăavansatăcândăseăformeaz ăadeziuniămaiăputernic,ăfric iuneaătrebuieăs ăfieă
maiăputernic ăpentruăaăleăputeaărupeă(11,ă12).ăTehnicaăesteăf cut ăînă scopulă deăaăînmuiaă
esutulă cicatriceală şiă deă aă mobilizaă aderen eleă întreă fibreleă deă colagenă şiă aderen eleă întreă
celuleleă esutuluiă conjunctivă deă repara ieă şiă esuturileă învecinate.ă Acestea,ă dimpreun ă cuă
producereaă anestezieiă locale,ă preg tescă structurileă pentruă mobiliz rileă careă realizeaz ă ună
stresălongitudinalăasupraăstructurilorăşiărupeăaderen eleămaiămari.
4. Produce hiperemieătraumatic
Fric iuneaătransvers ăprofund ăputernic produceăvasodilata ieăşiăcreşteăcircula iaăsanguin ă
înă zon .ă Seă presupuneă c ă aceastaă gr beşteă eliminareaă iritan iloră chimiciă dină zon ă şiă
sporeşteătransportulănarcoticelorăendogeneăducândăastfelălaăoăsc dereăaădurerii.ăO astfel de
fric iuneărealizat ăcuăintensitateămareăduceălaăhiperemieătraumatic ăşiăesteădeărecomandată
doarăînăleziunileăcornice,ăcuăcercăviciosăautoîntre inut.
5. Realizeaz ăoăanalgezieătemporar
Fric iuneaădetermin ăefecteăcareăseăinstaleaz ămaiălent,ădecâtăinjec iile,ădarăducălaărezolvareă
mai bun ăprinăvindecareădefinitiv ăşiărecuren eămaiăpu ine.
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Câteodat ăfric iuneaătransvers ăprofund ăesteăsingurulătratamentăposibil.ă

. Indica iile de aplicare a MTP
7.1. Tehnica de aplicare
Segmentulătrebuieăs ăfieăuşorădeăabordatăşiăbineăsprijinit,ăastfelăîncâtăs ăseăreduc ăcâtămaiămultă
posibilă tonusulă musculară postural.ă Structuraă deă tratată vaă fiă pus ă într-oă pozi ieă deă tensiuneă
neutr ,ăastfelăîncâtăs ăfieăcuăuşurin ăaccesibil ăvârfurilorădegetelorăterapeutului.ăDac ăexist ă
suspiciuneaădeăaderen eăîntreătendonăşiăteacaăsa,ăatunciătendonulăvaăfiămen inutăîntins,ăpentruă
a-lăstabilizaăînătimpăceăteacaăesteămobilizat ăînătimpulămasajului.ăTerapeutulătrebuieăs ăşad ă
dac ăesteăposibil.ăCotulăpacientuluiătrebuieăs ăfieăsus inutăpentruăaăreduceătensiuneaămuscular
aăp r iiăproximale.ăSeăvaăfolosiăfalangaădistal ăaădegetuluiăindex,ămedius,ăsauăpolice,ăcareăseă
plaseaz ă directă peă loculă afectat.ă Degeteleă careă nuă suntă utilizate,ă trebuieă folositeă pentruă aă
asiguraă oă stabilizareaă aă mâiniiă şiă bra uluiă terapeutului.ă Nuă seă folosescă lubrifian i,ă pieleaă
pacientuluiătrebuieăs ăseămişteăodat ăcuădegetulăterapeutului.ăÎncepândăcuăoăpresiuneăuşoar ,ă
terapeutulă vaă faceă oă mişcareă deă „du-teă vino”ă peă oă direc ieă perpendicular ă cuă orientareaă
normal ă aă fibreloră segmentuluiă vizat.ă Amplitudineaă mişc riloră esteă astfelă dozat ,ă încâtă s ă
produc ăoăminim ătensiuneăasupraăpieliiălaăfinalulăfiec reiăcurseădeămişcare.ăTotăînăacestăscopă
seă utilizeaz ă policeleă şiă indexulă celeilalteă mâiniă pentruă aă adunaă pieleaă înspreă ariaă masat .ă
Frecven aămişc rilorătrebuieăs ăfieăîntreădou -treiăcicluriăpeăsecund ăiarămişcareaătrebuieăs ăfieă
ritmic .ă
Laăînceputulămasajului,ăpacientulăpoateăs ăsimt ăoăsensibilitate/jen ăuşoar ăspreămoderat ,ădară
astaă nuă trebuieă s -lă descurajeze.ă Dup ă 1-2 minute de tratament cu presiune uşoar ,ă aceast ă
sensibilitateăarătrebuiăs ăseădiminuezeăconsiderabil.ăDac ănuăs-a diminuat, ba chiar a crescut,
atunciăaplicareaătratamentuluiătrebuieăoprit ,ăprobabilăfiindc ăterapeutulăaăaplicatădeălaăîncepută
oăpresiuneăpreaămare.ăContinuareaăsauăcreştereaăjeneiăesteăfoarteărar ,ădeăobiceiămasajulăareă
unăefectăanestezic.ăAstfel,ădup ăsc dereaăsensibilit ii,ădup ăprimeleă1-2 minute, presiunea ar
trebuiăs ăcreasc ,ăastfelăîncâtăpacientulăpoateăresim iădinănouăoăsensibilitateă/jen .ăDup ăalteă12 minute durereaăvaătrebuiăs ădimunuezeădinănou.ăDac ănu,ămasajulăvaăfiăîntrerupt,ădacaăda,ăelă
vaăfiăreluatălaăoăintensitateăpu inămaiămareăpentruăalteădou ăminute.ăÎnătimpulăultimuluiăsetădeă
2ăminuteăalămasajului,ăterapeutulătrebuieăs ăsimt ăc ămasajulăaăfostăsuficient de profund încât
s ăating ăstructuraălezat .ăLaăprimaăşedin ămasajulăarătrebuiăs ăseăopreasc ădup ă5-6 minute,
şiăsemneleă(simptomatologia)ăarătrebuiăretestate.ă
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- Dac ă esteă vorbaă deă oă leziuneă muscular ă sauă tendinoas ,ă seă vaă verificaă mişcareaă
dureroas ălaăopunereă(contrac iaăcuărezisten );
- Dac ăesteăoăleziuneăligamentar ,ăatunciăseăvaăretestaămobilizareaăarticular ădureroas .

Pacientulă ară trebuiă s ă resimt ă imediată oă anumeă ameliorare.ă Dac ă nu,ă atunciă ară trebuiă
reconsideratădac ămasajulăesteăindicatăînăafec iuneaă(cazul)ărespectiv .ă
Înătratamenteleăsuccesive,ăprofunzimeaămasajuluiăesteăîntotdeaunaăcrescut ,ăaşaădup ăcumăaă
fostă descrisă anterior.ă Lafelă seă vaă creşteă şiă durataă deă aplicareă cuă aproximativă 3ă minuteă laă
fiecareăşedin ,ăajungându-seălaăoădurat ăde 12-15ăminuteăpeăşedin .ăOricum,ăniciăintensitateaă
presiuniiă şiă niciă durataă şedin eiă nuă ară trebuiă s ă creasc ă dac ă jenaă sauă sensibilitateaă nuă
diminueaz ăînătimpulătratamentului.ăR spunsurileăvorăvariaăînăfunc ieădeăpacientăşiădeănaturaă
leziunii,ă astfelă c ă durataă tratamentuluiă vaă creşteă variabil,ă deă laă cază laă caz.ă Înă generală
problemeleă seă rezolv ă dup ă 6ă – 10ă şedin e,ă peă parcursulă aă 2ă - 3ă s pt mâni,ă dac ă celelalteă
proceduri de tratament sunt adecvate.
Destulădeăfrecvent,ăpacien iiăpotăresim iăoădurereăcrescut ădup ăprimaăsauăaădouaăşedin ădeă
tratament,ă dară trebuieă s ă seă fac ă distinc iaă cuă exacerbareaă simptomelor.ă Apari iaă uneiă
sensibilit iăcrescuteăsauăchiarăaăuneiădureri,ălaănivelulăăpieliiăsauăaleă esuturilorămoiăsuntădeă
aşteptat.ă Acesteaă apar doar datorit ă aplic riiă presiuniiă respective,ă independentă deă existen aă
patologiei.ă Aceast ă sensibilitateă crescut ă laă nivelulă pieliiă nuă trebuieă considerat ă caă oă
înr ut ireăaăcondi ieiăpacientului,ăatâtaătimpăcâtătesteleăfolositeăpentruăpatologiaărespectiv ănuă
devin maiădureroase,ănuăseăînr ut esc.ă
Reguli de aplicare
- Localizareăexact ăaăzoneiădeămasat
- Nuăseămişc ădegetulăpeăpiele
- Seăaplic ăpeăoădirec ieătransversal ăaăfibrelor
- Seăaplic ăcuăsuficient ăprofunzimeăşiăamplitudine.
- Pozi iaădeăstartă:


Leziuneaăaccesibil ădegetului



Tendonulăsauăligamentulăseăafl ăînăgeneralăîntr-oăpozi ieăalungit



Degetulăcuăcareăseăexecut ămasajulătrebuieăs ăaib ăfalangaădistal ăuşorăflectat .
o Se folosesc diferite prize
o Seălucreaz ăcuăeconomieădeăefort:



Mişcareaăseăfaceăcuătotăbra ulăşiănumai cu degetul
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Ac ionareaăareădou ăfaze,ăunaăactiv ăc treăterapeut,ăşiăfazaăpasiv ,ădeărelaxareă
în sens opus.

-

Întotdeaunaă seă încearc ă men inereaă ultimeloră falangeă aleă degetuluiă înă pozi ieă uşoră
flectat

7.2.ăDurataăşiăfrecven aă
 Deăobiceiădeă3oriăpeăs pt mân
 15ăminuteăpeăşedin ,ăseăîncepeăcuă10ăminute.
 Dac ăstructuraăesteăpreaăpl pând ,ăfragil ,ăintervalulădintreăşedin eăesteăprelungit,ădară
durataăşiăintensitateaăfric iuniiăprofundeănuăseăschimb
 Tratamentulă seă încheieă cândă pacientulă nuă maiă areă simptomeă şi când examinarea
func ional ăesteănegativ .ăExcep ieăfac:ăcvadricepsulăşiăischiogambierii.ăPentruăaăevitaă
recuren a,ătratamentulăînc ăoăs pt mân ădup ăîncetareaăsimptomelor.
7.3.ăGreşeliăfrecvente
 Greşeal ăcomun ăpeăparcursulătratamentuluiăcuămasajătransversăprofundăesteăapari iaă
unoră leziuniă uşoareă areă pielii.ă Acesteaă potă apareă deă laă unghiileă terapeutuluiă sauă
datorit ăuneiă tehniciă defectuoaseăprină careăseăcreaz ăfric iuniăpreaămariăîntreădegetulă
careămaseaz ăşiăpieleaăpacientului.ă
 Alt ăgreşeal ăfrecvent ăesteăaplicareaămasajuluiăpeăzonaădureroas ăşiănuăpeăceaălezat .ă
Celeădou ăzoneănuăcoincidăîntotdeauna.ă
 Terapeutulă trebuieă s ă eviteă suprasolicitareaă articula iiloră distaleă aleă policeluiă şiă
degetelorăutilizateăînămasaj.ăMaiăalesădac ăaceast ătehnic ăesteăfolosit ăfrecvent.ăAcestă
stresă poateă fiă redusă prină stabilizareaă articula ieiă interfalengieneă distaleă aă degetuluiă
activăcuăunădegetăliber,ăşiăprinăalternareaădegetelorăînătimpulăuneiăşedin e.
7.4.ăContraindica ii
Masajul trasvers profund trebuie evitat în cazul:
 Înăcareăstareaănutri ional ăaăpieliiăesteăcompromis
 unuiăr spunsăvascularădeficitar,
 pacien ilorăcareăfolosescămedica ieăsteroid ăpeătimpăîndelungatăşiăînădozeămari,
 pacien ilorăcuăafec iuniăvasculareăperifericeădiagnosticate.


esuturiămoiăcalcifiate

 Leziuni tendinoase de tip reumatismal
 Boli de piele
 Infec iiălocale
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7.5.ăSeăaplic ăurm torilorămuşchi
 Subclavicular
 Brahial
 Supinator
 Adductor al degetului
 Muşchiiăinterosoşiăaiămâiniiăşiăpiciorului
 Intercostalii
 Oblicii abdominali

. . Tendoanele și capsulele pe care se aplică MTP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

tendoanele sub-spinosului
tendoanele sub-scapularului
tendonul lung al bicepsului
tendonul radial al bicepsului
apsula arti ulaţiei radio-cubitale
ligamentul lateral intern al pumnului
apsula arti ulaţiei trapezo-metacarpiene/ ligamentul lateral extern tibio-tarsian
liga e tele laterale ale arti ulaţiilor i terfala gie e
tendoanele adductorilor coapsei
argi ile laterale ale vaştilor/ liga e tul u o-metatarsian dorsal
tendonul cvadricipital/ ligamentul calcaneo-cuboidian
tendonul rotulian
partea mijlocie a ischiogambierilor
i serţia superioară a is hioga ierilor
ligamentul lateral intern al genunchiului
planul capsulo-ligamentar al genunchiului
apsula arti ulaţiei pero eo - tibiale superioare
ligamentul interspinos cervical
tendoanele supra-spinosului
ligamentul interspinos dorsal
ligamentul interspinos lombar
regiu ea i ferioară a ga ierului posterior
ligamentul ilio-lombar
ligamentul sacro-iliac
uş hiul i ter ostal
ligamentul sterno - clavicular
ligamentul acromio-clavicular
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. Indica ii pentru articula iile umărului şi cotului

8.1. Diagnosticul
Reducereaădureriiăob inut ăînăurmaăaplic riiăfric iuniiătransverseătimpădeăcâteva minute poate
fi foarte folositoare în a detecta locul exact al leziunii.
Înăleziunileămusculare,ătendinoaseăşiăligamentare,ăcâtevaăminuteădeămasajăpeăpresupusulălocă
ală leziuniiă areă caă efectă diminuareaă dureriiă laă testareaă efectuat ă imediată dup ă încetareaă
aplic rii;ă confirmându-seă astfelă acurate eaă diagnosticuluiă (efectulă esteă similară cuă celă ală uneiă
injec iiălocaleăcuăanestezic).
Preg tireaăpentruămobilizareăşiămanipulare
MTPăesteăaplicatăadeseaăînainteaăsauăînăconjunc ieăcuăalteătehniciădeămobilizare.
În leziunileă musculare,ă MTPă esteă aplicată înainteaă contrac iiloră activeă sauă electriceă peă
muşchiulăneînc rcat.ăScopulăacesteiăaplic riăesteădeăaăl rgiămuşchiul,ădeăaăpreveniăformareaă
adeziunilorăinterfibrilareăşi/sauăinterfasciculare.
MTPăăşiăblândăesteăaplicat la cot în cazul cotului tenismanului refractar la tratament. În acest
cază tehnicaă foloseşteă laă desensibilizareă şiă înmuiereaă tendonului,ă f cândă astfelă manipul rileă
ulterioare mai tolerabile.
8.2. Tratamentul
8.2.1. Corpul muscular
MTPăseăaplic ăunuiă muşchiă careăseăvindec ăînă urmaăuneiă contuziiăsauăînă cazulă uneiă rupturiă
musculare minore. În cazul rupturii musculare minore, MTP este adesea parte din al unui
tratamentăcombinatăaşaăcumăseăaplic ădeăobiceiădup ăinfiltra iiălocaleăcuăefectăanestezic.
Scopul tratamentuluiă esteă înă cazulă rupturiloră esteă deă aă permiteă fibreloră rupteă s ă seă vindeceă
astfelăîncâtăsporireaămaseiămusculareăînătimpulăcontrac ieiăs ăfieăposibil .ăSporireaăvolumuluiă
unuiămuşchiăaflatăînăcontrac ieăpoateăfiăderanjat ădeăadeziunileăformateăînăurma procesului de
vindecareă ală altoră rupturiă fibrilare.ă MTP,ă prină mişcareaă deă baleiereă transvers ă pesteă fibreleă
musculareă longitudinale,ă f r ă aă trageă înă sensă longitudinală deă fibre.ă Vaă permiteă astfelă
prevenireaă form riiă adeziuniloră înă fazeleă incipienteă deă vindecare,ă şiă ă rupereaă celoră dejaă
formate,ă înă fazeleă avansateă deă vindecareă sauă cronice.ă Acesteă adeziuniă seă formeaz ă întreă
fibreleă aceluiaşiă muşchiă sauă întreă fibreleă musculareă şiă esuturileă conjunctiveă adiacente.ă Esteă
deciăevident,ăc ăpentruăaărupeăadeziunile gataăformateăînăcazurileăcronice,ăMTPătrebuieăf cută
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cuă oarecareă fermitateă şiă pentruă oă durat ă deă 15-20 de minute, în timp ce în stadiile mai
incipienteătehnicaăseăvaăaplicaăcuămaiămult ăblânde eăşiăpeăoăperioad ămaiăscurt ădeătimp.
MTP pe corpul muscular seăvaăaplicaăîntotdeaunaăînăstareărelaxat .ă
Pentruă aă evitaă recidiveleă precoce,ă MTPă seă vaă aplicaă laă oă s pt mân ă dup ă ceă toateă testeleă
cliniceă auă fostă negative.ă Înă timpulă perioadeiă deă tratament,ă toateă mişc rileă sauă activit ileă
dureroase ar trebui evitate deăc treăpacient.
Teoretic,ă MTPă poateă fiă folosită pentruă to iă muşchiiă (corpulă muscular).ă Totuşi,ă anumiteă
localiz riă lezionaleă r spundă atâtă deă bineă laă infiltra iileă cuă anestezic,ă încâtă MTPă nuă maiă esteă
folosit. Acesta este cazul cotului tenismanului de tip IV (leziune la nivel muscular al
extensoruluiă radială alaă carpului).ă Peă deă alt ă parte,ă câteodat ă nuă exist ă alternativeă pentruă
tratamentulăcuăMTP.ăLeziuneaămuşchiuluiăsubclavicularăsauăintercostal,ădeăexempluăpoateăfiă
tratat ădoarăcuăMTP.
Experien aă clinic ă bogat ă arat ă c ă leziunileă laă nivelulă jonc iuniiă musculo-tendinoase (care
con ină şiă fibreă musculareă şiă tendinoaseă totodat )ă deă laă nivelulă întreguluiă corpă potă fiă tratateă
doară prină MTP.ă Seă pareă c ă nuă exist ă alternative.ă Anesteziceleă localeă sauă steroiziiă careă
ac ioneaz ăatâtădeăbineălaănivelulăleziunilorăcorpuluiămuscularăşiăcelorăteno-periostale, nu au
nici cel mai mic efect la nivelul leziunilor musculo-tendinoase.
8.2.2. Tendoanele
Toateă tendiniteleă datorateă suprasolicit riiă potă fiă tratateă cuă MTPă cuă excep iaă teno-periostitei
extensorului scurt radial al carpului (cotul tenismanului de tip 2) care este tratat cel mai bine
cuăinfiltra iiăcuăsteroizi,ăiarăînăcazurileărefractareăcâteodat ăcuămanipula ii.
Leziunileă laă inser iileă teno-periostale pot fi tratate fie cuă infiltra iiă deă steroizi,ă fieă cuă MTP.ă
Tratamentulăelectivăvaăputeaăfiăalternativ,ăMTPăsauăinfiltra iile.ăSuspensiaădeăsteroiziăareăcaă
efectăînl turareaărapid ăaăinflama ieiăînăzonaălezat .ăDar,ărataărecidivelorăesteădestulădeămareă
(între 20-25%). Scopul masajuluiăesteădeăaărupeăcerculăviciosăprinărupereaăorganiz riiăhaoticeă
aă esutuluiă conjunctivă nouă formată şiă aă aderen eloră prină stimulareaă aranj riiă corecteă
longitudinaleăaleăfibrelorăconjunctive.ăAcestălucruăiaătimpămaiămult,ădarăşanseleădeărecidiv ă
scad sim itor.
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Deăobiceiăstrategiaădeătratamentăfoloseşteămaiăîntâiăinfiltra iile,ăurmândăcaădac ăaparărecidiveă
dup ăcâtevaăluni,ăs ăseăintervin ăcuăMTP.ă
Caăoăregul ătotuşi,ăînăcazulăaccidentelorăsportiveăsauăaăunuiătendonăsl bită(cuărupturiăpar iale)ă
se aplic ă întotdeaunaă masajul.ă Seă ştieă c ă folosireaă steroiziloră înă modă repetat,ă chiară aplicateă
corectă şiă înă dozeă mici,ă afecteaz ă temporară structuraă tendonului.ă Steroiziiă reducă sauă înl tur ă
durereaă şiă inflama ia,ă dândă falsaă impresieă c ă tendonulă esteă vindecat.ă Combina iaă dintreă ună
tendonăsl bităşiăabolireaădureriiăpotăfiădezastroaseăpentruătendon.
În leziunile de la nivelul corpului tendinos (tendonul bicepsului), fie ele traumatice, fie
determinateădeăsuprasolicitareăseăcontraindic ăinfiltra iileăcuăsteroizi.ăAuăfost raportate rupturi
dup ă infiltra iileă intralezionaleă cuă steroiziă laă nivelulă tendonuluiă lungă şiă deă aceeaă MTPă esteă
tratamentulădeăelec ieă(13,ă14).
Esteă evidentă c ă peă parcursulă întregiiă perioadeă deă tratamentă ală tendinitelor,ă tenosinovitelor,ă
pacientul trebuieă s ă eviteă oriceă activitateă careă provoac ă durere,ă înă specială înc rcareaă
esuturilorăcontractileăafectate.ă
8.2.3. Ligamente
MTP este un mijloc excelent de tratament în întinderile de ligamente acute (ligamentele
acromio-claviculareăsuperioareăşiăinferioare acute).
1. Stretching capsular
-

seăajungeălaăcap tulăcurseiădeămişcareăşiăseăfaceăîntindereaăeiătimpădeă15-20 minute; se
relaxeaz ăşiăseăreiaăîntindereaă(figă2).

-

Aceast ă tehnic ă seă foloseşteă înă primulă stadiuă ală artriteiă (primeleă dou ă s pt mâniă şiă
ultimeleădou ăluni)
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Figura nr. 2 – Stretchingulăcapsularăalăum rului

2. Telescoparea (fig 3)
-

seăfoloseşteăînăalătreileaăstadiuăalăartritei

-

esteăoătehnic ădeăinhibi ieăaădurerii,ăf r ămobilizareă(arăfiăpreaădureroas )

-

subăuşoar ădistrac ieăseăfacăvibra iiăfoarte fine, abia vizibile pentru aproximativ 20 de
minute.

-

frecven aădeăaplicareăesteădeă4-5ăoriăpeăs pt mân ,ăf r ăexerci iiădeămobilizare.

Figura nr. 3 – Telescopareaăarticula ieiăscapulo-humeraleăînso it ădeăvibra iiăfoarteăfine.

Figura nr.ă4ăFric iuneaătransvers ăprofund ăpentruăarticula iaăacromioclavicular .
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Figuraănr.ă5ăPozi iaădeăaplicareăaăfric iuniiătransverseăprofundeăpeăjonc iuneaătenoperiostal ăaă
supraspinosului

Figuraănr.ă6ăPozi iaădeăaplicareăaăfric iuniiătransverseăprofundeăpeăjonc iuneaă
musculotendinoas ăaăsupraspinosului

Fig 7 Pozi iaădeăaplicareăaăfric iuniiătransverseăprofundeăpeăinfraspinos.

Figă7,ă8ăşiă9ăPozi iaădeăaplicareăaăfric iuniiătransverseăprofundeăpeăinfraspinos.
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Figura nr. 10 Pozi iaădeăaplicareăaăfric iuniiătransverseăprofundeăpeăsubscapulară- lungul cap al
bicepsului bicipital
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