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Capitolul 1  

 

ASPECTE GENERALE PRIVIND SCLEROZA MULTIPLĂ 

 

1.1.  Importanța temei 

 

Scleroza multiplă (SM) este o afecțiune cronică inflamatorie autoimună a 

sistemului nervos central (SNC), cu o evoluţie tipică în pusee şi remisiuni şi cu un 

caracter constant de progresivitate care în timp produce deficite neurologice. Este cea 

mai frecventă boală demielinizantă a SNC, reprezentând a doua cauză de dizabilitate 

a adulţilor tineri; debutează la vârsta de 20-40 de ani şi este de 2-3 ori mai frecventă 

la femei decât la bărbaţi; prevalenţa în România este de circa 35-40 cazuri/100.000 

locuitori.  

În România se estimează că această boală are o prevalenţă de aproximativ 

35-40 / 100.000 locuitori, aşa cum rezultă dintr-o serie de evaluări epidemiologice 

efectuate în anii 1980 de către Stamatoiu şi colab. Raportat la întreg teritoriul 

României prevalenţa SM a fost de 25/100.000 locuitori, cele mai mici s-au depistat în 

judeţele din sudul ţării, de-a lungul Dunării 5,5–9,4/100.000 locuitori şi în judeţele 

riverane Mării Negre 3,9–9,4 /100.000 locuitori, în schimb o prevalenţă medie se 

găseşte în partea nordică a Olteniei 39,8/ 100.000 locuitori. Conform acestor 

cercetări, România are cele mai multe zone încadrabile în zone geografice cu 

prevalenţă medie şi cu prevalenţă având un risc crescut al SM. 

În România SM este o boală rară, cu o prevalență anuală de 38,3 cazuri / 

100.000 de locuitori, o incidență anuală de 4,6 cazuri / 100.000 de locuitori și o rată 

anuală a deceselor de 0,33 decese / 100.000 de locuitori. 

Aproximativ 85% dintre pacienţi prezintă forma recurent remisivă (RR) 

sau secundar progresivă (SP).  

Problema principală a acestor pacienţi o reprezintă incapacitatea de a 

performa corespunzător activitaţile zilnice uzuale, ca o consecinţă a multiplelor 

deficite neurologice. 

De asemenea, se remarcă alterarea mersului, ca o consecință a:   

- prezenţei contracturilor; 
- scăderii forţei musculare; 

- spasticității; 
- oboselii; 

- afectării propriocepţiei; 
- afectării cerebrale sau vestibulare;  
- pierderii acuităţii vizuale; 
- incapacității de a efectua sarcini multiple simultane. 

Acest polimorfism simptomatic impune instituirea rapidă a tratamentului, 

care va avea mai mai multe direcții după cum urmează:   

Complexitatea etiopatogenică şi clinică, precum şi cea legată de 

intervenţia terapeutică impune o abordare profundă a aspectelor legate de evaluarea 

pacientului şi de selectarea mijloacelor de acţionare, care vor conduce la stabilirea 

unor protocoale de recuperare medicală cu scop profilactic şi curativ. Această 
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abordare se poate realiza numai în cadrul unor echipe interdisciplinare care să 

realizeze o analiză amănunţită a posturii, a mersului și care să anticipeaze posibile 

evoluţii nefavorabile ce pot fi preîntâmpinate.  

 

1.2.  Motivarea alegerii temei 

 

Scleroza multiplă are potențial de a deveni o problemă de sănătate publică, 

din cauza accesului dificil al pacienților la centrele de diagnostic, tratament 

neurologic și de reabilitare.  

La nivel național există numai 13 centre  incluse în Programul Național de 

Tratament al Bolilor Neurologice (dintre care 7 se află în București), pentru un număr 

de aproximativ 7500 de pacienți, date rezultate dintr-o analiză realizată în 2016 (EY 

România 2016).  Datele sunt aproximative, deoarece în România nu exită un Registru 

Național al pacienților cu scleroză multiplă. 

Protocolul terapeutic pentru scleroza multiplă cuprinde medicamente / 

substanțe farmaceutice imunomodulatoare, imunosupresoare și anticorpi monoclonali 

al căror cost este foarte mare, în contrast cu efectele înregistrate. Astfel, pentru cele 

3930 de cazuri raportate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în anul 2016 

(ultima raportare publică), costul tratamentului medicamentos a fost de 52.7 milioane 

euro, iar din această sumă peste trei sferturi au fost atribuite tratamentului 

imunomodulator, iar restul celui simptomatic. Acestea sunt numai cheltuieli pentru 

tratament medicamentos, dar se adaugă și costuri pentru investigare, spitalizare, 

monitorizare, îngrijiri în ambulatoriu și altele, astfel încât din punct de vedere 

financiar costurile sunt imense și pun o mare presiune pe sistemul de sănătate din 

România.  

În acest context, am considerat că propunerea noastră de aplicare a unui 

tratament kinetic pacienților cu scleroza multiplă ar putea în primul rând să le 

amelioreze simptomatologia, să le încetinească evoluția și de ce nu să le crescă pe de 

o parte calitatea vieții și durata de viață. 

 

Capitolul 3 

 

SCLEROZA MULTIPLĂ – DIAGNOSTIC ȘI EVALUARE 

 

3.1.  Delimitări conceptuale 

 

Așa cum aminteam în partea introductivă, scleroza multiplă este o  

afecțiune a sistemului nervos central (SNC), caracterizată printr-un proces de 

demielinizare localizată în substanța albă, rezultatul fiind constituirea plăcilor 

sclerotice cu evoluție prin focare succesive, mai mult sau mai puțin regresive, care 

apar la intervale de timp neregulate, a căror durată este imprevizibilă.
1
  

Scleroza multiplă este un termen anglosaxon care exprimă diseminarea 

focarelor lezionale, distribuite fără nici o sistematizare la nivelul SNC.  

Scleroza multiplă mai poate fi definită ca fiind o formă progresivă, cronică 

a encefalomielitei demielinizante primitive, boală a adultului tânăr, foarte rar 

întâlnită la copil care afectează diferite etaje ale nevraxului.  

                                                 
1
                        . In : Flammarion. 7e        ; 2001, Paris.  
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Această afecțiune a fost descoperită în anul 1866 de către cercetătorul 

Jean-Martin Charcot, care a descris și triada neurologică (îi poartă numele) formată 

din nistagmus, tremurătură intenţională, voce sacadată şi reflex cutanat plantar în 

extensie (fenomene cerebeloase, vestibulare şi piramidale)
2
.  

Clinic, afecțiunea neurologică se caracterizează prin existența unor 

puseuri, care pot determina sechele definitive, și o fază de progresie continuă care 

poate apărea de la debutul bolii sau după o perioadă de puseuri
3
. 

În literatura de specialitate se evidenţiază, existenţa unor terapii 

modificatoare de boală, aprobate de către Administraţia pentru Alimente şi 

Medicamente pentru tratarea SM recurent-remisivă (RR)
4
. Toate aceste terapii au o 

eficacitate parţială în încetinirea instalării dizabilităţii. În acest context, 

managementul privind tratamentul de recuperare continuă să fie discutat, dar este 

recunoscut că deţine un rol important în cadrul tratamentului complex al pacienţilor 

cu SM. 

 

3.2.  Tabloul clinic 

 

Scleroza multiplă se clasifică după mai multe criterii, cele mai frecvente 

sunt severitatea și evoluția bolii. Conform Standardului național de clasificare 

prevăzut în Ghidul de diagnostic și tratament pentru scleroza multiplă prezintă 4 

tipuri de forme: recurent remisivă (SMRR), secundar progresivă (SMSP), primar 

progresivă (SMPP) și progresivă cu recurențe (SMPR). 

Noi, ne-am ocupat de forma recurent remisivă ale cărei caracteristici le 

vom prezenta în continuare.  

 Manifestări motorii 

 Manifestări senzitive 

 Tulburări sfincteriene şi genitale  

 Semne cerebeloase 

 Semne cauzate de afectarea trunchiului cerebral 

 Modificări la nivelul feţei 

 Modificări ale acuităţii vizuale și auditive  

 Modificări psihice 

 

 

3.3.  Evaluarea pacientului cu scleroză multiplă 

 

În general, în evaluarea pacienţilor cu SM sunt monitorizate următoarele 

aspecte: 

 stadiul bolii (DS); 

 statusul dizabilităţilor - cu Scala Kurtze modificată (Expended Disability 

Status Scale – EDSS); 

                                                 
2 Ionel Cezar, 1997, Compendium de neurologie  - A  t   f z  l g  , p t l g    l    ă, t  t    t, E  tu   
100+1 G     , Bu u  şt , p.129 
3  u ll t   , B     t B. A p  t   l    u  , p     p t  l g  u    t t    p u  u      l    l         
plaques. In : Neurologie. Encycl  
Med Chir (Elsevier Masson SAS, Paris), 2004, 17-066-A-60. 
4 R    ll L. B      , 2015, M      ă F z  ă ş     R  b l t   , E  ţ     IV- , E  tu   El  v   , T   u ă - 
R g   Aut    ă M   t  ul  f    l, Bu u  şt , p.1302 
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 statusul funcţional – cu scala Multiple Sclerosis Functional Composite 

(MSFC) care include și testul celor „25 de paşi”; 

 impactul oboselii – cu Multiple Sclerosis Fatigue Impact Scale  (Scala 

MSFIS); 

 mersul cu sau fară mijloace de asistare – cu scala Multiple Sclerosis 

Walking Scale 12 (MSWS- 12). 

 

 

3.3.1. Diagnosticul de scleroză multiplă 

 

Pentru diagnosticul şi evaluarea pacientului cu SM cele mai uşor de 

utilizat şi care descriu starea pacientului sunt criteriile McDonald
5
.  

Criteriile McDonald eşuează prin prisma conservatorismului şi ar putea 

subdiagnostica unii pacienţi cu SM. O astfel de subdiagnosticare include pacienţii din 

fazele timpurii ale bolii sau pe cei cu boală a măduvei spinării în principal. Pentru o 

anumită perioadă de timp după apariţia unei fisuri a barierei hematoencefalice, 

regiunea afectată este permeabilă la substanța de contrast (gadolinium). În 

consecinţă, scanările IRM, cu un magnet mai puternic, efectuate la puţin timp după o 

exacerbare (la câteva săptămâni) urmând unei injectări intravenoase de gadoliniu vor 

indica „augmentarea" sau densitatea crescută pe imaginile obținute.  

 

3.3.2. Evaluarea funcţională a pacientului cu scleroză multiplă 

 

Evaluarea funcţională are ca obiectiv principal stabilirea statusului 

functional al pacientului cu SM.  

 forţa şi rezistenţa musculară, tonusul muscular; 

 amplitudinea de mişcare; 

 coordonarea, echilibrul; 

 mersul; 

 capacitatea de efort – statusul cardiorespirator; 

 transferul şi mobilitatea în pat; 

 tulburările sfincteriene; 

 tulburările de vorbire şi deglutiție; 

 deficitul senzorial – cu atenţie la statusul vizual; 

 independenţa derulării activităţilor cotidiene – ADL; 

 percepţia şi cogniţia; 

 statusul psihosocial. 

Având în vedere complexitatea impactului functional, pe care SM o are 

asupra pacientului pentru a putea stabili statusul functional se pot utiliza o serie de 

scale și teste. 

 

3.3.3. Examene paraclinice 

 

Studii imagistice – (IRM) 

                                                 
5
 McDonald W, Compston A, Edan G, et al., Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: 

guidelines from the lnternational Panel on the Diagnosis of Multiple Sclerosis, Analele de neurologie 
50:121-127, 2001 
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Rezonanța magnetică nucleară este cea mai importantă metodă de 

diagnosticare a SM. Acest fapt se reflectă în noile criterii McDonald, prezentate 

anterior, care permit stabilirea diagnosticului de SM în lipsa unui al doilea atac clinic, 

dacă se depistează o nouă leziune la IRM după examinarea iniţială.  

Cu toate acestea, se poate susţine că, din cauza faptului că SM provoacă 

multe “dizabilităţi ascunse” (deficienţa cognitivă – mai greu de observat), pacienţii 

care par să “meargă bine” ar putea, de asemenea, fi supuşi unei monitorizări IRM 

periodice, mai ales dacă pacientul urmează terapii modificatoare ale evoluției bolii 
6
. 

 

Examinarea lichidului cefalorahidian 

 

Examinarea lichidului cefalorahidian (LCR) este deosebit de utilă în 

elucidarea cazurilor nesigure. Numărul de leucocite şi nivelurile proteinelor sunt 

normale în 2/3 din cazurile de SM. Creşterile marcate ale leucocitelor sau proteinelor 

sugerează o etiologie diferită.  

 

Capitolul 4 

 

EXERCIȚIUL FIZIC ȘI ACTIVITATEA FIZICĂ 

 

4.1.  Exercițiul fizic - conținut și formă 

 

Având în vedere faptul că ne propunem să experimentăm eficiența unor 

programe de exerciții fizice asupra patologiei studiate, considerăm că este necesară o 

prezentare a acestui mijloc de bază al recuperării medicale. 

În accepţiune didactică, exercițiul fizic este considerat cel mai important 

instrument, cu multiple funcţii şi aplicaţii în realizarea procesului de instruire, care 

face parte din tehnologia predării şi a însuşirii conţinutului educaţiei fizice şi al 

antrenamentului sportiv
7
. Termenul de “exerciţiu” provine din latinescul “exercere”, 

care înseamnă repetarea de mai multe ori, până la câştigarea uşurinţei sau a abilităţii 

în efectuarea unei mişcări. 

După I. Şiclovan, exerciţiul fizic reprezintă “o acţiune preponderent 

corporală, efectuată sistematic şi conştient, în scopul perfecţionării dezvoltării fizice 

şi a capacităţii motrice a oamenilor”.  

După Cordun M., 1999, exercițiul fizic constă în repetarea sistematică a 

unor cicluri de mișcări în scopul influențării dezvoltării fizice, precum și a capacității 

de mișcare, fără producerea unor modificări morfologice evidente
8
. 

 

4.2. Activitatea fizică 

 

                                                 
6
 Randall L. Braddom, 2015, M      ă F z  ă ş     R  b l t   , E  ţ     IV-a, Editura 
El  v   , T   u ă - R g   Aut    ă M   t  ul  f    l, Bu u  şt , p.1304 
7
 Ș  bă   u S, Tu    V, 2007, T      ș    t        u  ț    f z    ș   p  tulu  – curs 
u  v    t  , ANEFS, Bu u  șt , p. 113-117 
8
     u  M      , 1999, K   t l g         lă, E  tu   AXA, Bu u  șt , p.197 
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Activitatea fizică practicată în mod regulat este unul dintre cele mai 

importante lucruri pe care oamenii pot să-l facă pentru a-și îmbunătăți starea de 

sănătate.  

Mersul, sub diferite forme, efectuat o durată de timp cât mai mare, precum 

și evitarea sedentarismului are beneficii extraordinare pentru oameni, indiferent de 

vârstă, sex, rasă, etnie sau nivel de pregătire fizică.  

Dovezile științifice continuă să evidențieze faptul că activitatea fizică este 

legată de rezultate privind îmbunătățirea stării de sănătate.  

În anul 2018, Comitetul consultativ al ghidurilor de activitate fizică din 

SUA, a efectuat o serie de analize sistematice ale literaturii de specialitate privind 

activitatea fizică și sănătatea, ale cărui concluzii au fost compilate într-un raport care 

rezumă dovezile actuale.
9
 

Beneficiile practicării activității fizice asupra stării de sănătate nu sunt 

singurul motiv pentru care acestea sunt recomandate. Activitatea fizică oferă 

persoanelor posibilitatea să se distreze, să petreacă timpul cu prietenii și familia, să se 

bucure de aer liber și să poată participa mai ușor la evenimente sportive.  

Oamenii ar trebui să fie activi din punct de vedere fizic din orice motiv pe 

care îl consideră semnificativ. 

 

Capitolul 5 

 

MANAGEMENTUL RECUPERĂRII MEDICALE ȘI MIJLOACELE 

KINETICE APLICATE PACIENŢILOR CU SCLEROZĂ MULTIPLĂ 

 

 

5.1.  Managementul recuperării medicale în scleroza multiplă  

 

Scleroza multiplă este o boală progresivă, cu toate acestea, rata progresiei 

şi prognosticul acesteia sunt variabile. Astfel există unele persoane cu SM confirmată 

care au o evoluţie bună fără tratament pe o durată de mulţi ani; boala nu afectează 

decât într-o mică măsură funcţionalitatea sau calitatea vieţii acestor persoane. La 

cealaltă extremă sunt persoanele a căror boală, chiar şi în uma unor terapii intensive, 

progresează fără oprire şi nu supravieţuiesc diverselor complicaţii (escare, 

pneumonie, insuficienţa renală) ale acestei boli neurologice cronice şi progresive. 

SM are o evoluţie progresivă care se agravează după un tipar nesigur, într-

un ritm variabil. Poate apărea o fluctuaţie săptămânală, pe măsură ce exacerbările 

sunt înlocuite de remisiuni. O exacerbare poate apărea oricând, iar semnul distinctiv 

al bolii este incertitudinea tabloului clinic viitor.  

Scopul tratamentului de recuperare medicală, pentru pacienţii cu SM, 

poate fi greu de atins. Contrar agenţilor modificatori ai bolii, starea pacienţilor tinde 

să se agraveze în timp. 

Nici o altă boală neurologică nu implică afectarea a atât de multor funcţii 

ale sisţemului nervos central. În momentul de faţă, managementul din SM are ca linie 

directoare o mai bună înţelegere a bolii şi conştientizarea efectelor pe care le are 

asupra familiei, prietenilor, activităţii profesionale şi comunităţii.  

                                                 
9
 https://health.gov/sites/default/files/2019-09/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf, accesat 

17.10.2020, p.7 

https://health.gov/sites/default/files/2019-09/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf
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În general, obiectivele recuperării medicale
10

 în scleroza multiplă sunt: 

 ameliorarea durerii; 

 inducerea activităţii motorii voluntare; 

 combaterea spasticităţii; 

 ameliorarea forţei şi a rezistenţei musculare; 

 ameliorarea feedback-ului senzorial; 

 inhibarea pattern-urilor de mişcare compensatorii; 

 ameliorarea coordonării şi a echilibrului, cu promovarea unui 

pattern corect de mers; 

 ameliorarea disfuncţiei cerebeloase; 

 ameliorearea disfagiei; 

 corectarea disfuncţiilor cognitive; 

 menţinerea capacităţii de efort; 

 asigurarea unui nivel înalt al calităţi vieţii. 

 

Reabilitarea pacienților cu SM trebuie să fie inițiată cât mai precoce 

posibil pentru a avea un efect preventiv asupra simptomelor și a consecințelor 

acestora [20].  

 

5.1.1. Reeducarea mersului la persoanele cu scleroză multiplă 

 

Deficienţa de mers din SM poate fi cauzată de contracturi, forţă musculară 

scăzută, spasticitate, oboseală, perturbare proprioceptivă, disfuneţie cerebelară sau 

vestibulară, pierdere vizuală sau incapacitatea de a efectua multiple sarcini simultan. 

Aproximativ trei sferturi dintre persoanele cu SM prezintă un oarecare grad de 

deficienţă ambulatorie.  

Comparativ
11

 cu persoanele sănătoase, pacienţii cu SM prezintă: 

- lungimea pasului redusă;  

- mai mulţi paşi pe minut (cadenţă);  

- rate ale mersului la viteză neimpusă mai lente;  

- rotaţie mai redusă a şoldurilor, genunchilor şi gleznelor (mers mai rigid);  

- flexie crescută a trunchiului;  

- ridicarea pe verticală redusă a centrului de greutate.  

În general persoanele cu SM merg cu paşi mărunţi şi rapizi şi nu dispun de 

amplitudinea de mişcare articulară completă.  

Căderile reprezintă cea mai importantă problemă a perturbărilor de mers şi 

echilibru.  

 

5.2. Mijloace kinetice aplicate în recuperarea medicală a pacienților cu 

scleroză multiplă  

 

                                                 
10 P p   u R x   , T ă  t  u R     , B     P t   ă, 2004, G        v lu     l    ă ş  fu  ţ    lă î  
   up             lă, V l II, E  tu   M     lă U  v    t  ă      v , p.485 
11 R    ll L. B      , 2015, M      ă F z  ă ş     R  b l t   , E  ţ     IV-a, Editu   El  v   , T   u ă - 
R g   Aut    ă M   t  ul  f    l, Bu u  şt , p.1313 
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În procesul de recuperare medicală fizioterapeuții trebuie să înveţe 

pacienții cu SM cum să menţină şi să gestioneze starea de funcţionalitate, astfel încât 

să obțină beneficii pe termen lung în privinţa calităţii vieţii. 

Pe parcursul procesului de recuperare medicală fizioterapeuţii examinează 

fiecare persoană și elaborează un protocol, folosind mijloace şi tehnici de tratament 

pentru a promova capacitatea de a se mișca, a reduce durerea, a restabili funcția și a 

preveni instalarea diferitelor dizabilităţi.  

Selectarea mijloacelor şi metodelor se va face în funcție  de: 

 tipul MS; 

 severitatea bolii; 

 disfuncţii existente: 

- musculare (forţă scăzută, rezistenţă scăzută) 

- articulare (durere, limitare de mobilitate): 

- echilibru, incoordonare; 

- deplasare (mers). 

 

Concluzii partea I 

 

1.  Scleroza multiplă este o boală rară și potrivit ultimelor statistici, în 

România se înregistrează o prevalență anuală de 38,3 cazuri / 100.000 de locuitori, o 

incidență anuală de 4,6 cazuri / 100.000 de locuitori și o rată anuală a deceselor de 

0,33 / 100.000 de locuitori. 

 

2. Etiologia acestei afecțiuni este încă necunoscută, fiind incriminați o 

multitudine de factori: genetici, imunitari, infecțioși și de mediu (zonele temperate). 

Referitor la mediu este interesantă ideea acreditată de cercetători potrivit căreia 

persoanele care migrează din locul în care s-au născut înainte de vârsta de 15 ani, 

dobândesc riscul zonei în care migrează, iar dacă migrarea se produce după vârsta de 

15 ani mențin riscul țării de origine, al zonei geografice respective.  

 

3. Scleroza multiplă recurent-remisivă este forma cea mai frecventă, 

simptomele iniţiale se remit, de regulă, complet, şi sunt urmate, după luni sau ani de 

o recurenţă a acestora sau se dezvoltă noi simptome. Acest ciclu se repetă de câteva 

ori, recidivele fiind întrerupte de lungi perioade de pauză. În final, remiterile sunt 

doar parţiale, lăsând persoana cu deficienţe permanente. 

 

4. Evaluarea pacientului cu scleroză multiplă împlică un algorim complex 

ce trebuie să cuprindă: evaluarea clinică generală şi de specialitate; evaluarea 

paraclinică-biochimică, imagistică, neurofiziologică; stabilirea diagnosticului 

funcţional conform scalelor de evaluare EDSS, Berg, Borg, ADL; un rezultat EDSS 

2,5 - 4 obligă la completarea evaluării cu teste suplimentare (evaluare a posturii, a 

echilibrului static / dinamic și a mersului). 

 

5. Atât literatura internațională, cât și cea națională cuprind mai multe 

studii despre scleroza multiplă, dar majoritatea dezbat aspecte referitoare la 

epidemiologie, fiziopatologie, sistematizări ale tipurilor și subtipurilor acestei 

afecțiuni, precum și privind tratamentul medicamentos. Mult mai puține sunt cele 

care abordează tratamentul de reabilitare. 
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6. Există vechi controverse în practica clinică, între medicii neurologi şi 

cei de reabilitare. Neurologii susțin eficiența tratamentului medicamentos 

imunomodulator și nu numai, apreciind că programul de reabilitare medicală 

constând în exerciții fizice nu poate fi recomandat, deoarece creşte gradul de 

oboseală a pacienţilor cu scleroza multiplă. Evident, părerile unor medici de 

reabilitare sunt contrarii; aceștia susțin că exercițiul fizic sub diversele forme, aplicat 

individualizat, după o evaluare atentă și minuțioasă are o influenţă benefică asupra 

statusului funcţional al pacienţilor cu scleroza multiplă, în toate etapele de evoluţie, 

aspect pe care am dorit să îl evidențiem și noi prin elaborarea acestei lucrări. 

Menționăm că tratamentul medicamentos nu poate fi exclus din intervenția 

terapeutică, dar poate fi aplicat simultan cu terapia fizică cu efecte complementare, 

benefice pentru pacient. 

 

 

Capitolul 6  

 

CADRUL METODOLOGIC GENRAL AL CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

6.1.  Premise 

PARTEA a II – a 

 

 

CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND UTILIZAREA 

PLATFORMEI HUBER 360 ÎN RECUPERAREA MEDICALĂ A 

PACIENTULUI CU SCLEROZĂ MULTIPLĂ 

 

Capitolul 6  

CADRUL METODOLOGIC GENRAL AL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 
6.1. Premise ...........................................................................................   

6.2. Obiective ........................................................................................  

6.3. Scopul cercetării .............................................................................  

6.4. Sarcinile cercetării ..........................................................................  

6.5. Subiecţii şi locul desfăşurării cercetării ..........................................  

6.6. Etapele cercetării ............................................................................  

6.7. Ipoteza cercetării ............................................................................  

6.8. Metode de cercetare ştiinţifică .......................................................  

6.9. Evaluarea subiecţilor ......................................................................  

Capitolul 7  

PROGRAM DE RECUPERARE MEDICALĂ EFECTUAT LA 

PLATFORMA HUBER 360 MD 

7.1. Huber 360 – Platforma monitorizată cu aţionare multiaxială ........  

7.2. Protocol de recuperare medicală în scleroza multiplă ....................  

7.3. Program de kinetoterapie – Platforma Huber 360 ..........................  

Capitolul 8  

PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

8.1. Prezentarea rezultatelor ...................................................................  

8.2. Analiza şi interpreterea rezultatelor .................................................  

 

Concluzii partea a II-a       
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Studierea literaturii de specialitate naţională nu a evidenţiat existenţa unor 

studii în care modul de abordare privind recuperarea medicală a pacienţilor cu 

scleroză multiplă să fie realizată prin utilizarea tehnologiei Huber 360.  

 

6.2.  Obiective 

 

Obiectivele cercetării preliminare sunt reprezentate de: 

 prezentarea platformei Huber 360, a principiilor de reabilitare şi evaluare 

neuromusculară care stau la baza acestei tehnologii; 

 reeducarea posturii, echilibrului şi a mersului; 

 ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor cu scleroză multiplă. 

 

6.3.  Scopul cercetării 

 

Scopul prezentei cercetări preliminare este de a determina impactul 

utilizării platformei Huber 360 asupra reabilitării medicale a pacienţilor cu scleroză 

multiplă, a ameliorării simptomatologiei şi implicit a îmbunătăţirii calităţii vieţii 

acestor pacienţi. 

 

6.4.  Sarcinile cercetării 

 

În acord cu obiectivele stabilite, în vederea realizării în bune condiţii a 

cercetării preliminare, am stabilit următoarele sarcini: 

 studierea literaturii de specialitate, care are tematică similară celei prezentului 

studiu, de la nivel naţional şi internaţional; 

 formularea premiselor şi a ipotezelor; 

 stabilirea metodelor de cercetare; 

 stabilirea lotului de subiecţi care vor lua parte la cercetare, conform criteriilor 

de includere, normelor de etică profesională şi în urma acordării 

consimţământului informat de subiecţi; 

 evaluarea subiecţilor în faza iniţială, de implementare a protocolului de 

recuperare medicală şi reevaluarea finală; 

 elaborarea protocolului de reabilitare medicală, a programului de kinetoterapie 

pe pe platforma Huber 360 şi aplicarea acestuia; 

 centralizarea datelor, analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor; 

 elaborarea concluziilor cercetării  preliminare. 

 

6.5.  Subiecţii şi locul desfăşurării cercetării preliminare 

 

Cercetarea preliminară s-a desfăşurat în cadrul secţiei de Recuperare 

Medicină Fizică şi Balneologie din Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central 

“Dr. Carol Davila”, în intervalul martie 2018 – noiembrie 2018.  

Menționăm că patologia invalidantă din scleroza multiplă și scepticismul 

medicilor neurologi privind posibilitățile de reabilitare în această patologie, ne-au 

determinat să efectuăm în cadrul cercetării preliminare un studiu de caz.  

Deși, din experiența mea și a personalului cu care lucrez, cunoașteam 

efectele benefice ale exercițiilor fizice, încercările kinetoterapeuților de a interveni în 
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reabilitarea pacienților cu acestă patologie au fost timide, de aceea efectuarea unui 

program asistat de platforma Huber 360 a reprezentat o provocare.    

În cadrul cercetării preliminare au fost incluşi un număr de trei subiecţi, 

doi de gen masculin şi unul de gen feminin. Pentru selecţia acestor subiecţi am apelat 

la criterii de includere şi excludere. 

Criteriile de includere 

- scleroză multiplă forma recurent remisivă; 

- scorul evaluării nivelului dizabilității pe scala Expanded Disability Status 

Scale (EDSS) < 4.5, ceea ce semnifică că subiecții sunt capabili să se 

deplaseze, iar scorul total este definit de scorurile funcţionale (anexa 1); 

- evoluţie 2 – 8 ani; 

- ultimul puseu, în urmă cu 1 – 2 ani; 

- subiectuțl este în perioada de remisiune. 

 

Criteriile de excludere au fost reprezentate de: 

- scleroză multiplă formele progresiv-recidivant, primar progresiv, secundar 

progresiv; 

- scor EDSS > 5, ceea ce exprimă pacienţi cu dificultăţi de deplasare; 

- evoluţie < 2 ani, > 8 ani; 

- ultimul puseu < 1 an. 

 

6.6.  Ipoteza cercetării preliminare 

 

Selectarea din programul de exerciții fizice aplicabile pacienților cu 

afecțiuni neurologice, program general cuprins în soft-ul platformei Huber 360 și 

conceperea de către noi a unui program specific recuperării pacienților cu scleroză 

multiplă forma recurent remisivă  poate îmbunătăți echilibrul statico-dinamic și 

poate crește calitatea vieții acestora. 

 

6.7.  Evaluarea subiecţilor 

 

Pentru a evidenţia evoluţia subiecţilor cuprinşi în cercetarea preliminară 

am considerat important să monitorizăm următoarele aspecte: 

- starea clinicofuncțională; 

- echilibrul; 

- mersul; 

- calitatea vieţii. 

 

Scala Expanded Disability Status Scala (EDSS) 
Pentru evaluarea globală, funcţională a subiecților, am folosit scala lui 

Kurtzke modificată, Expanded Disability Status Scale (EDSS). 

Teste pentru echilibru 

Testul Tinetti este un test pentru echilibru și mers.  

Test pentru mers. Scala Tinetti  

Scala Tinetti pentru mers cuprinde 16 itemi, fiecare item poate avea sarcini 

diferite.  

Scala gradului de independenţă funcţională (GIF) 

Scala GIF, Functional Independence Measure (FIM) reprezintă o 

modalitate de evaluare a abilităţilor funcţionale și exprimă calitatea vieții; este 
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utilizată, în principal, în cazul pacienţilor cu leziuni la nivelul sistemului nervos 

central (Popescu Roxana, Trăistaru Rodica, Badea Petrică, 2004).  

Platforma Huber 360 

Acest echipament, prin software-ul din componență, are dublu rol: de 

evaluare și de recuperare.  

În scopul evaluării, din software-ul  platformei Huber 360 poate fi accesat 

modul de raportare, care permite efectuarea unor teste de diagnosticare a patologiei 

studiate și poate genera diferite situații de evaluare a pacientului. 

Dintre acestea, am selectat doar 3 teste pe care le-am considerat ca fiind 

specifice evaluării tulburărilor subiecților cercetați, respectiv: 

a) testul de stabilitate (echilibrul static); 

b) testul sprijinului unipodal; 

c) testul de mers simulat. 

 

Capitolul 7  

 

    UTILIZAREA TEHNOLOGIEI HUBER 360 ÎN PROTOCOLUL DE 

RECUPERARE MEDICALĂ A PACIENTULUI CU SCLEROZĂ 

MULTIPLĂ 

 

7.1.  Prezentarea platformei Huber 360 – Platforma monitorizată cu 

acţionare multiaxială (MD) 

 

Acest echipament reprezintă rezultatul  multor ani de cercetare și combină 

ultimele tehnologii, perfecțiunea și fiabilitatea cu experienţa LPG Systems, lider în 

acest domeniu. 

Dacă pentru evaluare nu a fost necesară prezentarea platformei (ne-am 

limitat la menționarea software-ului din componență), pentru prezentarea 

programului de recuperare efectuat cu pacienții noștri este necesară descrierea 

acesteia (fig.7.1.) 

 

 
 

Figura 7.1. Dispozitivul Huber 360 MD 

 

7.2.  Protocol de recuperare medicală a pacientului cu scleroză multiplă 
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În conformitate cu scopul cercetării de faţă am stabilit un protocol de 

recuperare, care a inclus: 

 o primă etapă, care a constat în evaluarea subiecților privind postura, 

echilibrul şi mersul cu ajutorul platformei Huber 360 şi a scalei Tinetti pentru 

echilibru şi mers. S-a aplicat şi chestionarul de evaluare a stării de 

independenţă funcţională care a evidenţiat nivelul calităţii vieţii subiecţilor. 

 o a doua etapă în care s-a aplicat un program de kinetoterapie, care a constat 

din exercițiile selectate de noi dintre cele cuprinse în soft-ul cu exerciții 

destinate recuperării patologiei neurologice generale. Exercițiile au vizat 

ameliorarea echilibrului static și dinamic şi a mersului, având la bază feed-

back-ul generat de pe ecranul platformei.  

Metodologie  

Subiecţii au fost informaţi în legătură cu metodologia de intervenție și și-

au exprimat acordul, confirmat prin semnarea consimţământului informat. Le-a fost 

explicată succesiunea procedurii: 

- evaluare iniţială; 

- aplicarea programului de exerciții fizice pe platforma Huber 360; 

- evaluare finală. 

 

7.3.  Program de kinetoterapie -  Huber 360 – Platforma monitorizată cu 

acţionare multiaxială (MD) 

 

Programul de kinetoterapie a constat din 20 de şedinţe,  dispuse în 2 

sesiuni, la intervale de 4 săptămâni; frecvenţa a fost de 3 şedinţe pe săptămână. 

Ședinţa s-a întrerupt la apariţia oboselii sau a oricărui tip de disconfort.  

Din soft-ul platformei au fost selectate 2 tipuri de exerciţii care au vizat 

postura și echilibrul într-o primă fază, iar în faza următoare creşterea rezistenţei 

fizice, acestea fiind în concordanță cu obiectivele stabilite.  

Aceste exerciţii au avut un grad de dificultate relativ scăzut, pentru a nu 

induce o stare de oboseală sau stres pacienţilor, ceea ce ar fi fost contraindicat în 

abordarea noastră terapeutică specifică.  

Un aspect foarte important în executarea exerciţiilor a fost faptul că 

subiecții au avut posibilitatea să urmărească modul în care efectuează exerciţiile, 

beneficiind de feedback-ul vizual oferit de monitorul platformei şi cu ajutorul căruia 

au avut posibilitatea să-şi adapteze mişcările pentru a fi în concordanţă cu cerinţele 

sarcinilor. 

Obiectivele  protocolului de recuperare medicală au fost următoarele: 

 controlul posturii corporale, a  echilibrului static şi dinamic; 

 exersarea mersului prin simulare.  

 

Capitolul 8  

 

PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

8.1.  Prezentarea subiecţilor 

 

Având în vedere faptul că scleroza multiplă reprezintă cea mai invalidantă 

boală a adultului tânăr, cu alterare severă a calității vieții, precum și neîncrederea 
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specialiștilor în posibilitățile de recuperare a acestor pacienți, am efectuat cercetarea 

preliminară pe un număr mic de subiecți, respectiv 3, realizând astfel un studiu de 

caz. 

Datele de identificare ale subiecților sunt prezentate în tabelul 8.1 

 

Tabel 8.1. Date de identificare ale subiecţilor 

 

Pentru a respecta legislaţia privind folosirea datelor personale, am utilizat 

numai inițialele. 

Se observă că 2 din cei 3 pacienți sunt de gen feminin (selecția a fost 

aleatorie) repartiție care se suprapune pe profilul pacientului român – femeie 

(aproximativ 30% dintre pacienți sunt bărbați în România).Datele privind 

diagnosticul, scorul EDSS, debutul, perioada scursă de la ultimul puseu sunt 

prezentate în tabelul 8.2. 

Tabel 8.2. Date privind patologia 

Subiecţi Nume/Prenume 

(iniţiale) 

 

Diagnostic 

Scorul 

EDSS 

Debutul 

(an1) 

Ultimul 

puseu (an) 

1 RM SM – RR  1.5 2 1 

2 JF SM – RR 4.0 7 2 

3 GA SM – RR 2.5 4 1 

 

Astfel, la subiectul RM în vârstă de 29 de ani, de gen feminin, provenit din 

mediul rural, cu SMRR, boala a debutat în urmă cu 2 ani, iar ultimul puseu a fost 

înregistarat în urmă cu un an.  

Subiectul JF în vârstă de 50 de ani, de gen masculin, provenit din mediul 

urban, cu SMRR, boala a debutat în urmă cu 7 ani, iar ultimul puseu a fost 

înregistarat în urmă cu 2 ani.  

Subiectul GA în vârstă de 35 de ani, de gen masculin, provenit din mediul 

urban, cu SMRR, boala a debutat în urmă cu 4 ani, iar ultimul puseu a fost 

înregistarat în urmă cu un an.Datele prezentate în cele două tabele sunt în 

conformitate cu criteriile de includere în studiul de faţă; criteriile sunt prezentate în 

subcapitolul 6.5. 

 

8.2. Analiza şi interpretarea rezultatelor 

 

Statusul clinico-funcţional 

În figura 8.1. sunt prezentate scorurile EDSS obţinute de către subiecţi; se 

poate observa că acesta nu prezintă modificări, considerăm că acest rezultat este 

normal având în vedere complexitatea şi imposibilitatea predictibilităţii în privinţa 

evoluţiei acestei afecţiuni. 

 

Subiecţi Nume/Prenume 

(iniţiale) 

Gen Vârsta Mediu de 

provenienţă 

1 RM F 29 Rural 

2 JF M 50 Urban 

3 GA M 35 Urban 
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Figura 8.1. Scorul Kurtzke (EDSS) 

 

Rezultatele EDSS reflectă statusul clinico-funcţional în scleroza multiplă, 

în cazul acestor pacienţi modificarea acestui scor necesită o perioadă mare şi 

consecvenţă  în aplicarea unui tratament complex, demers care nu a fost posibil din 

cauza prezentării inconsecvente a pacienților în programul propus. 

Echilibrul 

Subiectul RM a înregistrat la testarea iniţială un scor de 11 puncte, la 

testarea finală, aşa cum se poate observa şi din figura 8.2. se evidenţiază un nivel 

superior reflectat în scorul de 14 puncte. O îmbunătăţire semnificativă s-a obţinut la 

itenul II – ridicarea din şezând în stând, IV – menţine echilibrul în ortostatism, 

primele 5 secunde de la ridicare şi itemul VII –  echilibrul in ortostatism cu ochii 

închişi. Aceste rezultate ne permit să afirmăm că programul de kinetoterapie a fost 

eficient, deși durata aplicării a fost relativ scurtă. 

 

 
 

Figura 8.2. Scala Tinetti pentru echilibru – RM 

 

Subiectul JF a înregistrat la testarea iniţială un scor de 4 puncte, acest 

punctaj reflectă nivelul severităţii funcţionale din punct de vedere al echilibrului. 

Testarea finală, aşa cum se poate observa şi din figura 8.3. evidenţiază o stagnare a 

scorului, scorul final fiind de 4 puncte. Itemii care prezintă o îmbunătăţire a 

punctajului la testarea finală sunt: II – ridicarea din şezând în stând, IV – menţine 

echilibrul în ortostatism, primele 5 secunde de la ridicare, subiectul afirmă ca are 

senzaţia de siguranţă crescută în execuţia acestor activităţi. Pe parcursul studiului o 

serie de itemi au prezentat o scădere a scorului: III – poziţia stând, V – echilibrul în 

ortostatism cu ochii deschişi, acest fapt este explicabil, subiectul JF pe parcursul 

studiului a beneficiat de tratament cu Avonex, care în faza iniţială a avut un impact 

negativ asupra stării generale a subiectului. 

0 

1 

2 

3 

4 

RM JF GA 

1.5 

4 

2.5 

1.5 

3.5 

2.5 

P
u

n
ct

e
 

I  ţ  l 

0 

10 

20 
11 

14 
16 

P
u

n
ct

aj
 

Iniţial Final 



19 
 

 

 
 

Figura 8.3. Scala Tinetti pentru echilibru – JF 

 

Rezultatele subiectului GA la testarea iniţială prezintă un scor de 8 puncte, 

la testarea finală, aşa cum se poate observa şi din figura 8.4 se evidenţiază un nivel 

superior reflectat în scorul de 12 puncte. O îmbunătăţire semnificativă s-a obţinut la 

itemul II – ridicarea din şezând în stând, VII –  echilibrul în ortostatism cu ochii 

închişi şi VIII – întoarcere 360
0
. Aceste rezultate ne permit să afirmăm că programul 

de kinetoterapie a fost eficient în cazul subiectului GA. 

 

 
 

Figura 8.4. Scalei Tinetti pentru echilibru – GA 

 

Evoluţia grupului din punct de vedere al scorului final al scalei Tinetti 

pentru echilibru este prezentată în figura 8.5. Se poate observa că 2 subiecţi, 

respectiv RM şi GA, au obţinut o îmbunătăţire a echilibrului cu 3, respectiv 4 puncte, 

în timp ce subiectul JF prezintă o stagnare a scorului, dar aşa cum am prezentat 

anterior există o explicaţie pentru evoluţia scorului acestui subiect. 
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Figura 8.5. Scala Tinetti pentru echilibru, scorul final al grupului 

 

Mersul 
Subiectul RM a înregistrat la testarea iniţială un scor de 4  puncte, la 

testarea finală, aşa cum se poate observa şi din figura 8.7. subiectul a obţinut un scor 

de 6 puncte.  

 
 

Figura 8.6. Scalei Tinetti pentru mers – RM 

Subiectul a îmbunătăţit mersul din punct de vedere al continuităţii paşilor, 

paşi se derulează în mod continuu şi de asemenea la final subiectul reuşeşte să se 

deplaseze cu o deviere mederată de la traseu. 

 

 
 

Figura 8.7. Scalei Tinetti pentru mers – JF 

 

Subiectul GA a înregistrat la testarea iniţială un scor de 6  puncte, la 

testarea finală, aşa cum se poate observa şi din figura 8.8. subiectul a obţinut un scor 

de 9 puncte. Subiectul a îmbunătăţit mersul din punct de vedere al iniţierii mersului, 

iniţiază mersul fără ezitare, al continuităţii paşilor, paşi se derulează în mod continuu 

şi de asemenea la final subiectul reuşeşte să îmbunătăţească schema de mers, merge 

cu călcâiele apropiate. 
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Figura 8.8. Scalei Tinetti pentru mers – GA 

 

Evoluţia grupului privind scorul scalei Tinetti pentru echilibru este 

prezentată în figura 8.9; se poate observa că doi subiecţi, respectiv RM şi GA, au 

obţinut o îmbunătăţire a echilibrului în timp ce subiectul JF prezintă o stagnare a 

scorului, dar aşa cum am prezentat anterior există o explicaţie pentru evoluţia 

scorului acestui subiect. 

 
 

Figura 8.9. Scala Tinetti pentru mers, scorul final al grupului 

Calitata vieţii 

Pentru subiectul RM se poate observa că s-a înregistrat la testarea iniţială 

un scor de 102 de puncte; acest punctaj reflectă  o reducere a nivelului calităţii vieţii 

de 19%. La testarea finală, aşa cum se poate observa şi din figura 8.10. se evidenţiază 

un nivel superior al calităţii vieţii reflectat în scorul de 117 puncte ce reprezintă 13%  

reducere a nivelului calităţii vieţii pacientului. Evoluţie bună s-au obţinut la itemii I – 

autoîngrijire, unde la testarea iniţială  subiectul de la scorul 35 (să facă duş, să-şi facă 

toaleta, să se îmbrace cu dificultate), la testarea finală acesta ajunge la scorul 37 (să 

facă duş, să se îmbrace cu uşurinţă). De asemenea la itemul III – transferuri şi itemul 

VI – activităţi socio-cognitive scorul s-a îmbunătăţit, subiectul spune că poate 

participa la diferite activităţi recreative cu un disconfort minim. 

 

 
 

Figura 8.10. Scala Gradului de Independenţă Funcţională – RM 

 

Pentru subiectul JF rezultatele Scalei Gradului de Independenţă 

Funcţională sunt prezentate în figura 8.11. Subiectul a înregistrat la testarea iniţială 

un scor de 97 de puncte; acest punctaj reflectă  o reducere a nivelului calităţii vieţii 

cu 23%. Testarea finală, aşa cum se poate observa şi din figura 8.11. evidenţiază un 

nivel îmbunătăţit al calităţii vieţii reflectat în scorul de 104 puncte, ce reprezintă o 
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reducere a nivelului calităţii vieţii pacientului cu 17%. Evoluţie bună s-au obţinut la 

itemii I – autoîngrijire, unde la testarea iniţială  subiectul de la scorul 29 (toaleta, se 

îmbracă - cu dificultate), la testarea finală acesta ajunge la scorul 33 (efectuează 

toaleta și se îmbracă cu minimă dificultate). De asemenea, la itemul IV – mersul şi 

itemul VI – activităţi socio-cognitive, scorul acestor itemi s-a îmbunătăţit. 

 

 
 

Figura 8.11. Scala Gradului de Independenţă Funcţională – JF 

În figura 8.12 sunt prezentate rezultatele Scalei Gradului de Independenţă 

Funcţională pentru subiectul GA. La testarea iniţială a înregistrat un scor de 116 de 

puncte; acest punctaj reflectă o scădere a nivelului calităţii vieţii pacientului de 8%. 

Testarea finală, aşa cum se poate observa şi din figura 8.12. evidenţiază 

îmbunătăţirea calităţii vieţii reflectat în scorul de 122 puncte, ce reprezintă scăderea 

nivelului calităţii vieţii pacientului cu 3%. În privinţa evoluţiei, itemul III – 

transferuri şi itemul VI – activităţi recreative prezintă o îmbunătăţire remarcabilă. 

 

 
 

Figura 8.12. Scala Gradului de Independenţă Funcţională – GA 

 

Evoluţia grupului privind scorul scalei Gradului de Independenţă 

Funcţională este prezentată în figura 8.13. se poate observa că toţi subiecţii au obţinut 

o îmbunătăţire a nivelului calităţii vieţii. De remarcat, în privinţa calităţii vieţii, este 

evoluţia subiectului JF care a întâmpinat dificultăţi pe parcursul desfăşurării studiului 

(probleme legate de medicaţia administrată în această perioadă), dar în final a obţinut 

un scor final îmbunătăţit în privinţa calităţii vieţii. Această scală reprezintă o 

modalitate scalară de evaluare a abilităţilor funcţionale, modul în care subiecţii pot 

realiza activităţile cuprinse în această scală este cotat la > 75%, subiecţii au nevoie de 

un ajutor ocazional minim oferit de o terță persoană. 
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Figura 8.13. Scala Gradului de Independenţă Funcţională, scorul final al 

grupului 

 

Testul de stabilitate pe platforma Huber 360 

Pentru realizarea testului sunt specificate următoarele condiţii:  

- timpul de achiziţie – 50 s 

- greutatea subiectului – 70 Kg 

- frecvenţa cardiacă a pacientului – 89 bătăi/minut. 

 
 

Figura 8.14. Testul de stabilitate RM – centrul de presiune pe coordonatele x şi y 

 

Subiectului RM la testul de stabilitate pe platforma Huber 360; se poate 

observa că subiectul a obţinut o îmbunătăţire semnificativă pentru majoritatea 

parametrilor monitorizaţi. În privinţa coeficientului de stabilitate se poate observa că 

rezultatul final se înscrie în valorile normale, apropiat fiind de valoarea minimă  1.11 

< 1.32. În figura 8.14. este prezentată evoluţia poziţiei centrului de presiune pentru 

subiectul RM; se poate observa modificarea poziţiei faţă de coordonatele x, y ale 

centrului de presiune, atât pentru testul efectuat cu ochii închişi cât şi cu ochii 

deschişi. 
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Figura 8.15. Testul de stabilitate  RM – distanţa 

 

Evoluţia distanţei este prezentată în figura 8.15., la testarea cu ochii închişi 

acest parametru a prezentat un rezultatul final nesatisfăcător reprezentat de o creştere; 

acest rezultat evidenţiază faptul că subiectul a avut un consum de energie mare 

pentru a-și menține echilibrul. 

 

 
Figura 8.16. Testul de stabilitate RM – aria 

 

 
 

Figura 8.17. Testul de stabilitate RM – viteza 

 

În figura 8.16. se poate observa că rezultatele obţinute de subiectul RM, la 

testul cu ochii închişi, pentru parametrii distanţă şi viteză au valori crescute în 

contextul în care aria prezintă o reducere a valorilor finale; acest fapt are ca rezultat 

apariţia unor oscilaţii ale centrului de presiune cu frecvenţă crescută. 

Pentru realizarea testului sunt specificate următoarele condiţii:  

- timpul de achiziţie – 50 s 

- greutatea subiectului – 103 Kg 

- frecvenţa cardiacă a pacientului – 95 bătăi/minut. 
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Figura 8.18. Testul de stabilitate JF – centrul pe coordonatele x şi y 

 

Din prezentarea rezultatelor obţinute de subiectul JF la testul de stabilitate 

pe platforma Huber 360, în figura 8.18. se poate observa că subiectul a obţinut valori 

care evidenţiază o îmbunătăţire a parametrilor monitorizaţi. În privinţa coeficientului 

de stabilitate se poate observa că rezultatul final se înscrie în valorile normale, 

apropiate de valoarea maximă  6.12 < 6.77. 

Subiectul JF a înregistrat la testarea iniţială un scor de 4  puncte, la 

testarea finală, aşa cum se poate observa şi din figura 8.7. subiectul a obţinut un scor 

de 6 puncte.  

 

 
 

Figura 8.19. Testul de stabilitate  JF – distanţa 

 

În figura 8.19. se poate observa că rezultatele obţinute de subiectul JF, la 

testul de stabilitate, pentru parametrul distanţă, valorile finale ale  acestui parametru 

evidenţiază o scădere semnificativă, ceea ce înseamnă că subiectul gestionează 

eficient consumul de energie şi pragul de apariţie al oboselii în menţinerea stabilităţii. 
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Figura 8.20. Testul de stabilitate JF – aria 

 

 
 

Figura 8.21. Testul de stabilitate JF – viteza 

 

În figurile 8.20.  şi 8.21. se poate observa că rezultatele finale obţinute de 

subiectul JF, la testul de stabilitate, pentru parametrii arie şi viteză au valori scăzute, 

ceea ce sugerează o îmbunătăţire a stabilităţii. 

Pentru realizarea testului sunt specificate următoarele condiţii:  

- timpul de achiziţie – 50 s 

- greutatea subiectului –  79 Kg 

- frecvenţa cardiacă a pacientului – 87 bătăi/minut. 

 
 

Figura 8.22. Testul de stabilitate GA – centrul de presiune pe coordonatele x şi y 

 

Din prezentarea rezultatelor, obţinute de subiectul GA la testul de 

stabilitate pe platforma Huber 360, se poate observa că subiectul a obţinut valori care 

evidenţiază o îmbunătăţire a parametrilor monitorizaţi. În privinţa coeficientului de 
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stabilitate se poate observa că rezultatul final se înscrie în valorile normale, apropiate 

de valoarea maximă  3.79 <  6.77. 

 

 
 

Figura 8.23. Testul de stabilitate  GA – distanţa 

 

În figura  8.23. se poate observa că rezultatele obţinute de subiectul GA, la 

testul de stabilitate, pentru parametrul distanţă, valorile finale ale  acestui parametru 

evidenţiază o scădere semnificativă ceea ce însemnă că subiectul gestionează eficient 

consumul de energie şi pragul de apariţie al oboselii în menţinerea stabilităţii. 

 

 
 

Figura 8.24.Testul de stabilitate GA – aria 

În figurile 8.24.  şi 8.25. se poate observa că rezultatele finale obţinute de 

subiectul GA, la testul de stabilitate, pentru parametrii arie şi viteză au valori scăzute, 

ceea ce sugerează o îmbunătăţire a stabilităţii. 

 

 
 

Figura 8.25. Testul de stabilitate GA – viteza 
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Figura 8.26. Testul de stabilitate – distanţa pentru grupul de studiu 

 

În figura 8.26. se poate observa că rezultatele finale obţinute de 2 subiecţi 

din grup, la testul de stabilitate, pentru parametrul distanţă prezintă valori scăzute, 

ceea ce sugerează o îmbunătăţire a stabilităţii. Rezultatele subiectului nu sunt 

concludente din cauza medicaţiei – Avonex. 

                  

 
Figura 8.27. Testul de stabilitate – aria pentru grupul de studiu 

Evoluţia ariei este centralizată în tabelul 8.20. şi este prezentată în figura 

8.27.; se poate observa că rezultatele finale ale subiecţilor din grup, la testul de 

stabilitate prezintă valori scăzute, ceea ce sugerează o îmbunătăţire a stabilităţii.  
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Figura 8.28. Coeficientul de stabilitate (Q) pentru grupul de studiu 

 

Din prezentarea rezultatelor obţinute de cei trei subiecţi a testul de 

stabilitate pe platforma Huber 360, în tabelul 8.21. se poate observa că subiecții au 

obținut valori care sugerează o îmbunătăţire a coeficientului de stabilitate; rezultatul 

final se înscrie în valorile normale 1.11 –  6.67. 

 

Testul de echilibru în sprijin unipodal pe platforma Huber 360 

Pentru realizarea testului sunt specificate următoarele condiţii:  

- timpul de achiziţie pentru membrul inferior drept – 10 s 

- timpul de achiziţie pentru membrul inferior stâng – 10 s 

 

 
 

Figura 8.29. Testul de echilibru în sprijin unipodal RM – centrul pe coordonatele x şi y 

 

Subiectului RM la testul de echilibru în sprijin unipodal pe platforma 

Huber 360, se poate observa faptul că subiectul a obţinut îmbunătăţiri semnificative 

la valorile parametrilor monitorizaţi. În figura 8.29. este prezentată evoluţia poziţiei 

centrului de presiune; valorile finale evidenţiază corectarea poziţiei centrului de 

presiune pe coordonatele x, y pentru MI drept şi cel stâng, x şi y. 

 
 

Figura 8.30. Testul de echilibru în sprijin unipodal RM – distanţa 
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Figura 8.31. Testul de echilibru în sprijin unipodal RM – aria 

 

În figura 8.30. şi 8.31. sunt prezentate rezultatele obţinute, la testul de 

echilibru în sprijin unipodal, pentru parametrii distanţă şi arie; se poate observa  că 

valorile obţinute de subiectul RM prezintă o scădere, ceea ce indică o îmbunătăţire a 

echilibrului, evidenţiată prin scăderea ariei şi distanţei la testarea finală, atât pentru 

MI drept, cât şi pentru MI stâng. 

Pentru realizarea testului sunt specificate următoarele condiţii:  

- timpul de achiziţie pentru membrul inferior drept – 10 s 

- timpul de achiziţie pentru membrul inferior stâng – 10 s 

 

 
 

Figura 8.32. Testul de echilibru în sprijin unipodal JF – pe axa x şi y 

 

În figura 8.32. sunt  prezentate rezultatele iniţiale şi finale privind  poziţa 

centrului de presiune pentru subiectul JF; se poate observa că valorile finale 

evidenţiază  corectarea poziţiei centrului de presiune faţă de coordonatele x, y pentru 

MI drept şi stâng. 
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Figura 8.33. Testul de echilibru în sprijin unipodal JF – distanţa 

 

În figura 8.33. şi 8.34. sunt prezentate rezultatele obţinute, la testul de 

echilibru în sprijin unipodal de subiectul JF pentru parametrii distanţă şi arie; se 

poate observa  că valorile obţinute de subiectul JF prezintă o creștere, ceea ce indică 

o îmbunătăţire a echilibrului. 

 

 
 

Figura 8.34.  Testul de echilibru în sprijin unipodal JF – aria 

 

Pentru realizarea testului sunt specificate următoarele condiţii:  

- timpul de achiziţie pentru membrul inferior drept – 10 s 

- timpul de achiziţie pentru membrul inferior stâng – 10 s 

 

 
 

Figura 8.35. Testul de echilibru în sprijin unipodal GA – pe axa x 

 

În figura 8.35. sunt  prezentate rezultatele iniţiale şi finale privind poziţia 

centrului de presiune pentru subiectul GA; se poate observa că valorile finale 

evidenţiază corectarea poziţiei centrului de presiune faţă de coordonatele x, y pentru 

MI drept şi stâng. 
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Figura 8.36. Testul de echilibru în sprijin unipodal GA – distanţa 

 

În figura 8.36. şi 8.37. sunt prezentate rezultatele obţinute, la testul de 

echilibru în sprijin unipodal, pentru parametrii distanţă şi arie; se poate observa  că 

valorile obţinute de subiectul GA prezintă o scădere, ceea ce indică o îmbunătăţire a 

echilibrului, evidenţiată prin scăderea ariei şi distanţei la testarea finală, atât pentru 

MI drept, cât şi pentru MI stâng. 

 

 
 

Figura 8.37.  Testul de echilibru în sprijin unipodal GA – aria 

 

 
 

Figura 8.38. Testul de echilibru în sprijin unipodal – distanţa pentru grupul de studiu 
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Figura 8.39. Testul de echilibru în sprijin unipodal – aria pentru grupul de studiu 

 

Din centralizarea rezultatelor în figurile 8.38. şi 8.39., pentru distanţă şi 

arie, la testul unipodal pe platforma Huber 360,  se poate observa că 2 subiecţi au 

obţinut valori care evidenţiază o îmbunătăţire a echilibrului. Pentru subiectul JF 

rezultatele finale  nu sunt satisfăcătoare, din contră, dar acest fapt este consecința 

medicaţiei administrate în ziua premergătoare testării. 

 

Testul de mers simulat pe platforma Huber 360 

În figura 8.40. se poate observa că 2 subiecţi au crescut numărul de paşi în 

50 s, iar subiectul JF a reuşit să menţină 72 de paşi în 50 s în condiţii de disconfort 

secundare administrării medicaţie (Avonex). 

 

 
 

Figura 8.40. Mers simulat pentru grupul de studiu  
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Concluzii partea a II-a  
 

1.Evoluţia grupului de studiu, din punct de vedere al scorului final al scalei 

Tinetti pentru echilibru, din analiza rezultatelor se poate observa că 2 subiecţi au 

obţinut o îmbunătăţire a echilibrului cu 3, respectiv cu  4 puncte, în timp ce un 

subiect prezintă o stagnare a scorului, dar aşa cum am prezentat există o explicaţie 

pentru evoluţia scorului acestui subiect, administrarea medicaţiei (Avonex).  

 

2.Rezultatele, obţinute de cei trei subiecţi la testul de stabilitate pe 

platforma Huber 360, evidenţiază faptul că aceștia au obţinut valori care indică o 

îmbunătăţire a coeficientului de stabilitate; rezultatul final se înscrie în valorile 

normale de 1.11 –  6.67, fapt ce confirmă ipoteza cercetării preliminare. 

 

3.Evoluţia grupului privind scorul scalei Gradului de Independenţă 

Funcţională arată că toţi subiecţii au obţinut o îmbunătăţire a nivelului calităţii vieţii. 

De remarcat, în privinţa calităţii vieţii, este evoluţia subiectului care a întâmpinat 

dificultăţi pe parcursul desfăşurării studiului, medicaţia – Avonex – administrată în 

această perioadă; cu toate acestea, în final a obţinut un scor final îmbunătăţit în 

privinţa calităţii vieţii. Această scală reprezintă o modalitate scalară de evaluare a 

abilităţilor funcţionale, modul în care subiecţii pot realiza activităţile cuprinse în 

această scală este cotat la > 75%; subiecţii au nevoie de un ajutor minim, ocazional 

de la o terță persoană. 

 

4.Exerciţiul efectuat pe platforma Huber 360 are un efect benefic asupra 

dizabilităţii şi calităţii vieţii pacienților cu scleroză multiplă. Aceasta s-ar putea 

datora faptului că pacienţii pot mobiliza suficientă masă musculară pentru a obţine un 

efect real al antrenamentului.  

 

5.Rezultatele obținute confirmă ipoteza cercetării preliminare și justifică 

extinderea cercetării prin aplicarea unui program bazat pe tehnici de facilitare 

neuroproprioceptivă, idee care a rezultat din observarea modului de contracție a 

grupelor musculare ale trenului superior, inferior și ale trunchiului în timpul 

deplasării suprafeței de sprijin a platformei. 
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- modul de abordare privind  recuperarea medicală a persoanelor cu scleroză 

multiplă să fie realizată prin utilizarea tehnologiei Huber 360, platforma 

monitorizată cu acţionare multiaxială, apreciind că reeducarea echilibrului prin 

utilizarea unor sprafețe mobile reprezintă o soluție provocatoare pentru pacient și 

fizioterapeut; 

- reabilitarea pacienților cu SM trebuie inițiată cât mai precoce pentru a avea un 

efect de prevenție asupra simptomelor și a consecințelor acestora; 

- reabilitarea are un rol important în cadrul tratamentului, obiectivul fiind 

îmbunătățirea independenței și a calității vieții acestor pacienți prin ameliorarea 

stabilității posturale și a echilibrului dinamic; 

- exercițiile fizice s-au realizat cu ajutorul componentelor platformei (platforma, 

mânere) și a posibilităților de configurare privind activarea selectivă a 

musculaturii sau modalitatea de aplicare, conform condițiilor din tehnicile de 

facilitare neuroproprioceptivă (FNP), izometrie alternantă, stabilizare ritmică și 

inversarea lentă. 

 

10.2. Scop și obiective 

 

Scopul cercetării propriu-zise constă în evidențierea rolului exercițiilor 

executate pe platforma Huber 360, element de noutate în teoria și practica reabilitării 

medicale a pacienților cu scleroză multiplă forma recurent remisivă în ameliorarea 

simptomatologiei, îmbunătățirea echilibrului, a ambulației şi implicit a calităţii vieţii 

acestor pacienţi. 

 

Obiectivele cercetării propriu-zise sunt reprezentate de: 

 completarea programului de recuperare medicală cu exerciții efectuate pe 

platforma Huber 360, exerciții cu un nivel minim de solicitare și un mod de 

execuție atrăgător care oferă siguranță, respectând astfel condițiile de lucru în 

cazul persoanelor cu SMRR, dar care în același timp au rezultate benefice 

privind îmbunătățirea echilibrului și ambulației. 

 integrarea rezultatelor obținute pe platforma Huber 360 în activitățile zilnice 

ale persoanelor cu SMRR, asigurând astfel independența funcțională și 

creșterea calității vieții. 

 

10.3.  Sarcinile cercetării 

 

- constituirea unui grup omogen de subiecți, pe baza criteriilor de includere și 

excludere stabilite şi a acordului dat de pacient, exprimat prin consimţământul 

informat; 

- organizarea și realizarea cercetării în acord cu planul general și cu respectarea 

etapelor ce compun acest plan; 

- selectarea și aplicarea testelor de evaluare inițială și finală și înregistrarea 

rezultatelor; 

- alcătuirea și aplicarea programelor grupului de subiecți, respectând principiile 

de bază ale kinetoterapiei și cele privind reabilitarea în scleroză multiplă; 

- centralizarea, analiza, prelucrarea şi interpretarea în cadrul grupului a 

rezultatelor obținute la evaluările inițiale și finale; 

- elaborarea concluziilor și a recomandărilor în urma cercetării. 
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10.4.  Etapele cercetării 

  

Cercetarea propriu-zisă, s-a desfășurat în perioada septembrie 2019 – 

septembrie 2020, în mai multe etape ce au cuprins următoarele activităţi: 

 

10.5.  Ipoteza cercetării 

 

Programul de reabilittare original conceput de noi, constând din exerciții 

fizice bazate pe modalități de lucru specifice unor tehnici de facilitare 

neuroproprioceprive, cu rezistențe minime, aplicate musculaturii axiale și 

membrelor inferioare, exersate pe platforma cu suprafață mobilă Huber 360, poate 

conduce la creșterea stabilității corpului în stare statică și dinamică, respectiv în 

mers cu impact pozitiv asupra calității vieții pacienților cu scleroză multiplă forma 

recurent remisivă. 

 

10.6.  Subiecţii şi locul desfăşurării cercetării 

 

Cercetarea propriu-zisă s-a desfăşurat în cadrul secţiei de Recuperare 

Medicală Neurologică 2 din Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. 

Carol Davila”, în intervalul septembrie 2019 – septembrie 2020.  

Această clinică are avantajul că este dotată cu mijloace moderne de 

recuperare medicală, printre care se numără și  platforma Huber 360. 

Cercetarea propriu-zisă a inclus 22 de subiecți, 8 de gen masculin şi  14 de 

gen feminin. Pentru selecţia acestor subiecţi am apelat la criterii de includere şi 

excludere, prezentate în cadrul cercetării preliminare, subcapitolul 6.5, pagina 82. 

 

10.7.  Evaluarea subiecţilor 

 

Pentru a evidenţia evoluţia subiecţilor cuprinşi în cercetarea propriu-zisă 

am considerat important să monitorizăm următoarele aspecte: 

- starea funcțională globală (Scala EDSS); 

- echilibrul (platforma Huber 360 – testul de stabilitate, testul de echilibru în 

sprijin unipodal); 

- mersul (plaforma Huber 360 – testul de mers simulat); 

- calitatea vieții (Scala Functional Independence Measure) 

 

Capitolul 11  

    

 UTILIZAREA TEHNOLOGIEI HUBER 360 ÎN PROTOCOLUL DE 

RECUPERARE MEDICĂ A PACIENTULUI CU SCLEROZĂ 

MULTIPLĂ 

 

11.1.  Huber 360 – Platforma monitorizată cu acţionare multiaxială (MD) 
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Scopul principal, modul de lucru (platforma sau mânerele) este afișat în 

mod implicit în centrul ecranului. Scorurile afișate la sfârșitul exercițiilor se 

adresează exclusiv scopului afişat pe ecran. 

 

 

11.2. Protocol de recuperare medicală a pacientului cu scleroză multiplă 

pe Platforma Huber 360 

 

Subiecţii au fost informaţi în legătură cu metodologia aleasă şi au fost de 

acord prin semnarea unui consimţământ informat. Astfel le-a fost explicat faptul că 

vor urma următorii pași: 

- evaluarea iniţială; 

- aplicarea programului de kinetoterapie pe platforma Huber 360; 

- evaluarea finală. 

S-a început cu evaluarea iniţială a pacienţilor ce a constat în: 

- evaluarea stabilităţii; 

- evaluarea echilibrului în sprijin unipodal; 

- evaluarea mersului; 

- evaluarea gradului de independență funcțională (GIF). 

 

11.3. Program de exerciții fizice efectuat pe Platforma Huber 360 

monitorizată cu acţionare multiaxială (MD) 

 

În urma rezultatelor și observațiilor descrise din cercetarea preliminară, 

programul de kinetoterapie efectuat pe platforma Huber 360 a fost regândit și 

îmbunătățit prin introducerea unor exerciții de tonifiere pentru musculatura deficitară 

în scopul creșterii capacității funcționale, respectiv a posibilităților de  deplasare și 

desfășurare în condiții cât mai bune a activităților zilnice. 

Programul de exerciții fizice bazate pe modalități specifice unor tehnici 

FNP constând în SR, IA, și IL s-a derulat pe durata a 3 luni, cu frecvenţa de 2 şedinţe 

pe săptămână de 30 minute fiecare; la apariţia  oboselii sau al oricărui tip de 

disconfort, şedinţa se va întrerupe. 

Programul de kinetoterapie a respectat principiile specifice în cazul 

aplicării acestuia la persoanele cu scleroză multiplă.  

 

Pentru programul de kinetoterapie au fost selectate 2 tipuri de exerciţii pe 

platforma Huber 360, care vizează postura si echilibrul ,pe de-o parte şi creşterea 

rezistenţei fizice pe cealaltă parte, fiind în concordanță cu obiectivele urmărite. 

Aceste exerciţii au avut un grad de dificultate relativ scăzut, pentru a nu induce o 

stare de oboseală sau stres subiecților ceea ce ar fi fost contraindicat în abordarea 

noastră terapeutică specifică.  

Un aspect foarte important în executarea exerciţiilor a fost faptul ca 

subiectul a avut posibilitatea să urmărească modul în care efectuează exerciţiile, 

beneficiind de feedback-ul vizual acordat pe monitorul platformei şi cu ajutorul 

căruia acesta poate să-şi adapteze mişcările pentru a fi în concordanţă cu cerinţele 

sarcinilor. 

Obiectivele  protocolului de recuperare medicală sunt următoarele: 

 Creșterea forței musculare 

 Activarea selectivă a musculaturii posturale 
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 Ameliorarea flexibilității musculare și mobilității articulare 

 Creșterea stabilității posturale, echilibrul şi transferuri 

 Poziţia şezând şi stând; 

 Echilibrul static şi dinanic; 

 Abilitatea de a se transfera din pat, toaletă, fotoliu rulant etc. 

 Deplasarea 

 Echilibrul în mers; 

 Reeducarea mersului, asigurarea unui pattern normal; 

 Mijloace de asistare a mersului. 

 

Capitolul 12 

 

PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

12.1.  Prezentarea subiecţilor  

 

În cercetarea propriu-zisă, am inclus 22 de subiecți cu diagnosticul de 

scleroză multiplă forma recurent remisivă (SMRR).  

În figura 12.1. sunt prezentate rezultatele privind distribuția subiecților în 

funcție de media de vărstă și gen. Se obsevă o medie de 45,2 pentru genul masculin 

comparativ cu 43,14 pentru genul feminin. 

 

 
Figura 12.1.Distribuția pe vârstă și gen 

 

Studiul documentelor medicale a permis centralizarea datelor personale. În 

tabelul 12.1. sunt prezentate date privind distribuția subiecților pe criterii de gen, 

vârstă, debutul SM și prezența ultimului puseu. Se poate observa că subiecții au 

vârste cuprinse între 30 și 61 de ani cu o medie de 43.31 ani. În privința debutul bolii, 

acesta este cuprins între 2 și 4 ani, cu o medie de 3,5 ani,  rezultat care respectă 

criteriul de includere în cercetare a subiecților. Pentru intervalul de timp scurs de la 

ultimul puseu, se poate observa că toți subiecții depășesc perioada de un an de la 

ultimul puseu, media fiind de 2.09 ani. 

 

43.14 45.2 

Feminin Masculin 
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Figura 12.2. Distribuția subiecților pe gen 

În figura 12.1. sunt prezentate datele subiecţilor privind distribuția în 

funcție de gen; se remarcă faptul că genul feminin prezintă un procent mai mare 

63.60% față de 36.40% genul masculin, datele obținute se coreleză cu datele 

existente în literatura de specialitate în care se constata că 60%. dintre persoanele cu 

SM sunt de gen feminin. 

Datele privind forma sclerozei multiple și evoluția scorului EDSS 

(Expanded Disability Status Scale), toți subiecți prezintă diagnosticul de scleroză 

multiplă forma recurent remisivă. 

 

12.2. Analiza şi interpretarea rezultatelor 

 

12.2.1. Evaluarea statusului clinico-funcţional 

 

Rezultatele EDSS reflectă statusul clinico-funcţional în SMRR, în cazul 

acestor pacienţi, modificarea scorului necesită o perioadă mare şi consecvenţă  în 

aplicarea unui tratament complex.  

Progresul redus al scorului EDSS considerăm că se înscrie în evoluția 

acestor subiecți, corelarea valorilor cu rezultatele parametrilor evaluați ne permite să 

afirmăm ca ipoteza cercetării se confirmă.  

Scorul EDSS mediu definit de scorurile funcționale a scăzut cu 0.41 

(18.4%), de la 2.23 la testarea inițială la 1.82 la testarea finală. Valorile medii la cele 

două testări evidențiază o ȋmbunătăţire a posibilității de deplasare, după finalizarea 

procedurilor de recuperare. Pentru diferența mediilor intervalul de încredere este (-

0.63 ; -0.19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.3. Media scorului Scalei Kurtzke (EDSS) 

 

36.40% 

[VALUE
] 

Masculin Feminin 
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Scorurile EDSS sunt dispersate neomogen la testarea inițială şi relativ 

omogen la testarea finală. Diferenţa mediilor este semnificativă statistic. Conform 

testului t dependent bilateral p=0.002<0.05, pentru t=3.65 și df=21. Mărimea 

efectului (0.78) indică o diferenţă mijlocie spre mare între medii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.2. Stabilitate și echilibru 

 

1. Testul de stabilitate 

 

Tabel 12.4. Parametrii monitorizați cu testul de stabilitate 

Nr. 

crt. 

Parametrii 

evaluați 

 

Descriere 

1 Poziția CP pe axa x 

(mm) 

- reprezintă poziția medie a CP pe axa x, imaginea 

posturii pacientului în plan anterior, posterior 

2 Poziția CP pe axa y 

(mm) 

- reprezintă poziția medie a CP pe axa y, imaginea 

posturii pacientului în plan dreapta sau stânga. 

3 Deplasarea CP 

(mm) 

- reprezintă lungimea deplasării CP (traiectoria), este 

un indicator al consumului de energie al pacientului 

pentru a menține echilibrul. 

4 Aria  

(mm
2
) 

- fomată prin deplasarea CP, reprezintă în medie 

90%  din traiectoria CP, oferă informații privind  

stabilitatea pacienților. 

5 Viteza CP 

(mm/s) 

- de deplasarea a CP. 

 

6 Coeficientul de 

stabilitate (Q) 

- evidențiază importanța aferenţei vizuale în 

păstrarea echilibrului în poziţia stând, (Q=suprafața 

cu ochii închiși / suprafața cu ochii deschiși). 

 

a. Testul cu ochii deschişi (SOD) 

 

Poziția centrului de presiune pe axa x la testul de stabilitate cu ochii 

deschiși s-a modificat, deplasarea centrului de presiune pe axa x a crescut, în medie 

cu 2.05 mm, de la 8.02 la testarea inițială la 10.07 mm la testarea finală. Diferența 

mediilor se află în intervalul de încredere (-1.92; 6.02). Dispersia valorilor 

înregistrate este neomogenă la ambele testări. Testul t bilateral a evidențiat o 

diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, p=0.324>0.05, pentru t=1.01 și df=21. 

Mărimea efectului (0.22) indică o diferenţă mică spre mijlocie între medii. 
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Figura 12.5. Media rezultatelor pozițiilor centrului de presiune pe axa x – SOD 

 

Rezultatele inițiale evidențiază o poziție în plan anterior; în urma 

programului de kinetoterapie pe platforma Huber rezultatele nu prezintă modificări în 

sensul corecției poziției, se confirmă faptul că modul  de aplicare al exercițiilor 

pentru ameliorarea stabilității persoanelor cu SM este destul complex și cere 

informare amănunțită și planificare atentă. Dispersia neomogenă și diferența 

nesemnificativă a valorilor evidențiază varietatea manifestărilor în cazul persoanelor 

cu SM, fiecare poate reacționa diferit în funcție de gradul de oboseală musculară sau 

de prezența unor afecțiuni vizuale. 

 

Poziția centrului de presiune pe axa y la testul de stabilitate cu ochii 

deschiși s-a modificat, deplasarea centrului de presiune a crescut, în medie, cu 0.38 

mm, de la -14.75 la testarea inițială la -15.13 mm la testarea finală. Diferența 

mediilor se află în intervalul de încredere (-8.44; 7.69).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.7. Media rezultatelor pozițiilor centrului de presiune pe axa y – SOD 

 

Pentru cele două testări dispersia valorilor înregistrate este neomogenă. 

Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, 

p=0.929>0.05, pentru t=0.09 și df=21. Mărimea efectului (0.02) indică o diferenţă 

foarte mică între medii.  În acest caz, rezultatele inițiale arată că centrul de presiune 

este situat în stânga; după aplicarea programului de kinetoterapie pe platforma Huber 

valorile poziției în stânga cresc, se accentuează menținerea posturii spre stânga. 

 

Deplasarea centrului de presiune. Distanța pe care s-a deplasat centrul de 

presiune la testul de stabilitate cu ochii deschiși a crescut, în medie, cu 364.85 mm, 
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de la 987.65 la testarea inițială la 1352.50 mm la testarea finală. Diferența mediilor se 

află în intervalul de încredere (-138.56; 868.27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.9. Media rezultatelor deplasării centrului de presiune – SOD 

 

În cazul ambelor testări dispersia valorilor înregistrate este neomogenă. 

Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, 

p=0.170>0.05, pentru t=1.42 și df=21. Mărimea efectului (0.30) indică o diferenţă 

mică spre mijlocie între medii. Acest parametru evidențiază indirect consumul 

energetic al subiectului pentru a menține echilibrul, diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic, ca urmare se acceptă ipoteza de nul și se respinge ipoteza de 

cercetare, dar având în vedere complexitatea tabloului clinic al  persoanelor cu SM, și 

în special oboseala musculară care se instalează la scurt timp pe parcursul unei 

sarcini, considerăm diferența mică spre medie, normală.  

 

Aria formată prin deplasarea centrului de presiune la testul de stabilitate 

cu ochii deschiși a crescut, în medie, cu 1087.02 mm
2
, de la 2446.64 la testarea 

inițială la 3533.66 mm
2
 la testarea finală. Intervalul de încredere pentru diferența 

mediilor este (-1380.91; 3554.96).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.11. Media rezultatelor ariei elipse centrului de presiune – SOD 

 

Dispersia valorilor înregistrate este neomogenă la ambele testări. Testul t 

bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, p=0.398>0.05, 

pentru t=0.86 și df=21.  Mărimea efectului (0.18) indică o diferenţă foarte mică între 

medii. Aria formată prin deplasarea centrului de presiune ne arată stabilitatea 

subiectului, respectiv posibilitatea de a menține o postură stabilă și în cazul acestui 

parametru diferența este foarte mică, acest rezultat evidențiază corelarea cu 
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rezultatele testelor anterioare. În cazul persoanelor cu SM amelorarea acestei funcții 

necesită o perioada mai mare de timp și o corelare optimă între sarcină și nivelul de 

oboseală. 

 

Viteza de deplasare a centrului de presiune la testul de stabilitate cu ochii 

deschiși a crescut, în medie, cu 7.28 mm/s, de la 19.75 la testarea inițială la 27.03 

mm/s la testarea finală. Diferența mediilor se află în intervalul de încredere (-2.79 ; 

17.35). Pentru cele două testări dispersia valorilor înregistrate este neomogenă. 

Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, 

p=0.171>0.05, pentru t=1.42 și df=21. Mărimea efectului (0.30) indică o diferenţă 

mică spre mijlocie între medii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.13. Media rezultatelor vitezei de deplasare a centrului de presiune – SOD 

 

În cazul persoanelor cu SM creșterea vitezei de deplasare a centrului de 

presiune chiar și în condițiile în care statistic diferența mediilor nu este semnificativă, 

diferențe mici spre medie, evidențiază că exercițiile aplicate sunt benefice în acest 

sens. 

 

b. Testul cu ochii închişi (SOÎ) 

 

Poziția centrului de presiune pe axa x la testul de stabilitate cu ochii 

închiși  s-a modificat, deplasarea centrului de greutate a scăzut, în medie, cu 1.04 

mm, de la 11.11 la testarea inițială la 10.07 mm la testarea finală.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.15. Media rezultatelor pozițiilor centrului de presiune pe axa x – SOÎ 

 

Diferența mediilor se află în intervalul de încredere (-4.57 ; 2.49). 

Dispersia valorilor înregistrate este neomogenă la ambele testări. Testul t bilateral, a 
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evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, p=0.569>0.05, pentru 

t=0.58 și df=21.  Mărimea efectului (0.12) indică o diferenţă foarte mică între medii. 

Rezultatele testării inițiale arată poziția centrului de presiune în plan anterior, 

rezultatele testării finale evidențiază menținerea poziției în plan anterior cu scaderea 

valorilor; cu toate că s-a evidențiat o diferență nesemnificativă statistic, considerăm 

importantă această corectare a poziției.Este important de sesizat un aspect care 

considerăm că ar fi concurat la obținerea acestor rezultate și anume că prezența unor 

afecțiuni vizuale pot compromite rezultatele la testarea cu ochi deschiși.  În această 

situație considerăm o limită a cercetării lipsa consemnării tulburătilor vizuale, 

prezența unor afecțiuni vizuale poate produce modificări importante ale rezultatelor 

testului de stabilitate.Reprezentarea grafică a mediilor și a diferențelor dintre 

rezultatele realizate de fiecare pacient la cele două testări sunt redate în fig. 12.14., 

respectiv fig. 12.15.   

Poziția centrului de presiune pe axa y la testul de stabilitate cu ochii 

închiși s-a modificat, deplasarea centrului de presiune a crescut în medie, cu 2.57 

mm, de la -10.51 la testarea inițială la -13.08 mm la testarea finală. Intervalul de 

încredere pentru diferența mediilor este (-13.18; 8.03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.17 Media rezultatelor pozițiilor centrului de presiune pe axa y – SOÎ 

 

Pentru ambele testări dispersia valorilor înregistrate este neomogenă. 

Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, 

p=0.639>0.05, pentru t=0.48 și df=21.  Mărimea efectului (0.10) indică o diferenţă 

foarte mică între medii. În cazul acestui test, rezultatele inițiale evidențiază poziția 

centului de presiune situat în stânga, la testarea finală această valoare crește, 

diferența mediilor nu este semnificativă statistic, ipoteza de nul se acceptă și ca 

urmare ipoteza cercetării se respinge. 

 

Deplasarea centrului de presiune. Distanța parcursă de centru de greutate 

la testul de stabilitate cu ochii închiși a crescut, în medie, cu 722.72 mm, de la 

1544.10 la testarea inițială la 2266.82 mm la testarea finală. Diferența mediilor se 

află în intervalul de încredere (-146.88 ; 1592.32). 
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Figura 12.19. Media rezultatelor deplasării centrului de presiune – SOÎ 

 

Dispersia valorilor înregistrate este neomogenă la ambele testări. Testul t 

bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, p=0.118>0.05, 

pentru t=1.63 și df=21. Mărimea efectului (0.35) indică o diferenţă mică spre 

mijlocie între medii. Rezultatele obținute au la bază rezultatele anterioare, respectiv 

poziția centrului de presiune pe axa x și axa y, cu ochi închiși, valorile acestor testări 

au crescut, diferența nesemnificativă statistic ne permite să acceptăm ipoteza de nul 

și să respingem ipoteza de cercetare.  

 

Aria elipsei formată de deplasarea centrului de greutate la testul de 

stabilitate cu ochii închiși a crescut, în medie, cu 5932.68 mm
2
, de la 3743.14 la 

testarea inițială la 9675.82 mm
2
 la testarea finală. Intervalul de încredere pentru 

diferența mediilor este (1186.95; 10678.40). Valorile înregistrate sunt dispersate 

neomogen la ambele testări. Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor 

semnificativă statistic, p=0.023<0.05, pentru t=2.45 și df=21. Mărimea efectului 

(0.52) indică o diferenţă mijlocie spre mare între medii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.21. Media rezultatelor ariei elipsei centrului de presiune – SOÎ 

 

Rezultatele ariei elipsei formată prin deplasarea centrului de presiune la 

testarea cu ochii închiși pe axa x și axa y prezintă o diferență a mediilor semnificativă 

statistic, ca urmare ipoteza de nul se respinge și se acceptă ipoteza cercetării. Aria 

elipsei centrului de presiune reprezintă un parametru important, el reprezintă în 

medie 90% din traiectorie (deplasarea centrului de greutate) și evaluează stabilitatea 

subiecților, modul în care reușesc să mențină postura timp de 50 secunde.  

 

Viteza de deplasare a centrului de presiune la testul de stabilitate cu ochii 

închiși a crescut, în medie, cu 14.30 mm/s, de la 30.95 la testarea inițială la 45.25 

mm/s la testarea finală.  
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Figura 12.23. Media rezultatelor vitezei de deplasare a centrului de presiune – SOÎ 

 

Diferența mediilor se află în intervalul de încredere (-3.05 ; 31.64).Această 

crestere a vitezei de deplasare reprezintă un rezultat pozitiv având în vedere 

complexitatea patologiei. Dispersia valorilor înregistrate este neomogenă la ambele 

testări. Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, 

p=0.121>0.05, pentru t=1.62 și df=21. Mărimea efectului (0.34) indică o diferenţă 

mică spre mijlocie între medii. Rezultatele sunt dispersate neomogen la cele două 

testări. Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, 

p=0.310>0.05, pentru t=1.04 și df=21. Mărimea efectului (0.22) indică o diferenţă 

mică spre mijlocie între medii. 

 

Coeficientul stabilității (Q), determină importanța aferenţei vizuale în 

păstrarea posturii în poziţia stând, valorile normale sunt între 1,11 şi 6,67, se observă 

că rezultatele celor două testări, inițiale și finale, se înscriu în valorile normale ale 

acestui coeficient. Rezultatele testărilor inițială și finală evidențiază faptul că la 

nivelul grupului aferența vizuală a avut valori în limitele normale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.25. Media rezultatelor coeficientului Q de stabilitate 

 

2. Testul de echilibru în sprijin unipodal  

 

a. Echilibrul pe membrul inferior (MI) stâng (EMIS) 

 

Poziția centrului de presiune pe axa x la testul de echilibru pe membrul 

inferior (MI) stâng s-a modificat, a scăzut, în medie, cu 28.49 mm, de la -170.89 la 

testarea inițială la -142.40 mm la testarea finală. Intervalul de încredere pentru 

diferența mediilor este (3.39; 53.59). Valorile înregistrate pe traiectoria x sunt 

dispersate omogen la testarea inițială şi omogen la testarea finală. Testul t bilateral, a 
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evidențiat o diferenţă a mediilor semnificativă statistic, p=0.037<0.05, pentru t=2.22 

și df=21.  Mărimea efectului (0.47) indică o diferenţă mică spre mijlocie între medii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.27. Media rezultatelor pozițiilor centrului de presiune pe axa x – EMIS 

 Mediile rezultatelor evidențiază că centrul de presiune este situat în plan 

posterior atât la testarea inițială cât și la testarea finală. Rezultatele testării finale ale 

echilibrului pe MI stâng evidențiază corectarea poziției centrului de presiune pe axa x 

cu 28, 49 mm, iar testul t bilateral a evidențiat o diferență a mediilor semnificativă 

statistic, astfel ipoteza de nul a fost respinsă cu acceptarea ipotezei cercetării.   

 

Poziția centrului de presiune pe axa y la testul de echilibru pe MI stâng s-

a modificat, a  crescut, în medie, cu 7.08 mm, de la -37.66 la testarea inițială la -

44.74 mm la testarea finală. Diferența mediilor se află în intervalul de încredere (-

21.12; 6.95). Dispersia valorilor înregistrate este neomogenă la ambele testări. Testul 

t bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, p=0.334>0.05, 

pentru t=0.99 și df=21. Mărimea efectului (0.21) indică o diferenţă mică spre 

mijlocie între medii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.29. Media rezultatelor pozițiilor centrului de presiune pe axa y – EMIS  

 

Media rezultatelor testelor inițial și final evidențiază o poziție a centrului 

de presiune în stânga, la testarea finală se evidențiază o creștere a mediei cu 7,08 

mm.  Media rezultatelor evidențiază probabilitatea riscului de cădere pe partea 

stângă.  

 

Deplasarea centrului de presiune. Distanța parcursă de centrul de 

presiune la testul de echilibru pe MI stâng a crescut, în medie, cu 395.74 mm, de la 

1288.74 la testarea inițială la 1684.48 mm la testarea finală. Intervalul de încredere 
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pentru diferența mediilor este (-98.09 ; 889.58). La cele două testări dispersia 

valorilor înregistrate este neomogenă. Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a 

mediilor nesemnificativă statistic, p=0.131>0.05, pentru t=1.57 și df=21. Mărimea 

efectului (0.33) indică o diferenţă mică spre mijlocie între medii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.31. Media rezultatelor deplasării centrului de presiune – EMIS 

Media rezultatelor finale ale deplasarării centrului de presiune evidențiază 

un consum energetic, pentru a menține echilibru în sprijin  unipodal, mai mare 

comparativ cu media rezultatelor inițiale, statistic mărimea diferenței este mică spre 

medie. 

 

Aria formată prin deplasarea centrului de presiune la testul de echilibru pe  

MI stâng a crescut, în medie, cu 2033.73 mm
2
, de la 3844.89 la testarea inițială la 

5878.62 mm
2
 la testarea finală. Diferența mediilor se află în intervalul de încredere (-

540.31; 4607.78). Dispersia valorilor înregistrate este neomogenă la ambele testări. 

Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, 

p=0.136>0.05, pentru t=1.55 și df=21. Mărimea efectului (0.33) indică o diferenţă 

mică spre mijlocie între medii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.33. Media rezultatelor ariei elipsei centrului de greutate – EMIS 

 

Rezultatele ariei elipsei formată prin deplasarea centrului de presiune 

reprezintă în medie 90% din traiectorie, și oferă informații privind echilibrul 

subiecților, și de asemenea informaţii despre existența și originea unei leziuni. 

 

b. Echilibrul pe membrul  inferior drept (EMID) 
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Poziția centrului de presiune pe axa x la testul de echilibru pe piciorul 

drept, s-a modificat, a scăzut, în medie, cu 9.96 mm, de la 178.86 la testarea inițială 

la 168.90 mm la testarea finală. Diferența mediilor se află în intervalul de încredere (-

19.08; -0.85). Valorile înregistrate sunt dispersate omogen la cele două testări. Testul 

t bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor semnificativă statistic, p=0.044<0.05, 

pentru t=2.14 și df=21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.35. Media rezultatelor pozițiilor centrului de greutate pe axa x – EMID 

 

Mărimea efectului (0.46) indică o diferenţă mică spre mijlocie între medii. 

Mediile rezultatelor la testarea inițială și finală evidențiază că centrul de presiune este 

situat anterior. Media rezultatelor finale, după aplicarea exercițiilor pentru echilibru 

și rezistență la efort, evidențiază corectarea poziției centrului de presiune, prelucrarea 

statistică a  evidențiat o diferenţă a mediilor semnificativă statistic, ipoteza de nul se 

respinge, ipoteza cercetării este acceptată. 

Poziția centrului de presiune pe axa y la testul de echilibru pe MI drept s-

a modificat, a scăzut, în medie, cu 6.64 mm, de la -28.37 la testarea inițială la -35.01 

mm la testarea finală. Intervalul de încredere pentru diferența mediilor este (-18.17; 

4.89). Dispersia valorilor înregistrate este neomogenă la ambele testări. Testul t 

bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, p=0.272>0.05, 

pentru t=1.13 și df=21. Mărimea efectului (0.24) indică o diferenţă mică spre 

mijlocie între medii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.37. Media rezultatelor pozițiilor centrului de presiune pe axa y – EMID 
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Media rezultatelor poziției centrului de presiune pe axa y, la testarea 

inițială și finală, arată că poziția acestuia este în plan posterior. Rezultatele testării 

finale arată o modificare a poziției cu valori a căror diferență este mică spre medie. 

 

Deplasarea centrului de presiune la testul de echilibru pe MI drept a 

crescut, în medie, cu 492.82 mm, de la 1384.93 la testarea inițială la 1877.75 mm la 

testarea finală.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.39. Media rezultatelor deplasării centrului de presiune – EMID 

 

Diferența mediilor se află în intervalul de încredere (-97.98; 1083.63). La 

ambele testări dispersia valorilor înregistrate este neomogenă. Testul t bilateral a 

evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă statistic, p=0.117>0.05, pentru 

t=1.63 și df=21.  Mărimea efectului (0.35) indică o diferenţă mică spre mijlocie între 

medii.  

 

Aria elipsei descrisă de deplasarea centrului de presiune la testul de 

echilibru pe MI drept s-a modificat, a scăzut, în medie, cu 960.02 mm
2
, de la 9156.90 

la testarea inițială la 8196.88 mm
2
 la testarea finală. Intervalul de încredere pentru 

diferența mediilor este (-7341.12 ; 5421.09). Dispersia valorilor înregistrate este 

neomogenă la ambele testări.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.41. Media rezultatelor ariei elipsei centrului de greutate – EMID 

 

Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă 

statistic, p=0.771>0.05, pentru t=0.29 și df=21. Mărimea efectului (0.06) indică o 

diferenţă foarte mică între medii.  

 

3. Testul de mers 
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Numărul de pași în 50 de secunde la testul de mers a crescut, în medie, cu 

18.00 pași, de la 55.23 la testarea inițială la 73.23 pași la testarea finală. Diferența 

mediilor se află în intervalul de încredere (14.58; 21.42). Numărul de pași sunt 

dispersați relativ omogen la testarea inițială şi omogen la testarea finală. Testul t 

bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor semnificativă statistic, p<0.001<0.05, 

pentru t=10.31 și df=21, ipoteza de nul se respinge, ca urmare ipoteza de cercetare se 

acceptă.  Mărimea efectului (2.20) indică o diferenţă foarte mare între medii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.43. Media rezultatelor testului de mers 

 

Acest test inspirat de testul Fukuda, reprezintă o analiză sa echilibrului 

statico-dinamică care solicită întreaga coloană vertebrală, în poziţie verticală. Este 

important transferul greutăţii corporale şi ritmul de mers. 

12.2.3. Calitatea vieții 

 

Scala gradului de independență funcțională (GIF) 

  

a) Domeniul III – Transferurile 

 

Evaluarea abilităților funcționale cu ajutorul scalei GIF (FIM) pentru 

domeniul III - transferuri, evidențiază o independență funcțională medie de 17.1 

puncte la testarea inițială. Acest scor mediu indică o realizare a activităților efectuate 

de subiecți în procent de 82%. La testarea finală scorul a crescut cu 2.1 puncte, 

ajungând la o valoare medie de 19.2, scor ce semnifică o realizare a activităților de 

transfer în proporție de 91%. Intervalul de încredere pentru diferența mediilor este 

(1.7 ; 2.4). Dispersia scorurilor înregistrate este omogenă la ambele testări. Testul t 

bilateral a evidențiat o diferenţă a mediilor semnificativă statistic, p<0.001<0.05, 

pentru t=10.68 și df=21. Mărimea efectului (2.28) indică o diferenţă foarte mare între 

cele două scoruri medii, altfel spus, o creștere semnificativă a gradului de 

independență funcțională, ca urmare a programului de reabilitare aplicat între cele 

două testări.  
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Figura 12.45. Media scorurilor pentru transferuri 

 

Reprezentarea grafică a procentelor medii şi individuale de realizare a 

activităţilor de transfer şi diferenţele ȋntre scorurile finale şi iniţiale obţinute de 

subiecţi la cele două testări sunt prezentate în figura 12.47. Se observă că la nivel 

individual, creşterile variază ȋntre 0 şi 3 puncte. Valoarea unui punct ȋn cazul 

transferurilor reprezintă reprezintă 4.8%  (1/21) 

 

 
Figura 12.47. Gradul de realizare individuală a activităţilor de transfer 

 

Observăm că procentele individuale de realizare a activităţilor de transfer 

variază ȋntre 71% şi 100% 

 

b) Domeniul IV – Ambulație, mers 

 

Valorile scalei GIF pentru domeniul IV - ambulație, indică o independență 

funcțională medie de 11.0 puncte la testarea inițială, indicând  realizarea deplasărilor 

efectuate de subiect în procent de 78%. La testarea finală scorul a crescut cu 1.5 

puncte, ajungând la o valoare medie de 12.5 echivalând cu realizarea ambulaţie în 

proporție de 89%. Intervalul de încredere pentru diferența mediilor este (1.3 ; 1.8). 

Dispersia scorurilor înregistrate este omogenă la ambele testări. Testul t bilateral, a 

evidențiat o diferenţă a mediilor semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru t=12.17 

și df=21. Mărimea efectului (2.59) indică o diferenţă foarte mare între cele două 

scoruri medii, cu alte cuvinte, o creștere semnificativă a gradului de independență 

funcțională, semnificând eficienţa programului de reabilitare aplicat între cele două 

testări.  
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Figura 12.48. Media scorurilor pentru ambulație, mers 

 

Graficele cu procentele medii şi individuale de realizare a activităţilor de 

ambulaţie şi diferenţele ȋntre scorurile finale şi iniţiale obţinute de subiecţi la cele 

două testări sunt redate în figurile 12.49., respectiv 12.50. La nivel individual, 

creşterile variază ȋntre 1 şi 3 puncte, creşterile fiind ȋn majoritate de 1 şi 2 puncte. 

Valoarea unui punct ȋn cazul activităţilor de ambulaţie reprezintă 7.1%  (1/14) 

 

 
Figura 12.50. Rezultatele individuale a activităţilor de ambulație, mers 

 

Procentele individuale de realizare a activităţilor de ambulaţie variază ȋntre 

64% şi 100% 

 

c) Scala gradului de independențăfuncțională  (GIF), scor total 

La nivelul scalei GIF pentru toate cele 18 activități, scorul indică o 

independență funcțională medie de 114.1 puncte la testarea inițială. Acest scor 

reprezintă o realizare a activităților zilnice efectuate de subiecţi în procent de 91%. 

La testarea finală scorul a crescut cu 3.3 puncte, ajungând la o valoare medie de 

117.4 echivalând cu o realizare a celor 18 activități în proporție de 93%. Intervalul de 

încredere pentru diferența mediilor este (2.1 ; 4.4). La cele două testări dispersia 

scorurilor înregistrate este omogenă . Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a 

mediilor semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru t=5.63 și df=21.  Mărimea 

efectului (1.20) arată o diferenţă foarte mare între cele două scoruri medii, ȋnsemnând 

o creștere semnificativă a gradului de independență funcțională la finalul 

programului de recuperare.  
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Figura 12.51. Media scorurilor scalei GIF 

 

Ȋn figurile  12.52. respectiv 12.53. sunt prezentate graficele cu procentele 

medii şi individuale de realizare a tuturor activităţilor şi diferenţele ȋntre scorurile 

finale şi iniţiale obţinute de subiecţi la cele două testări.La nivel individual, creşterile 

pentru cele 18 activităţi variază ȋntre 1 şi 13 puncte, creşterile fiind ȋn majoritate de 2 

şi 3 puncte. Valoarea unui punct ȋn cazul tuturor activităţilor reprezintă 0.8%  (1/126) 

 

 
 

Figura 12.53. Gradul de realizare individuală a activităţilor scalei GIF 

 

Procentele individuale de realizare a tuturor activităţilor variază ȋntre 81% 

şi 95% 

Concluzii partea a III-a 
 

1.Scleroza multiplă este o boală cronică inflamatorie demielinizantă a 

sistemului nervos central care afectează adulții tineri și care se asociază cu 

dizabilități clinice majore. 

 

3.Kinetoterapia are un rol important în gestionarea procesului de 

recuperare medicală a persoanelor cu scleroză multiplă pe parcursul evoluției bolii, 

de la diagnostic, în timpul și după recidive, în perioadele de progresie, precum și în 

perioadele de remisie, și mai ales în stadiul avansat. 

 

4.Exercițiul fizic a fost mult timp exclus din tratamentul aplicat 

persoanelor cu scleroză multiplă, deoarece comunitatea medicală se temea de 

impactul negativ al oboselii și supraîncălzirii secundare efortului prestat. În timp, 

studii realizate au demonstrat toleranța și beneficiile antrenamentului aerob în cazul 

persoanelor cu scleroză multiplă, de asemenea există studii care sugerează că 

exercițiile fizice pot stimula neuroprotecția, neuroregenerarea și neuroplasticitatea. 

 

6.Programul de kinetoterapie realizat pe platforma multiaxială Huber 360 

s-a derulat pe o durată de 3 luni cu o frecvenţă de două şedinţe pe săptămână, și a 

constat dintr-o serie de exerciții: 3 exerciții pentru activarea selectivă a musculaturii 

posturale (pătrat lombar, fesieri cvadriceps), 2 exerciții pentru flexibilitate musculară 
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și mobilitate articulară (zona lombară și mușchii fesieri), 4 exerciții pentru statică și 

echilibru, 1 exercițiu pentru optimizarea mersului și 1 exercițiu pentru ameliorarea 

capacității de efort. Exercițiile au fost selectate în scopul asigurării independenței 

funcționale și au solicitat atenția și concentrarea subiecților, desfășurându-se pe baza 

unui feedback vizual. 

 

12.Analiza rezultatelor ariei elipsei formată de deplasarea centrului de 

greutate la testul de stabilitate cu ochii închiși a crescut, în medie, cu 5932.68 mm
2
, 

testul t bilateral a evidențiat o diferenţă a mediilor semnificativă statistic, 

p=0.023<0.05, pentru t=2.45 și df=21, mărimea efectului (0.52) indică o diferenţă 

mijlocie spre mare între medii, ipoteza de nul se respinge, ipoteza cercetării se 

acceptă. Aria elipsei centrului de presiune reprezintă un parametru important; aceasta 

reprezintă în medie 90% din traiectorie și evaluează stabilitatea subiecților, modul în 

care reușesc să mențină postura timp de 50 secunde. 

 

13.Prelucrarea valoarilor coeficientului Q la testul de stabilitate 

evidențiază o scădere, în medie, cu 1.63 , de la 4.75 la testarea inițială la 3.12  la 

testarea finală, testul t bilateral a evidențiat o diferenţă a mediilor nesemnificativă 

statistic, p=0.310>0.05, pentru t=1.04 și df=21. Coeficientul (Q) determină 

importanța aferenţei vizuale în menținerea posturii în poziţia stând, valorile normale 

sunt între 1,11 şi 6,67; se observă că rezultatele celor două testări, inițiale și finale, se 

înscriu între valorile normale ale acestui coeficient.  

 

14.Pentru poziția centrului de presiune pe axa x la testul de echilibru pe 

membrul inferior stâng rezultatele evidențiază că CP este situat în plan posterior,  la 

testarea finală rezultatele au înregistrat o scădere, în medie, cu 28.49 mm, de la -

170.89 la testarea inițială la -142.40 mm la testarea finală, testul t bilateral a 

evidențiat o diferenţă a mediilor semnificativă statistic, p=0.037<0.05, pentru t=2.22 

și df=21, mărimea efectului (0.47) indică o diferenţă mică spre mijlocie între medii, 

ipoteza de nul a fost respinsă cu acceptarea ipotezei de cercetare. 

 

16.Referitor la testul de mers, numărul de pași în 50 de secunde a crescut, 

în medie, cu 18.00 pași, de la 55.23 la testarea inițială la 73.23 pași la testarea finală, 

testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor semnificativă statistic, 

p<0.001<0.05, pentru t=10.31 și df=21, ipoteza de nul se respinge, ca urmare ipoteza 

cercetării se acceptă, mărimea efectului (2.20) indică o diferenţă foarte mare între 

medii. Acest test este inspirat de testul Fukuda și reprezintă o analiză a echilibrului 

statico-dinamic, în poziţie verticală. 

 

17. Rezultatele scorului scalei GIF pentru toate cele 18 activități, indică o 

independență funcțională medie de 114.1puncte la testarea inițială. Acest scor 

reprezintă o realizare a activităților zilnice efectuate de subiecţi în procent de 91%. 

La testarea finală scorul a crescut cu 3.3 puncte, ajungând la o valoare medie de 

117.4 echivalând cu realizarea celor 18 activități în proporție de 93%. Testul t 

bilateral, a evidențiat o diferenţă a mediilor semnificativă statistic, p<0.001<0.05, 

pentru t=5.63 și df=21, ipoteza de nul se respinge, ipoteza de cercetare se scceptă. 

Rezultatele evidențiază o creștere semnificativă a gradului de independență 

funcțională la finalul programului de recuperare. 
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18. Pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu scleroză multiplă, 

considerăm că neurologii, clinicienii și fizioterapeuții pot susține, cu dovezi, că 

activitatea fizică are efecte benefice în gestionare simptomatologiei și încetinirea 

evoluție. 

 

19. Lucrarea de față se alătură dovezilor ample care demonstrează 

beneficiile exercițiului fizic și ale activității fizice pentru persoanele cu scleroză 

multiplă, pentru a preveni situația în care aceste persoane continuă să fie mai puțin 

active comparativ cu persoanele din populația generală. Majoritatea persoanelor cu 

SM nu au încredere în capacitatea lor de a fi active fizic, oboseala, afectarea 

mobilității, depresia, temerile legate de siguranță, reticența de a se angaja în activități 

pe care nu le pot realiza la fel de ușor sau de bine ca înainte, și lipsa accesului la 

locurile adecvate sunt doar câteva motive posibile pentru inactivitatea lor.   

 

20. Deși unii parametrii monitorizați nu au înregistarat diferențe statistic 

semnificative la evaluările în dinamică, totuși aceștia au suferit modificări în sens 

pozitiv. Remarcăm că cele mai spectaculoase evoluții au fost înregistrate de 

parametrii cei mai sugestivi pentru aprecierea ipotezei. Rezultatele obținute confirmă 

eficiența tehnicilor FNP și implicit ipoteza cercetării. 

 

21. Rezultatele obținute ne îndreptățesc să susținem că recuperarea 

medicală constând în exerciții fizice aplicate cu respectarea principiilor 

progresivității și individualizării reprezintă o opțiune terapeutică disponibilă,  la care 

pacienții cu scleroză multiplă au acces. Acestea sunt în măsură să spulbere cutumele 

potrivit cărora doar tratamentul medicamentos poate fi eficient. 

 

Elemente de noutate și originatitate 

 

Echipamentul Huber 360 este o achiziție relativ nouă și până la momentul 

acestei cercetări a fost utilizat pentru reeducarea echilibrului static și dinamic la 

subiecții cu tulburări minime ale acestuia. 

Este prima cercetare care se efectuează la pacienții neurologici, cu SMRR 

și în care se fructifică deopotrivă valorile tratamentului de recuperare și de evaluare 

ale platformei, lăsând deschise posibilități de utilizare și în alte patologii neurologice. 

Într-o boală în care se constată o progresie continuă sub tratament 

medicamentos imunomodulator, considerăm că o stopare a evoluției sau o scădere a 

numărului de recăderi într-un an (4 – 6/an) reprezintă un success terapeutic. 

Considerăm că tema abordată reprezintă din punctul nostru de vedere o 

inițiativă de pionierat în condițiile în care, asa cum am enunțam anterior, încrederea 

specialiștilor în eficiența kinetoterapiei este îndoielnică. 

Tocmai din acest motiv considerăm că programul de recuperare conceput 

și concretizat într-unul care va fi implementat în cadrul platformei Huber 360 

reprezintă un element de certă noutate mai ales că se adresează strict unei patologii 

cu evoluție gravă invalidantă, al cărei prognostic este de obicei nefavorabil. 

Progresele înregistrate chiar dacă au fost mici și statistic nesemnificative, 

calitatea vieții pacienților s-a ameliorat simțitor, aceștia reușind să desfășoare în mod 

autonom activități cotidiene reflectate prin valorile scorului scalelor EDSS și FIM. 

Programul aplicat și-a dovedit eficiența în recuperarea mersului autonom 

și a scăzut riscul de cădere, lucru deosebit de important în patologia studiată 
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Limitele cercetării 

 

Numărul redus de pacienți ar putea reprezenta o limită a cercetării, dar 

aprecierea nu se justifică deoarece patologia studiată este rară și are o incidență 

scăzută în populația din România, ultimile statistici (2016) indicând un număr de 

7500 de pacienți la nivel national.  

De asemenea, considerăm că ar fi interesant de urmărit și durata de viață a 

unei peroane cu SM, având în vedere că statisticile evidențiază o reducere a duratei 

de viață cu 6 – 13 ani față de durata de viață a unei persoane sănătoase. 

Alte cauze care  duc la limitele cercetării: 

- număr redus de centre de specialitate (13 la nivel național din care 7 în 

București); 

- rezervele specialiștilor neurologi privind efciența terapiei prin mișcare 

asupra evoluției bolii și ca urmare a nerecomandării acestor bolnavi către 

serviciile de recuperare medicală; 

- inconsecvența participării de către unii pacienți la programele de 

recuperare, bazată tocmai pe lipsa de încredere indusă de personalul 

medical în condițiile unor multiple recidive și a evoluției invalidante; 

- pandemia de coronavirus care a limitat și mai mult adresabilitatea, accesul 

pacienților cu scleroză multiplă remisiv recurentă către serviciile de 

specialitate, fiind persoane vulnerabile. 

 

Valorificarea și diseminarea rezultatelor cercetării 

 

Valorificarea rezultatelor cercetării 
 

Lucrarea reprezintă un pas important în managementul tratamentului 

persoanelor cu scleroză multiplă. Utilizarea tehnologiilor IT în cadrul protocoalelor 

de reabilitarea medicală reprezintă o posibilitate de abordare a acestor persoane, 

având în vedere că fiecare individ poate beneficia de îndrumări adaptate nevoilor, 

abilităților și preferințelor.  

Utilizarea Platformeni Huber 360 pentru realizarea de exerciții fizice în 

cazul persoanelor cu scleroză multiplă oferă o serie de opțiuni care iau în considerare 

diferențele individuale pentru fiecare nivel de dizabilitate. Pacienții  cu dizabilități 

ușoare pot realiza exerciții fizice fără restricții importante,  dar asistate de către 

specialiști în managementul oboselii. Pe măsură ce boala progresează și efectuarea 

exercițiilor fizice devine mai dificilă, recomandările specialiștilor sunt esențiale. 

Considerăm că lucrarea vine în sprijinul rezolvării unor lacune existente, 

dar în acelasi timp dechide noi orizonturi pentru cercetări suplimentare, în special la 

niveluri mai ridicate de dizabilități. 

 

Diseminarea rezultatelor cercetării 

 

Rehabilitation of patients with severe burns. Our experience, 2016, 

Neurological Rehabilitation Department, Central Military University Hospital Dr. 

Carol Davila, Bucharesti 

Multiple Sclerosis – A Physiotherapeutic Challenge, Volume 55 - ICPESK 

2018, European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS, Published 
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by Future Academy, e-ISSN: 2357-1330, Article no: 65 Pages 522-527, 

Doi: 10.15405/epsbs.2019.02.65  

Gait rehabilitation using the huber 360 platform in multiple sclerosis, 

publicată în International Proceedings of Human Motricity/ ICPESK 2019 

Supplementary Issue of Discobolul – Physical Education, Sport and Kinetotherapy 

Journal, 2019, DOI: 10.35189/iphm.icpesk.2019.12  

Rehabilitation by using the Huber 360 platform in multiple sclerosis, 

relapsing-remitting form, lucrare prezentată în plen cu ocazia Zilelor Spitalul 

Universitar de Urgenţă Militar Central ” Dr. Carol Davila”,  9 octombrie 2019, 

București 

Meningeom psamomatos toracal (capitolul 15). Sistemul nervos,cazuri 

clinice interdisciplinare. Lupașcu N., Poșircă M.C., Mitrica M., Eftimie L., Teodoru 

G., Ioniță-Radu F., Editura Universitară Carol Davila București, 2020, ISBN-978-

606-011-153-5, pag. 160-173 

 

 

Recunoașterea 

 

Această teză de doctorat a fost elaborată sub auspiciile Universității 

Naționale de Educație Fizică și Sport București, în Departamentul Școlii Doctorale 

pe baza aprobării proiectului de cercetare științifică de către Consiliul Școlii 

Doctorale. 
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