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INTRODUCERE 

 

Radiculopatia coloanei lombare este una dintre cele mai frecvente 

afecţiuni neuromusculare întâlnite în practică şi principala cauză de dizabilitate 

în lumea dezvoltată cauzând costuri de asistență medicală de miliarde de dolari 

anual.  

Radiculopatia lombară poate include un set de sindroame neurologice 

cauzate în principal de compresia rădăcinilor nervoase la nivelul emergenței 

acestora din coloana vertebrală lombară la diferite niveluri.  

Radiculopatia lombară este una dintre cele mai întâlnite probleme de 

sănătate publică cu o prevalență estimată la 3 – 5% din populație, afectând în 

acelaşi timp atât femeile, cât şi bărbații.  

Mecanismul de apariție a radiculopatiei lombare este unul complex 

datorită reperelor anatomice de la acest nivel. Astfel, rădăcinile nervoase 

“călătoresc” în canalul lombar de la nivelul L1 – L2 sub forma unui grup 

denumit “Coada de cal”. Ele pot fi afectate pe traseul lor prin sacul dural de o 

singură compresie datorată unui disc intervertebral protruzionat sau contactului 

cu osteofitoza marginală a vertebrelor degenerate artrozic. De exemplu, o 

protruzie discală centrală L3 – L4 poate afecta rădăcinile nervoase L5 şi S1 

bilateral. De aici, observăm complexitatea sindromului dureros lombar şi 

dificultatea identificării cu precizie a zonei de compresie şi a rădăcinii afectate.  

Cel mai important factor care conduce la apariția radiculopatiei lombare 

este hernia de disc, însă, la aceasta contribuie şi vârsta, factorii ereditari, postura 

proastă, dar şi anomaliile coloanei vertebrale. 

Teza de față este structurată în trei părți; prima parte cuprinde 

fundamentarea teoretică a lucrării cu descrierea mecanimelor de diagnostic şi 

evaluare cunoscute, dar şi cele mai aplicate principii de tratament la nivel 

internațional. În cea de-a doua parte am inclus în protocolul de recuperare 

medicală pentru radiculopatia coloanei lombare un program de kinetoterapie 

specific realizat pe PLATFORMA MULTIAXIALĂ HUBER 360. Această 

cercetare mi-a permis să identific cele mai eficiente soluții pentru ameliorarea 

funcției coloanei vertebrale în scopul diminuării disconfortului şi pentru 

ameliorarea calității vieții subiecților. În ultima parte a lucrării de față am inclus 

în cadrul protocolului de recuperare medicală a subiecților cu radiculopatie 

lombara L4 - S1 în perioada cronică, un program de kinetoterapie ce are la bază 

exerciții fizice pentru stabilizarea zonei abdomino-pelvine şi pentru creşterea 

forței la nivelul lanțurilor cinematice ale membrelor inferioare. Acest program 

determină ameliorarea funcției posturale, diminuarea disconfortului şi 

ameliorarea calității vieții subiecților. 

Elementele de originalitate si contribuţiile inovative ale tezei sunt 

descrise în ultima parte a lucrării unde se pune accent pe stabilitatea membrelor 

inferioare, a complexului lombo-abdomino-pelvin şi a coloanei vertebrale 

lombare, abordarea terapeutică a radiculopatiei în fază cronică.   
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CAPITOLUL 1 

POLITICI DE SĂNĂTATE ŞI INCIDENŢA RADICULOPATIILOR 

COLOANEI LOMBARE 

   

1.1.  Politici de sănătate privind radiculopatiile lombare 

 

Pentru societate o problemă legată de costuri, dar şi una dintre 

principalele cauze de dizabilitate şi de scădere a productivităţii muncii o 

reprezintă radiculopatia coloanei lombare. Durata medie de absenţă de la 

serviciu pentru o afecţiune a regiunii lombosacrate este în medie de 7 zile. Se 

constată în majoritatea studiilor, că aproximativ jumătate din zilele de concediu 

medical pentru durere lombară sunt atribuite unui procent de 15% dintre 

oamenii care stau în concediu medical mai mult de o lună de zile.  

Între 80% şi 90% dintre costurile sociale şi de asistenţă medicală sunt 

asociate cu durerea dorsală, iar în 10% dintre cazuri durerea este localizată la 

nivel lombar, se cronicizează şi provoacă dizabilitate.  

Procentul subiecţilor dizabilitaţi din cauza durerii lombare, precum şi 

costul tratamentului radiculopatiei, au suferit o creştere constantă în ultimii 30 

de ani. Această creştere pare să fie produsă în mare parte de către factorii 

sociali. Cel mai citat factor este reprezentat de creşterea acceptării de către 

societate a durerii lombare ca factor dizabilitant. 

Radiculopatiile de cauză discală reprezintă 36.7% din totalul afecţiunilor 

coloanei lombare. Printre leziunile sistemului nervos periferic, radiculitele 

lombo-sacrale constituie 70%. Sindroamele radiculare sunt prezente la 37,4% 

dintre bolnavii cu modificări degenerative distrofice ale discurilor 

intervertebrale. 

Radiculopatiile discogene produc cel mai înalt procent de invaliditate. 

Afectarea persoanelor de vârstă tânără (25 – 45 ani) în maximă activitate fizică 

şi intelectuală confirmă importanţa medico – socială a problemei. Pierderea 

temporară a capacităţii de muncă este determinată cel mai frecvent de anumite 

dereglări la nivel lombar, manifestate clinic prin dureri lombare. Una din cele 

mai frecvente cauze ale durerii lombare este hernia de disc, aceasta afectând 

1/3 din populaţia cu vârstă mai mare de 20 ani, iar în 3% din cazuri este 

observată şi implicarea radiculară.  

Hernia de disc lombară reprezintă o patologie foarte complexă, 

provocând dureri lombare, deficite motorii, precum şi probleme sfincteriene. 

Totodată, aceasta implică şi un cost social al tratamentului atât medical, cât şi 

chirurgical destul de ridicat (între 16 şi 50 miliarde de dolari pe an în Marea 

Britanie). Hernia de disc lombară reprezintă principala cauză de încetare a 

activării persoanelor tinere în câmpul muncii, conform Organizaţiei Mondiale 

a Sănătăţii (OMS) fiind totodată şi principala cauză de radiculopatie. 

Un alt studiu arată că incidenţa herniei de disc lombare apare la 5 – 20 de 

persoane, raportate la 1000 de adulţi anual, de obicei începând cu vârsta de 30 



10 
 

de ani până la vârsta 50 de ani, predominant la persoanele de sex masculin1. 

Totodată, s-a evidențiat că persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-55 de ani au 

o probabilitate de aproximativ 95% să facă hernie de disc fie la L4-L5, fie la 

L5-S12.  

O altă cercetare realizată pe o perioadă de 7 ani (2006-2013), pe un număr 

de peste 600 de subiecţi a evidențiat faptul că incidenţa herniei de disc are o 

tendinţă descendentă odată cu înaintarea în vârstă aşa cum putem vedea şi în 

tabelul 1.13. 

Durerea lombară ocupă locul doi după motivele de adresare la medic 

pentru o boală cronică, este a cincea cauză de spitalizare şi al treilea cel mai 

frecvent motiv pentru o intervenţie chirurgicală, impactul socio-economic fiind 

unul major. Lombalgia reprezintă un simptom, având cauze complexe, 

implicând afectarea musculară, articulară, vertebrală şi/sau a structurilor 

spinale şi nervilor periferici.   

 

1.2. Incidenţa radiculopatiilor coloanei lombare 

 

Una din cele mai frecvente cauze ale durerii lombare este hernia de disc; 

aceasta afectează 1/3 din populaţia cu vârstă de peste 20 ani, iar în 3% din cazuri 

se observă şi afectarea radiculară. 

Majoritatea cercetărilor au ajuns la concluzia că incidența durerii lombare 

este cuprinsă între 5% și peste 30%, cu o prevalență pe parcursul vieții de la 60 

ani până la 90 de ani. 

Atunci când vorbim despre apariția durerii coloanei lombare, putem 

spune că aceasta este auto-limitată rezolvându-se în mare parte fără intervenții.  

Cercetările efectuate arată că aproximativ 50% dintre aceste cazuri sunt 

rezolvate în termen de una până la două săptămâni, iar în 90% dintre cazuri se 

rezolvă între 6 până la 12 săptămâni.  

Așa cum am precizat, durerea lombară este privită ca un simptom care stă 

la baza mai multor sindroame în patologia coloanei lombare. 

Radiculopatia lombară este afecțiunea descrisă prin durerea cauzată de 

compresia sau iritarea rădăcinilor nervoase în partea inferioară a spatelui4. 

În studiile realizate până în acest moment s-a constatat că radiculopatia 

lombară afectează 2 – 5% dintre bărbați și 1 – 3% dintre femei. 

Cele mai multe cazuri au un debut lent ca urmare a unor factori externi, 

precum domeniul de activitate în care subiectul lucrează, în această categorie 

 
1 Fjeld, O.R., Grøvle, L., Helgeland, J., Småstuen, M.C., Solberg, T.K., Zwart, J.A., Grotle, M., (2019), 

Complications, reoperations, readmissions, and length of hospital stay in 34 639 surgical cases of lumbar disc 

herniation. Bone Joint J. 2019 Apr;101-B (4):470-477. 
2 Jordan, J., Konstantinou, K., O'Dowd, J., (2009), Herniated lumbar disc. BMJ Clin Evid. 2009 Mar 26;2009. 
3 Daoyou, M., Yunbiao, L., Daoming, W., Zejiang, L., Wei, Z., Tantan, M., Liang, Z., Xingjun, L., Zhiyou, C., 

(2013), Trend of the incidence of lumbar disc herniation: Decreasing with aging in the elderly, PubMed, DOI: 

10.2147/CIA.S49698. 
4 Alexander, E.C., Varacallo, M., (2021), Lumbosacral Radiculopathy, In: StatPearls [Internet]. Treasure Island 

(FL): StatPearls Publishing. 
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evidențiindu-se munca grea din construcții, transporturi, dar și a unor factori 

interni, precum antecedente familiale, înălțime mai mare, excesul de greutate, 

stilul de viață sedentar, tuse cronică, rasa și sexul subiectului.  

Disparitățile rasiale în prevalența afecțiunilor coloanei vertebrale au fost 

discutate rar în literatura de specialitate. Însă, un studiu realizat în anul 20125 

asupra unor subiecți tineri care activau în domeniul militar a arătat faptul că 

radiculopatiile lombare erau comune în rândul subiecților caucazieni.  

Legat de același subiect, în anul 2015, Institutul Național de Statistică în 

domeniul Sănătății din Statele Unite ale Americii a lansat un chestionar care a 

avut ca scop depistarea aproximativă a numărului de subiecți care au suferit în 

perioada 2013 – 2015 de durere lombară.  

Așa cum am menționat anterior, durerea coloanei lombare este influențată 

de mai mulți factori, printre care regăsim factorii socio-demografici, dar și 

factorii individuali și fizici precum vârsta, sexul, naționalitatea. Plecând de la 

această premisă, o altă cercetare a fost realizată pe un număr de 1829 de subiecți 

(934 bărbați și 895 femei) din Doha, Qatar.  

Se consideră că procentul ridicat înregistrat în cazul respondenților de sex 

feminin care au suferit de dureri la nivelul coloanei lombare, are drept cauză 

stresul, modificările hormonale, afecțiunile ginecologice, sarcina.  

De asemenea, subiecții intervievați în studiul din Qatar au relatat faptul 

că tratamentul pe care l-au urmat pentru a ameliora durerile a fost în mare parte 

repausul la pat, termoterapia, dar și exercițiile fizice6. 

În top 3 țări unde s-au înregistrat valori ridicate se numără Nigeria cu 

59%, China cu un procent de 62% și Emiratele Arabe Unite cu cel mai înalt 

procent înregistrat, respectiv de 64.6%. 

Concluzionând, putem spune că în cazul cercetării din Statele Unite ale 

Americii subiecții caucazieni, cât și cei afro-americani înregistrează cele mai 

mari valori în toate cele 3 analize de mai sus. 

La nivel global, durerile coloanei lombare au o prevalență suficient de 

mare încât să genereze costuri ridicate, dar și multe alte pierderi printre care 

cea mai importantă este o calitate mai bună a vieții.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Schoenfeld, A.J., Laughlin, M., Bader, J.O., Bono, C.M., (2012), Characterization of the incidence and risk 

factors for the development of lumbar radiculopathy. J Spinal Disord Tech 2012;25(3):163-167. 
6 Bener, A., Dafeeah, E. Alnaqbi, K.A., (2014), Prevalence and Correlates of Low Back Pain in Primary Care: 

What Are the Contributing Factors in a Rapidly Developing Country, Asian Spine Journal 8(3):227-36, 

DOI:10.4184/asj.2014.8.3.227. 
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CAPITOLUL 2 

REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE ŞI 

MOTIVAREA ALEGERII ACESTEIA  

 

2.3.  Motivarea alegerii temei 

 

Alegerea temei se bazează pe experienţa mea ca medic de recuperare 

medicală cu o vechime de peste 15 ani în domeniu. În această calitate am 

evaluat şi tratat peste 40.000 de subiecţi cu această patologie care afectează 

persoane în plină viață activă, cu vârste cuprinse între 25 și 45 ani, ceea ce 

confirmă interesul specialiștilor pentru instituirea unui tratament adecvat, 

aplicat discopatiilor lombare manifestate prin radiculopatii. 

Din studiul bibliografiei naționale și internaționale de specialitate am 

constatat că: 

1. Se urmăreşte în primă fază asuplizarea coloanei lombare, tonifierea 

musculaturii abdomenului, şi apoi asuplizarea şi tonifierea musculaturii 

articulaţiilor membrelor inferioare (Programul Williams). Fiind absolvent al 

UMF Carol Davila, promoţia 1997, specializare Medicină Generală, dar şi al 

promoţiei 2000, specializarea Fizio-Kinetoterapie, am avut ocazia să tratez cu 

succes un număr foarte mare de subiecţi cu radiculopatie lombară. Am utilizat 

tehnici de kinetoterapie bazate pe aliniament şi posturare a coloanei vertebrale, 

urmate de exerciţii de asuplizare atât la nivelul coloanei vertebrale, cât şi la 

nivelul articulaţiilor membrului inferior. Acestea au continuat cu tehnici 

specifice de tonifiere a musculaturii stabilizatoare a coloanei vertebrale. 

Tehnicile utilizate sunt descrise pe larg în literatura de specialitate naţională şi 

internaţională. Evoluţia subiecţilor este în general favorabilă dar, pentru a 

îmbunătăţi calitatea vieţii subiecţilor şi pentru a preveni recidivele, este 

necesară şi stabilizarea musculaturii membrelor inferioare.  

În literatura de specialitate, recuperarea radiculopatiilor în fază cronică 

include exerciţii de mobilizare a coloanei lombare, basculare de bazin, 

întinderea musculaturii paravertebrale, exerciţii de tonifiere musculară, 

exerciţii dinamice cu rezistenţă progresivă. Programul de recuperare în 

perioada de remisiune clinică cuprinde elemente de igienă ortopedică ce au 

rolul de a preveni recidivele. Tehnicile şcoala spatelui presupun 

conştientizarea poziţiei corecte a coloanei lombare şi bazinului, dar şi 

înzăvorârea coloanei vertebrale lombare prin tonifierea musculaturii 

susţinătoare şi menţinerea forţei musculare. 

Creşterea calităţii vieţii subiecţilor şi prevenirea recidivelor 

radiculopatiilor coloanei lombare au constituit obiectivele mele principale pe 

care le-am urmărit în toţi anii mei de activitate. Rezultatele pe care le-am 

obţinut la subiecţii cu radiculopatii lombare, la care accentul s-a pus pe 

stabilitatea abdomino-pelvină şi apoi pe cea a coloanei vertebrale lombare 

continuând cu tonifierea şi stabilitatea musculaturii membrelor inferioare, au 
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fost net superioare celor utilizate în literatura de specialitate pentru tratamentul 

radiculopatiilor coloanei lombare, fapt ce mi-a dat încredere să aprofundez şi 

să încep o cercetare în acest sens. 

2. Literatura de specialitate abundă în cercetări pe tema radiculopatiilor 

prin tratament convenţional respectând programul Williams, context în care 

noutatea temei constă din abordarea terapeutică respectând cele trei linii 

miofasciale ale corpului.  

Îmi doresc ca această cercetare să aibă o valoare deosebită, fiind printre 

primele studii de evaluare a efectelor tratamentului kinetic în cazul 

radiculopatiei compresive lombare în care s-au luat în considerare cele două 

concepte; primul se referă la stabilizarea regiunii lombo-abdomino-pelvine şi 

cel de-al doilea presupune abordarea întregului lanţ cinetic prin utilizarea 

tuturor planurilor de mişcare.  

Rezultatele cercetării vor demonstra că această abordare este eficientă în 

tratamentul durerii din cadrul radiculopatiei compresive lombare. Consider că 

tratamentul complex kinetic propus îşi va dovedi eficienţa atât pe termen scurt, 

cât şi pe termen lung şi va avea un impact consistent şi de necontestat în 

tratamentul complex al radiculopatiilor. 

Scopul lucrării este de a implementa şi de a verifica eficienţa terapiei 

kinetice probabil cu efecte net superioare în comparaţie cu alte metode clasice 

de recuperare. 

Cercetarea va fi una de tip calitativ, monitorizând intensitatea durerii, 

amplitudinea de mişcare, forţa musculară şi evaluarea poziţiei ortostatice în 

stare statică şi în mers. 

Obiectivul cercetării propuse este de a ameliora simptomatologia produsă 

de hernia de disc sau de discopatiile lombare şi revenirea la o stare de sănătate 

normal, cât mai rapidă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Mai multe studii de specialitate au demonstrat că exerciţiile fizice 

coordonate şi monitorizate de specialişti kinetoterapeuţi au rezultate bune în 

tratamentul durerii cronice lombare. Acestea includ ameliorarea sindromului 

dureros, îmbunătăţirea funcţionalităţii şi o uşoară diminuare a tendinţei de a 

solicita un concediu medical. 

Reeducarea motorie pentru a restabili pattern-ul normal de activitate 

musculară şi tratamentul deficitelor de forţă musculară pe lanţurile kinetice cu 

afectarea eficienţei biomecanicii, stau la baza prezentei cercetări.  
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CAPITOLUL 3 

RADICULOPATIILE LOMBARE 

 

3.1.  Durerea lombară joasă  

 

Sindromul dureros lombar sau lomboradicular (durerea lombară joasă) 

reprezintă cea mai frecventă suferinţă neuro-musculară care afectează, în 

general, toate vârstele şi categoriile de populaţie7. 

Coloana lombară are rol şi funcţie dihotomică, şi anume, forţa este cuplată 

cu flexibilitatea. Coloana are rol important în susţinerea şi protecţia 

conţinutului canalului vertebral, dar concomitent, oferă şi flexibilitate, 

permiţând apariţia mişcării pentru a contribui la desfăşurarea diverselor 

activităţi cotidiene8. 

Forţa coloanei rezultă din mărimea şi poziţia oaselor, dar şi din 

modalitatea în care sunt dispuse ligamentele şi muşchii. 

Flexibilitatea rezultă din numărul mare de articulaţii dispuse în serie, 

situate apropiat unele de celelalte. 

Fiecare segment vertebral se comportă ca un complex de trei articulaţii - 

un disc intervertebral cu două plăci terminale vertebrale şi două articulaţii 

interapofizare. La acestea se adaugă aspectul lordotic, tipic al coloanei lombare, 

care conferă flexibilitate şi, în acelaşi timp, creşte capacitatea de a absorbi 

şocurile mecanice. (Randall L. Braddom, 2015) 

În timp, coloana vertebrală suferă modificări cu impact asupra funcţiei. O 

frecvenţă mare în cadrul acestor modificări o are procesul de alterare a discului 

intervertebral cu protruzie/prolaps. Urmare a alterării structurii discului 

intervertebral, presiunea exercitată asupra discului nu se repartizează uniform 

şi se produce angajarea nucleului pulpos9. Deplasarea nucleului pulpos se 

realizează în două etape: 

- protruzie până la nivelul ligamentului longitudinal posterior; 

- hernierea discală în cadrul radicular, secundar ruperii ligamentului 

posterior cu compresie pe rădăcinile nervoase. 

În general, flexia exercită presiune asupra porţiunii anterioare a discului, 

iar în aceste condiţii nucleul migrează posterior. Când forţele sunt suficient de 

puternice, nucleul poate hernia printre fibrele inelului fibros. Fibrele laterale 

ale ligamentului longitudinal posterior sunt cele mai subţiri, de aceea hernia de 

disc posterolaterală apare cu cea mai mare frecvenţă. (Figura 3.1). 

Porţiunea posterolaterală a discului este supusă celui mai ridicat risc, când 

flexia coloanei se asociază cu rotaţia coloanei vertebrale. Articulaţiile 

interapofizare nu se pot opune rotaţiei, când coloana este în flexie, astfel, cresc 
 

7 Ionescu, R., (2007), Esenţialul în reumatologie, Ediţia a 2-a revizuită, Editura Medicală Amaltea, Bucureşti, 

pag. 542. 
8 Randall L.B., (2015), Medicină Fizică şi de Reabilitare, Ediţia a IV-a, Editura Elsevier, Tradusă - Regia 

Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, pag. 924. 
9 Ionescu, R., (2017), Reumatologie – Curs universitar, Editura Universitară Carol Davila, Bucureşti, pag. 413. 
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forţele de torsiune şi de forfecare la nivel lombar, făcând ca mişcările de rotaţie 

în flexie să fie, probabil, cele mai riscante pentru discurile intervertebrale 

(Randall L. Braddom, 2015). 

 

 
 

Figura 3.1. Hernia de disc posterolaterală 

Sursa: Randall L.B., 2015, pag. 929 

 

Activitatea muşchilor lombari se corelează foarte bine cu presiunile 

intradiscale (când muşchii spatelui se contractă, se asociază cu o creştere a 

presiunii intradiscale). Aceste presiuni se modifică în funcţie de postura 

coloanei şi de activităţile întreprinse10. Aceste modificări de presiune de la 

nivelul discului L3 în timpul diverselor poziţii sunt prezentate în figura 3.2. 

Poziţia ortostatică verticală este considerată a fi egală cu 100%, alte 

poziţii şi activităţi sunt calculate în raport cu aceasta. Asocierea rotaţiei cu o 

postură în flexie creşte substanţial presiunea de la nivelul discului. 

Comparând manevrele de ridicare, s-a demonstrat că nu există diferenţe 

semnificative de presiune asupra discului între ridicatul prin extensia 

genunchilor şi a şoldului cu coloana în extensie şi ridicatul cu membrele 

inferioare în extensie şi coloana în flexie. Pentru a reduce forţele ce acţionează 

la nivelul coloanei lombare trebuie ca sarcina să fie ridicată cât mai aproape de 

corp, deoarece cu cât este mai depărtată de corp, cu atât creşte solicitarea 

coloanei lombare11. 

Despre procesul în cascadă degenerativă spinală, o serie de autori oferă 

cea mai acceptată teorie ce descrie totalitatea etapelor din patologia 

degenerativă a coloanei lombare, care în final duce la apariţia modificărilor de 

tip spondiloză, hernii de disc şi stenoze de canal vertebral la mai multe niveluri.  

Această teorie se bazează pe faptul că, deşi articulaţiile interapofizare 

posterioare şi discurile intervertebrale anterioare sunt separate anatomic, forţele 

ce acţionează asupra uneia se răsfrâng şi asupra celeilalte (traumatismele prin 

 
10 Randall L.B., (2015), Medicină Fizică şi de Reabilitare, Ediţia a IV-a, Editura Elsevier, Tradusă - Regia 

Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, pag. 931. 
11 Andersson, G.B.J., Johnsson, B., Nachemson, A.L., (1977), lntradiscal pressure, intra-abdominal pressure 

and myoelectric back musele activity related to posture and Joading, Clin Orthop 129: 156-164. 
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încărcare axială produc leziuni la nivelul platourilor vertebrale, ceea ce poate 

duce la degenerarea discului, ceea ce poate duce la solicitarea articulaţiilor 

posterioare, ducând, în timp, la apariţia modificărilor degenerative ce se pot 

observa frecvent la nivelul acestora)12.  

În momentul în care un anumit nivel este afectat de aceste modificări 

degenerative se produce o reacţie în lanţ, solicitând nivelurile superioare şi 

inferioare faţă de acest nivel generând, până la urmă, modificări de spondiloză 

generalizate, la mai multe niveluri. 

În studiul bolii lombare degenerative, apare întrebarea care a fost prima 

leziune (degenerarea discului sau a articulaţiei interapofizare). Specialiştii au 

răspuns la această întrebare după ce au studiat mai multe imagini de rezonanţă 

magnetică (RMN) ale coloanei aflate în mai multe etape ale procesului 

degenerativ. Aceştia au emis ipoteza că degenerarea discului precede 

osteoartrita articulaţiei interapofizare şi că timpul în care aceasta din urmă se 

poate dezvolta poate să fie de 20 de ani de la debutul degenerării discului. 

Pentru a putea descrie în detaliu cascada degenerativă, autorii au tratat 

separat modificările articulaţiilor posterioare şi modificările discului, 

înţelegând că aceste procese pot avea loc simultan şi că se pot influenţa reciproc 

(Figura 3.4.). 

Modificările degenerative care apar la nivelul articulaţiilor interapofizare 

din cauza îmbătrânirii şi a microtraumatismelor repetitive sunt asemănătoare 

cu cele de la nivelul celorlalte articulaţii sinoviale de la nivelul scheletului 

(genunchi, coxofemurală). Procesul degenerativ începe cu hipertrofia 

sinovialei, ce va conduce, ulterior, la degenerarea şi distrugerea cartilajului. 

Subţierea cartilajului şi a laxitatea capsulară vor avea ca rezultat o articulaţie 

instabilă13. 

Mişcarea repetitivă, anormală a unei articulaţii instabile duce la 

hipertrofierea suprafeţelor osoase. Aceasta va determina îngustarea canalului 

central şi a cavităţilor laterale, crescând riscul de atingere a rădăcinilor 

nervoase. 

Un proces similar are loc anterior, la nivelul discului intervertebral, în 

principal din cauza microtraumatismelor repetitive cauzate de forţele de 

forfecare. Rupturile de la nivelul inelului se pare că sunt primele semne 

anatomice de uzură degenerativă. Atunci când inelul este suficient de uzat, în 

special posterolateral, nucleul pulpos aflat la interior poate să hernieze. 

 

 

 

 

 
12 Randall, L.B., (2015), Medicină Fizică şi de Reabilitare, Ediţia a IV-a, Editura Elsevier, Tradusă - Regia 

Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, pag. 932. 
13 Randall, L.B., (2015), Medicină Fizică şi de Reabilitare, Ediţia a IV-a, Editura Elsevier, Tradusă - Regia 

Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, pag. 933. 
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3.3.  Evaluarea în radiculopatia lombosacrată 

 

Anamneza 

 

Anamneza trebuie să stabilească dacă durerea este articulară sau non-

articulară, acută sau cronică, persistentă sau migratoare, de asemenea este 

necesar să se identifice modalitatea de iradiere şi tipul de durere (mecanică sau 

inflamatorie).  

Durerea de tip mecanic este asociată cu patologia de tip degenerativ, se 

caracterizează prin faptul că se ameliorează la repaus, se însoţeşte de redoare 

matinală sub 30 de minute şi nu se însoţeşte de manifestări inflamatorii locale 

(Ionescu Ruxandra, 2017). 

Medicaţia utilizată reprezintă un aspect important, fiind uneori factor 

agravant, în unele situaţii. 

Scopul anamnezei, în afară de a stabili diagnosticul funcţional, este şi de 

a explora perspectivele subiectului şi experienţele legate de boală. 

 

Inspecţia 

 

În cadrul inspecţiei se va realiza o trecere în revistă a tegumentului, a 

masei musculare, a structurilor osoase, precum şi a posturii în general şi a 

coloanei lombare în particular.  

 

Palparea 

 

Palparea se va iniţia la nivelul ţesuturilor superficiale şi se va extinde la 

cele profunde. Se poate realiza cu subiectul în ortostatism, în scopul obţinerii 

relaxării muşchilor spatelui. Palparea este adesea realizată cu subiectul în 

decubit ventral, eventual cu o pernă sub abdomen, pentru o uşoară flexie a 

coloanei, obţinându-se o poziţie confortabilă14. Trebuie procedat sistematic 

pentru a determina cât mai precis structurile sensibile la atingere. 

 

Amplitudinea de mişcare 

Amplitudinea de mişcare din punct de vedere cantitativ 

Există o multitudine de posibilităţi pentru a determina amplitudinea de 

mişcare (ROM) a coloanei vertebrale. Acestea pot fi:  

-  înclinometru simplu sau dublu;  

-  măsurarea distanţei dintre vârfurile mediusului şi podea – distanţa 

deget sol15;  

 
14 Randall, L.B., (2015), Medicină Fizică şi de Reabilitare, Ediţia a IV-a, Editura Elsevier, Tradusă - Regia 

Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, pag. 938. 
15 Cordun, M., (1999), Kinetologie medicală, Editura AXA, Bucureşti, pag. 90. 



18 
 

-  testul Schober pentru flexie – măsurarea distanţei dintre două repere 

cutanate (S1 şi 10 cm proximal) în timpul flexiei.  

Dintre toate aceste posibilităţi, înclinometrul dublu se corelează cel mai 

bine cu măsurătorile efectuate radiografic (Randall L. Braddom, 2015). 

 

Examinarea neurologică 

Examinarea neurologică a membrelor inferioare poate exclude 

impingementul clinic semnificativ al rădăcinilor nervoase şi alte cauze 

neurologice ale durerii de la nivelul membrului inferior. 

Examenul clinic neurologic are rolul de a identifica, în mod logic, dacă 

un anumit nivel al rădăcinilor este afectat prin combinarea rezultatelor testelor 

ce vizează deficitul muscular, deficitul senzitiv, reflexe diminuate sau absente, 

cu teste speciale (Lasègue, efectuat pentru a depista o hernie de disc).  

Anomaliile date de sindromul de neuron motor central ar trebui să fie 

excluse. Precizia examenului neurologic în diagnosticul herniei de disc este 

moderată. Precizia poate să fie îmbunătăţită substanţial prin combinarea 

rezultatelor. 

 

Teste pentru stabilirea flexibilităţii şi forţei musculare la nivelul 

abdomenului şi pelvisului 

Durerea lombară joasă poate să fie cauzată de decondiţionare, o rezistenţă 

scăzută şi dezechilibre la nivelul anumitor grupe musculare. Din această cauză, 

este important să se identifice orice tipar de mişcare ineficient sau anormal ce 

controlează mişcările coloanei şi poziţia pelvisului. 

Datorită efectului lor stabilizator asupra coloanei, forţa şi rezistenţa 

muşchilor abdominali sunt foarte importante. 

Testele efectuate cel mai frecvent vizează flexibilitatea flexorilor 

şoldului, flexibilitate a ischiogambierilor, a celorlalţi extensori ai şoldului şi a 

gastrocnemianului/solearului. 

Probele de echilibru, cum sunt menţinerea echilibrului într-un picior, 

capacitatea de a fanda şi de a se ghemui, alături de alte teste funcţionale sunt, 

de asemenea, utile în stabilirea stării iniţiale a subiectului. 

 

Limita stabilităţii şi distribuţia greutăţii corporale 

Limita stabilităţii şi distribuţia greutăţii corporale la nivelul membrelor 

inferioare pot fi decisive în evaluarea radiculopatiilor coloanei lombare. 

Evaluarea forţei musculaturii stabilizatoare a genunchiului şi gleznei este un 

indicator foarte important care poate oferi informaţii cu privire la evoluţia 

radiculopatiei coloanei lombare, dar şi a ritmului de apariţie a recăderilor sau a 

complicaţiilor posibile. 

 

Evaluarea forţei şi a rezistenţei musculaturii la nivelul zonei abdomino-

pelvine 
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Forţa şi rezistenţa musculaturii la nivelul zonei abdomino-pelvine pot fi 

evaluate şi cu echipamente de mare performanţă. În acest context se pot utiliza 

următoarele teste efectuate pe o platformă multiaxială (HUBER 360 MD): 

 

Teste speciale de instabilitate a segmentului lombar 

Majoritatea clinicienilor consideră că o cauză a radiculopatiei coloanei 

lombare este instabilitatea segmentară ce răspunde la diverse tratamente de 

stabilizare. De aceea, diferenţierea cu precizie a acestui grup, de celelalte cauze 

ale radiculopatiei, este foarte importantă. În acest sens, se pot aplica: testul de 

instabilitate intervertebrală pasivă şi testul de instabilitate în decubit ventral. 

 

Examinarea paraclinică 

 

Studii imagistice 

Imagistica adresată coloanei lombare trebuie folosită în evaluarea 

radiculopatiei în cazul în care o anumită patologie trebuie să fie confirmată în 

urma unei anamneze şi a unui examen clinic realizate amănunţit (Randall, L.B., 

2015). 

Radiografia convenţională este indicată în cazul unor traume pentru a 

evalua existenţa unor fracturi, leziuni osoase sau tumori, când în cadrul 

anamnezei apar “Red flags”. Ca metodă iniţială, de screening pentru patologia 

lombară, aceasta are sensibilitate şi specificitate reduse (Randall, L.B., 2015).  

Imagistica prin rezonanţă magnetică (IRM) este metoda imagistică de 

elecţie pentru evaluarea bolii degenerative a discului, herniilor de disc şi 

radiculopatiilor. 

Dezavantajul IRM este că, deşi este un examen foarte sensibil, nu este 

foarte specific în a determina sursa precisă a durerii.  

Tomografia computerizată (TC) este mai utilă pentru evaluarea leziunilor 

osoase, comparativ cu IRM. Examinările TC sunt folosite şi în cazul subiecţilor 

care au suferit intervenţii chirurgicale şi au dispozitive metalice. Aceste 

dispozitive pot afecta rezultatele lRM şi la subiecţii cu implanturi (clipsuri 

anevrismale sau pacemakere) ce exclud examinarea IRM16. 

Mielografia, constă în injectarea unei substanţe de contrast în sacul dural, 

după care sunt efectuate radiografii simple, pentru a evidenţia marginile şi 

conţinutul sacului dural. 

 

 

 

 

 

 

 
16 Randall, L.B., (2015), Medicină Fizică şi de Reabilitare, Ediţia a IV-a, Editura Elsevier, Tradusă - Regia 

Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, pag. 943. 
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CAPITOLUL 4 

MIJLOACELE KINETOTERAPIEI UTILIZATE ÎN RECUPERAREA 

MEDICALĂ A RADICULOPATIILOR LOMBARE 

 

 

Studiile care au vizat aplicarea unor diverse tratamente în radiculopatiile 

coloanei lombare, în special în faza de debut iniţială a bolii, au arătat că acestea 

au o eficacitate limitată.  

Tratamentele cel mai frecvent prescrise, cum sunt medicamentele, 

kinetoterapia şi manipulările, au atins, în cursul studiilor clinice de mari 

dimensiuni, îmbunătăţiri de doar 10 sau 20 de puncte din cele 100 ale scalei 

analog-vizuale pentu durere17. 

Programul va fi proiectat pe baza stării generale a subiectului și ţinând 

cont de simptomele acestuia. Un program care nu este adaptat la starea prezentă 

a subiectului ar putea agrava simptomele. 

Kinetoterapia se poate aplica în toate stadiile evolutive ale 

lombosacralgiei de cauză discală, dar trebuie individualizată în funcţie de forma 

clinică. O clasificare, care să permită sintetizarea mijloacelor de tratament, este 

utilă pentru a orienta terapeutul. Examenul clinic va preciza perioada în care se 

situează subiectul: acută, subacută, cronică sau remisie18. 

Tratamentul radiculopatiei coloanei lombare în fază cronică sau în 

remisie cuprinde mijloace specifice și nespecifice – exerciţiul fizic, 

electroterapie şi masaj. 

 

4.1.  Mijloace specifice 

 

Exerciţiul fizic  

Exerciţiul fizic poate fi aplicat în perioada cronică din poziţii 

fundamentale şi derivate, de preferat cu descărcarea coloanei vertebrale 

(decubit dorsal, decubit ventral, şezând, pe genunchi, patrupedie şi atârnat). 

Exerciţiile fizice active constau din mobilizări active libere19 şi au ca 

obiective: ameliorarea durerii şi restabilirea mobilităţii articulare.  

Exerciţii fizice active cu rezistenţă 

Din această categorie fac parte exerciţiile care au ca obiectiv principal 

asigurarea stabilităţii lombare prin creşterea forţei şi a controlului motor la 

nivelul musculaturii trunchiului. Pentru creşterea forţei acestor muşchi se pot 

folosi o mare varietate de exerciţii: cu rezistenţă, cu benzi elastice, cu greutăţi.  

Exerciţii fizice sub forma mobilizărilor autopasive 

 
17 Randall, L.B., (2015), Medicină Fizică şi de Reabilitare, Ediţia a IV-a, Editura Elsevier, Tradusă - Regia 

Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, pag. 945. 
18 Kiss, I., (2007), Fizio-kinetoterapia şi recuperarea medicală, Editura Medicală, Bucureşti, pag. 113. 
19 Cordun, M., (1999), Kinetologie medicală, Editura AXA, Bucureşti, pag.198. 
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Exerciţiile fizice sub forma mobilizărilor autopasive se referă la 

exerciţiile de tip stretching static. Un mușchi contractat sau structuri moi 

retractate pot declanșa simptome de radiculopatie lombară. Relaxarea şi 

flexibilitatea structurilor moi realizată prin stretching  poate reduce presiunea 

asupra rădăcinii nervoase. 

 

Mobilizările manuale sau manipulările 

 

Există mai multe teorii despre modul de funcţionare a terapiei manuale. 

Una dintre teorii este aceea că restaurează mişcarea normală în segmentele 

restricţionate. Altă teorie sugerează că produce schimbări neurologice prin 

mecanisme reflexe, în special interacţiunea dintre sistemul nervos autonom şi 

măduva spinării20.  

Tracţiunea. Literatura din acest domeniu a fost criticată din cauza lipsei 

unui acord privind unele aspecte ale studiilor efectuate, cum ar fi folosirea 

greutăţii de tracţiune, a frecvenţei tratamentului şi a duratei adecvate a 

şedinţelor de tratament. 

 

Masajul 

Masajul este una dintre terapiile cel mai frecvent utilizate în tratamentul 

radiculopatiei. Se consideră că mecanismul de acţiune constă în relaxarea 

musculară şi psihică, efect terapeutic al atingerii benefice asupra structurii şi 

funcţiei ţesuturilor. 

 

Tehnici de reeducare neuroproprioceptivă 

Activarea musculaturii trunchiului se poate face în cadrul unor scheme de 

facilitare, cu punct de plecare de la nivelul membrelor superioare şi inferioare. 

Astfel, schemele pentru trunchiul superior au la bază combinaţii de 

mişcări ale capului, gâtului, trunchiului superior cu ajutorul modelelor Kabat 

asimetrice ale membrelor superioare21. 

Schemele pentru trunchiul inferior sunt executate cu membrele inferioare 

respectând modelul de mişcare al membrelor superioare. 

 

Ergoterapia 

Ergoterapia prin activităţile de readaptare, mai precis utilizarea suportului 

lombar este considerată ca o readaptare a condiţiilor de funcţionare a coloanei 

vertebrale lombare. Acesta este aplicat atât pentru prevenirea, cât şi pentru 

tratarea radiculopatiei. Pot fi aplicate mai multe tipuri de suporturi lombare. 

 

 
20 Randall, L.B., (2015), Medicină Fizică şi de Reabilitare, Ediţia a IV-a, Editura Elsevier, Tradusă - Regia 

Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, pag. 945. 
21 Sbenghe, T., (1987), Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Editura Medicală, Bucureşti, pag. 

494.  
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4.2.  Mijloace nespecifice 

 

Electroterapia  

Electroterapia este folosită pentru efectele sale antalgice şi 

decontracturante. În general, se utilizează diverse forme de curenţi. 

Curentul galvanic sub formă de galvanizări, ionizări cu novocaină, 

clorură de calciu etc, are un efect antalgic prin scăderea excitabilităţii 

structurilor nervoase.  

Curenţii cu impulsuri de joasă frecvenţă, formele de aplicaţie pentru 

curenţii de joasă frecvenţă (frecvenţa utilizată terapeutic se înscrie între 0,1 şi 

300 – 400 Hz) aplicate în tratamentul spondilozelor: 

Curenţii de frecvenţă medie sunt curenţi alternativi sinusoidali cu 

frecvenţa cuprinsă, în terapia frecventă, între 3 – 10 KHz (3000 – 10000 Hz). 

Curenţii interferenţiali - obţinuţi prin interferenţa a doi curenţi de medie 

frecvenţă (cu frecvenţe diferite). 

Curenţii de înaltă frecvenţă, tipurile de terapie cu înaltă frecvenţă utilizată 

în tratamentul spondilozelor sunt: undele scurte, terapia cu înaltă frecvenţă 

pulsatilă (Diapulse). Efectul caloric este principalul efect al acestei terapii.  

Curenţii electromagnetici – magnetodiafluxul: există două forme de 

aplicare a terapiei cu câmp magnetic: continuu şi pulsatil. Forma de aplicare 

continuă este folosită pentru efectul sedativ.  

Laserterapia este o procedură terapeutică non-invazivă care foloseşte 

radiaţia electromagnetică cu o anumită lungime de undă. Efectele terapeutice 

depind de câţiva parametrii, cum ar fi: doza de energie aplicată şi profunzimea 

penetrării (absorţie); are efect biostimulant, trofic (creşte sinteza proteică a 

metabolismului energetic). 

Ultrasunetul este folosit cu succes în afecţiunile reumatismale 

degenerative; favorizează trecerea diferitelor medicamente prin tegument şi 

stimulează acţiunea acestora în ţesuturile din profunzime. Această procedură 

poartă numele de ultrasonoforeză.  

 

Hidrokinetoterapia 

Efectuarea unor exerciţii în apă are mai multe beneficii. Flotabilitatea şi 

reducerea forţelor gravitaţionale reprezintă beneficii importante ale acestei 

terapii; cu cât corpul este mai scufundat, cu atât este mai puternic efectul 

(subiectul în poziţie verticală, scufundat în apă până la nivelul gâtului, se obţine 

o reducere de 90% a forţelor gravitaţionale în timpul exerciţiilor)22. 

 

 

 

 

 
22 Randall, L.B., (2015), Medicină Fizică şi de Reabilitare, Ediţia a IV-a, Editura Elsevier, Tradusă - Regia 

Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, pag. 946. 
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CONCLUZII PARTEA I 

 

1. Numărul persoanelor cu dureri lombare, precum şi costul tratamentului 

radiculopatiei prezintă o creştere constantă în ultimii 30 de ani. Se consideră că 

această creştere este, în mare parte, rezultatul factorilor sociali; s-a acceptat 

ideea că durerea lombară reprezintă un factor dizabilizant. 

 

2. Radiculopatiile determină cel mai mare procent de incapacitate 

temporară sau definitivă de muncă la populația de vârstă activă (25 – 45 ani), 

ceea ce confirmă importanţa medico-socială a problemei și faptul că această 

patologie este prezentă la scară mondială.  

 

3. În evaluarea subiecţilor cu radiculopatie lombară, apar elemente 

definitorii care pot ajuta specialiştii să stabilească conduita terapeutică, în 

conditiile în care pentru 85% dintre aceştia nu se poate determina o cauză 

specifică a durerii lombare.  

 

4. Lucrările care prezintă această patologie sunt numeroase, dar 

abordările terapeutice sunt diverse, iar unele dintre acestea au dovedit o 

eficacitate redusă.  

 

5. Cel mai frecvent, conform studiilor efectuate, se prescriu tratamente 

medicamentoase, kinetoterapie şi manipulări, dar simptomatologia dureroasă 

de cele mai multe ori a scăzut doar cu 10 sau 20 de puncte pe scala analog-

vizuală. 

 

6. Având în vedere argumentele expuse anterior, considerăm că în 

tratamentul complex al radiculopatiilor lombare sunt binevenite şi alte soluţii 

terapeutice. 
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PARTEA a II - a 

 

CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND ROLUL PLATFORMEI 

MULTIAXIALE HUBER 360 ÎN RECUPERAREA MEDICALĂ A 

RADICULOPATIILOR LOMBARE 

 

 

CAPITOLUL 5 

CADRUL METODOLOGIC GENERAL AL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

 

5.1. Premise 

 

În realizarea acestei cercetări am pornit de la următoarele premise: 

- nu au fost evidențiate în literatura de specialitate naţională şi 

internaţională studii în care recuperarea medicală a radiculopatiilor lombare să 

fie realizată cu ajutorul unui program de kinetoterapie efectuat pe platforma 

Huber 360; 

- stabilitatea segmentului lombo-sacrat reprezintă cheia succesului 

terapeutic în radiculopatiile lombare cronice. 

 

 5.2.  Obiective 

 

Obiectivele cercetării preliminare sunt reprezentate de: 

- prezentarea Platformei Huber 360, a principiilor şi mecanismelor de 

acţiune; 

▪ stabilirea protocolului de recuperare medicală; 

▪ implementarea protocolului. 

 

           5.3. Scopul cercetării 

 

Scopul prezentei cercetări preliminare constă în verificarea 

multifuncționalității platformei Huber, respectiv utilizare în evaluare și în 

recuperarea stabilității posturale. 

 

           5.4.  Sarcinile cercetării 

 

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

cercetării preliminare, am stabilit următoarele sarcini: 

• studierea literaturii de specialitate cu o tematică similară celei prezentei 

cercetări de la nivel naţional şi internaţional; 

• formularea premiselor şi a ipotezelor; 

• stabilirea metodelor de cercetare; 
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• stabilirea lotului de subiecţi care vor lua parte la cercetare, conform 

criteriilor de includere, normelor de etică profesională şi în urma obținerii 

consimţământului informat al subiecţilor despre demersurile cercetării; 

• evaluarea subiecţilor în faza iniţială, înainte de implementarea 

protocolului de recuperare medicală; 

• elaborarea protocolului de recuperare medicală, a programului de 

kinetoterapie prin selectarea exercițiilor fizice din soft-ul platformei Huber 360, 

aplicabile în radiculopatia lombară (soft-ul cuprinde peste 300 de protocoale 

integrate cu diverse obiective de recuperare); 

• evaluarea finală; 

• centralizarea datelor; 

• analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor; 

• elaborarea concluziilor în urma cercetării. 

 

             5.5. Subiecţii şi locul desfăşurării cercetării 

 

Cercetarea preliminară s-a desfăşurat în cadrul Secţiei de Recuperare, 

Medicină Fizică şi Balneologie din Spitalul Universitar de Urgenţă Militar 

Central “Dr. Carol Davila”. Această clinică dispune de Platforma Huber 360 şi 

este dotată cu mijloace necesare recuperării patologiei neuromusculare. 

Cercetarea preliminară a inclus un număr de trei subiecţi, a căror selecţie 

s-a efectuat pe baza unor criterii de includere/excludere.  

Criteriile de includere: 

- adulți cu discopatie lombară faza III, stadiul 2 compresiv, cu durata > 

3 luni; 

- intensitatea durerii pe scala analog vizuală 3 – 4 (moderată); 

Criteriile de excludere: 

- adulți cu discopatie lombară faza III, stadiul 2 compresiv, cu durata  

3 luni; 

- intensitatea durerii pe scala analog vizuală  5. 

 

           5.7. Ipoteza cercetării 

 

Pe baza premiselor enunţate anterior, am formulat ipoteza de cercetare ce 

urmează să fie verificată în prezenta cercetare preliminară. 

Intervenția terapeutică prin exerciții fizice selectate din programul 

platformei HUBER MD 360 este în măsură să producă ameliorarea stabilității 

posturale, reducerea durerii la nivelul segmentului lombo-sacrat şi implicit 

creșterea calităţii vieţii participanților la cercetare. 
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      5.9. Evaluarea subiecţilor 

 

Evaluarea subieților a vizat: intensitatea durerii, stabilitatea posturală și 

calitatea vieţii. 

 

Intensitatea durerii 

 

Scala analog vizuală 

Asociația Internațională pentru studiul durerii (IASP) defineşte durerea 

astfel: „durerea este o experiență senzorială sau emoțională neplăcută, 

determinată sau relaționată cu leziuni tisulare reale sau potențiale sau descrisă 

în termeni ce se referă la aceste leziuni”. 

Intensității durerii se evaluează cu scala analog vizuală (VAS) sau scala 

numerică (NRS).  

Participanții la cercetare au marcat intensitatea durerii resimțită la 

momentul evaluării pe scala VAS, pe o linie orizontală gradată de la 0 la 10 în 

care zero reprezintă absența durerii și 10 reprezintă cea mai mare durere pe care 

a perceput-o vreodată. 

 
 

Figura 5.1. Scala analog vizuală a durerii 

Sursa: http://clinicamedena.ro/2017/11/10, accesat la 28.06.2021 

 

Evaluarea stabilității pe platforma multiaxială Huber 360 MD 

 

Software-ul Huber 360 poate fi utilizat în scopuri diferite:  

• Platforma multiaxială prin poziţionare şi orientare (centrul de masă) 

poate evalua postura, echilibrul și tonusul musculaturii membrelor inferioare. 

• Mânerele pot evalua tonusul musculaturii membrelor superioare. 

Scopul principal este afișat în mod implicit în centrul ecranului. Scorurile 

afișate la sfârșitul exercițiilor se adresează exclusiv scopului afişat pe ecran.  

Conform scopului şi obiectivelor cercetării preliminare din cele 7 teste 

am folosit următoarele:  

- limitele de stabilitate; 

http://clinicamedena.ro/2017/11/10
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- restricţionare a mobilităţii; 

- rezistenţă maximă. 

 

 Limitele de stabilitate 

Acest test evaluează zona de stabilitate a subiectului. Testul are opt etape, 

pentru fiecare din cele opt unghiuri: 0, 45˚, 90˚, 135˚, 180˚, 225˚, 270˚, 315˚. 

 

  

   
 

Figura 5.2. Test – limitele de stabilitate 

Sursa: Prelucrare personală după 

https://www.elsa.web.tr/content/images/resistance.png, accesat la 18.03.2021 

 

Test de restricţionare a mobilităţii 

Testul de restricționare a mobilității are opt etape. Platforma se înclină pe opt 

unghiuri: 0, 45˚, 90˚, 135˚, 180˚, 225˚, 270˚, 315˚. Subiectul în poziția stând în 

interiorul țintei, trebuie să compenseze înclinarea platformei prin înclinarea 

trunchiului; la apariția durerii se opreşte testul. 

 

    
 

Figura 5.3. Test de restricţionare a mobilităţii 

Sursa: Prelucrare personală după 

https://www.elsa.web.tr/content/images/resistance.png, accesat la 18.03.2021 
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Interpretarea acestui test vizează zona fără durere în care subiecţii se pot 

mobiliza – diagrama. Acest interval este măsurat în grade de înclinare a 

platformei, amplitudinea traiectoriei. 

 

Test de rezistenţă maximă 

Acest test are două etape: 

1. Subiectul în poziția stând, cu mâinile pe mânerele platformei, în prima 

etapă împinge uşor, gradual în mânere până la forţa maximă. 

2. În a doua etapă va trage uşor, gradual de mânere până la forţa maximă.  

Subiectul are 10 s pentru fiecare etapă, dar nu este necesar să se solicite 

pe parcursul celor 10 s.  

 

  
 

Figura 5.4. Testul de rezistenţă maximă 

Sursa: Prelucrare personală după 

https://www.elsa.web.tr/content/images/resistance.png, accesat la 18.03.2021 

 

Interpretarea acestui test vizează reprezentarea forţei maxime pentru 

stânga şi dreapta, în eforul de împingere şi tragere, măsurat în daN. 

 

Calitatea vieţii 

 

Scala (chestionar sau index) Oswestry este frecvent folosită pentru 

aprecierea calităţii vieţii la subiectul cu disfuncţionalitate determinată de 

durerea lombară joasă23. Această scală are posibilitatea de a aprecia impactul 

pe care statusul algic lombar îl are asupra desfăşurării activităţilor zilnice ale 

individului. 

Indexul Oswestry (ODI) a fost elaborat în 1980, iar în timp au apărut 

diferite variante ale scalei, dar care respectă sectoarele de activitate, 

modificările fiind minime în privinţa parametrilor. 

Scala ODI respectă proprietăţile scalelor de evaluare funcţionale – 

reproductibilitate, consistenţă, validitate, responsivitate24. 

 
23 Popescu, R., Trăistaru, R., Badea, P., (2004), Ghid de evaluare clinică şi funcţională în recuperarea medicală, 

vol. I, Editura Medicală Universitară Craiova, pag. 237. 
24 Popescu, R., Trăistaru, R., Badea, P., (2004), Ghid de evaluare clinică şi funcţională în recuperarea medicală, 

vol. I, Editura Medicală Universitară Craiova, pag. 238. 
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Cotaţiile sunt standard de la 0 pentru primul răspuns la 5; scorul final se 

calculează prin adunarea cotaţiilor pentru fiecare sector al scalei. Scorul poate 

fi raportat la scorul maxim posibil teoretic – 50 când au fost date răspunsuri 

pentru cele zece sectoare ale scalei.  
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CAPITOLUL 6 

PLATFORMA MULTIAXIALĂ HUBER 360 ÎN RECUPERARE 

MEFDICALĂ A RADICULOPATIILOR LOMBARE 

 

6.1. Platforma monitorizată cu acţionare multiaxială (MD) – Huber 

360 

 

Huber 360 oferă noua platformă – Multiaxis Motorized Platform (figura 

6.1), echipată cu senzori de forță încorporaţi care asigură dirijarea oprimă a 

antrenamentelor de forță la nivelul grupelor musculare solicitate în efort. 

Instruiți de specialiști fizioterapeuți, subiecții vor lucra în condiții de siguranță 

pe baza abilităților fizice și cognitive, asigurând reabilitarea neuromusculară.  

 

   
Figura 6.1. Platforma Multiaxis Huber 360 

Sursa: https://www.lsa-conso.fr/produits/le-neuro-physical-training-huber-

360-de-lpg,194737, accesat în data de 12.07.2021. 

 

Recuperarea medicală pe platforma Huber la 360˚ 

Cu ajutorul platformei Huber 360 obiectivele tratamentului vizează 4 

caracteristici fundamentale ale mișcării (fig.6.3.):  

- flexibilitate musculară şi mobilitate articulară (a); 

- forţă dinamică (b);  

- postură și echilibru (c); 

- rezistență musculară şi cardiovasculară (d). 

 

Flexibilitate musculară și mobilitate articulară 

Gama de exerciții pentru flexibilitate şi mobilitate (fig.6.4.) oferă o 

îmbunătățire rapidă a amplitudinii de mişcare. Platforma Huber 360 ajută la 

creşterea mobilității articulare şi, implicit, la reducerea rapidă a durerii.  

 

Consolidarea forţei musculare dinamice 

Monitorul platformei oferă feedback care contribuie la îmbunătățirea 

coordonării, dar și la creșterea forţei musculare. Huber 360 ajută la consolidarea 

forței musculare dinamice (fig.6.5.) stabilizatoare a coloanei dorso-lombare 
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atât superficială, cât și profundă, dar și a musculaturii stabilizatoare a 

membrelor inferioare.  

 

 
 

Figura 6.5. Consolidarea forței musculare dinamice  

Sursa: https://www.lpgmedical.com/fr/espace-professionnel/huber/, accesat în 

data de 12.07.2021. 

 

Postura și echilibrul 

Platforma Huber 360 oferă o gamă variată de exerciţii de echilibru; 

acestea ajută la recuperarea stabilității posturale și a echilibrului (fig.6.6.). 

 

 
 

Figura 6.6. Postură şi echilibru 

Sursa: https://www.lpgmedical.com/fr/espace-professionnel/huber/, accesat în 

data de 12.07.2021. 

 

6.2. Protocol de recuperare medicală în radiculopatia lombară 

cronică  

 

Protocolul de recuperare medicală aplicat participanților la cercetarea 

preliminară constă din electroterapie, masaj, asociate cu un program de 

kinetoterapie, efectuat pe platforma Huber 360. 

 Obiectivele protocolului au fost următoarele: 

- Reducerea durerii; 

- Menţinerea mobilităţii articulare; 
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- Creşterea flexibilităţii şi forţei musculare; 

- Creşterea calităţii vieţii. 

Electroterapia a constat din: 

– curenți de medie frecvență, curenți interferențiali, cu efect miorelaxant, 

antiinflamator, analgezic și de stimulare a circulației periferice; 

– curenți interferențiali 6 poli, poziționați lombar paravertebral. 

–  Laser - High Intensity Laser Therapy, cu rol în reducerea inflamației, 

ameliorarea durerii și stimularea sistemului limfatic la nivel periferic. 

Masaj terapeutic dorso-lombar, cu rol decontracturant, de relaxare.  

 

6.3. Programul de kinetoterapie pe platforma multiaxială Huber 360 

 

Pentru programul de kinetoterapie, realizat cu ajutorul platformei 

multiaxiale Huber 360, au fost selecţionate din cadrul protocoalelor integrate 

exerciţii ce vor viza următoarele obiective: 

- Restabilirea mobilităţii la nivel lombosacrat; 

- Creşterea forţei lanţurilor musculare care asigură stabilitatea posturală; 

- Reeducarea controlului motor prin armonizare musculară. 

 

A. Exerciții de creștere a mobilității zonei lombosacrate  

Acest exerciţiu vizează mobilizarea segmentului lombosacrat, bilateral 

prin alternarea poziţiei membrelor superioare şi a membrelor inferioare (fig. 

6.10.). 

 

 
Figura 6.10. Mobilizarea segmentului lombosacrat 

Sursa: Arhivă personală 

 

 B. Exerciții de creștere a stabilizării posturale   

Acest exerciţu vizează componentele de coordonare şi forţă musculară la 

nivelul membrelor inferioare. 
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CAPITOLUL 7 

PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

7.1. Prezentarea subiecţilor 

 

Cercetarea preliminară a cuprins un număr de 3 subiecţi, 1 de gen feminin 

şi 2 de gen masculin. 

Anamneza realizată a permis centralizarea datelor personale: prenumele 

şi numele subiecţilor, vârsta, genul, mediul de provenienţă, profesia, 

diagnosticul, factorii de risc şi, nu în ultimul rând, impactul asupra desfăşurării 

activităţii profesionale şi zilnice. 

În privinţa stadializării afecţiunii, în studiu au fost incluşi subiecţi 

conform diagnosticului şi al criteriilor de includere şi excludere. 

Datele privind subiecţii au fost centralizate în tabelul 7.1 din documentele 

medicale şi pe baza anamnezei. Subiecţii au fost informaţi privind demersul 

cercetării şi şi-au exprimat acordul prin semnarea consimţământului informat. 

 

Tabel 7.1. Date de identificare ale subiecţilor 
Subiecţi Nume/Prenume 

(iniţiale) 

Gen Vârsta Mediu de 

provenienţă 

Diagnostic 

1 CD F 25 Urban Discopatie vertebrală 

lombară, faza III, stadiul 2 

– radiculopatie L4 stânga 

2 CC M 35 Urban Discopatie vertebrală 

lombară, faza III, stadiul 2 – 

radiculopatie L4 dreapta 

3 SC M 68 Urban Discopatie vertebrală 

lombară, faza III, stadiul 2 

– radiculopatie L4 bilateral 

Sursa: Prelucrare personală  

 

7.2. Analiza şi interpretarea rezultatelor 

 

Rezultatele obţinute în urma testărilor efectuate la iniţierea protocolului 

de recuperare medicală – iniţiale, cât şi după o perioadă de 3 luni de aplicare a 

acestuia – finale, au fost înregistrate în fişele de evaluare ale fiecărui subiect.  

 

A. Intensitatea durerii  

Rezultatele privind intensitatea durerii, prezentate în tabelul 7.2. şi figura 

7.1. evidenţiază faptul că la testarea iniţială media privind intensitatea durerii a 

avut valoarea de 3.66 puncte, acest nivel reflectă o intensitate a durerii 

moderată. 
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Tabel 7.2. Intensitatea durerii 
Nr. 

crt. 

 

Subiecţii 

Intensitatea durerii 

Iniţial Final Diferenţa 

1 CD 4 2 2 

2 CC 3 1 2 

3 SC 4 2 2 

Media 3.66 1.66 2 

Sursa: Prelucrare personală  

 

Testarea finală, aşa cum se poate observa şi din figura 7.1. evidenţiază un 

nivel redus al intensităţii durerii reflectat în media scorului de 1.66 puncte, ce 

evidenţiază prezenţa durerii la o intensitate mică.  

 

 
 

Figura 7.1. Intensitatea durerii 

Sursa: Prelucrare personală 

 

B. Evaluarea stabilității pe platforma Huber 360 

 

Tabel 7.6. Limitele stabilităţii – aria – pentru grup 
 

Parametrii 

CD CC SC 

Iniţial Final Iniţial Final Iniţial Final 

Aria (mm2) 37800.52 72258.18 38200.38 65742.37 67547.08 77271.22 

Sursa: Prelucrare personală  

 

În tabelul 7.6. şi în figura 7.8. sunt prezentate rezultatele iniţiale şi finale 

obţinute de grupul de studiu la testul – limitele stabilităţii în privinţa 

parametrului arie. Din analiza rezultatelor, se evidenţiază că acestea prezintă 

valori superioare la testarea finală pentru toţi subiecţii grupului, ceea ce se 

reflectă în îmbunătăţirea stabilităţii subiecţilor. În urma programului de 

kinetoterapie realizat pe platforma multiaxială Huber 360 se observă că 

subiectul CD prezintă cel mai bun rezultat privind aria, care a crescut cu 

34457.66 mm2. La nivelul întregului grup, rezultatele finale ale ariei au crescut, 

aspect îmbucurător care justifică demersurile viitoare. 
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Figura 7.8. Limitele stabilităţii – aria – pentru grup 

Sursa: Prelucrare personală  

 

Tabel 7.7. Limitele stabilităţii – traiectoria pe cele opt direcţii – pentru grup 
 

Direcție (mm) 

CD (1) CC (2) SC (3) 

Iniţial Final Iniţial Final Iniţial Final 

0 – Anterior (A) 87 90 90 116 144 107 

45˚ – Anterior dreapta (AD) 91 158 161 140 178 139 

90˚ – Dreapta (D) 195 204 171 167 217 216 

135˚– Posterior dreapta (PD) 149 189 85 150 92 171 

180˚ – Posterior (P) 122 106 107 140 81 141 

225˚– Posterior stânga (PS) 194 201 77 136 50 178 

270˚ – Stânga (S) 0 187 137 107 212 226 

315˚– Anterior stânga (AS) 119 145 104 163 238 142 

Sursa: Prelucrare personală 

 

În tabelul 7.7. sunt centralizate şi prezentate rezultatele limitelor 

stabilităţii, mai precis traiectoria centrului de presiune în cele patru planuri – 

anterior, posterior, stânga, dreapta, pe cele opt direcţii – anterior, anterior 

stânga, anterior dreapta, stânga, dreapta, posterior, posterior stânga, posterior 

dreapta. 

În figura 7.9. se poate observa evoluţia traiectoriei pe cele opt direcţii de 

deplasare; se evidenţiază corectarea deplasării centrului de presiune în plan 

posterior şi stânga.  

Testarea iniţială arată dezechilibrul deplasării CoP; amplitudinea cea mai 

mare este în partea dreaptă, iar valorile mari din partea stângă accentuează şi 

mai mult acest dezechilibru.  

La testarea finală se observă o echilibrare privind traiectoria CoP, chiar 

dacă pe unele direcţii rezultatele finale sunt mai mici decât cele iniţiale. Per 

ansamblu, traiectoria finală este mai mare şi mai echilibrată pe cele opt direcţii 

de deplasare.  
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Figura 7.9. Limitele stabilităţii – traiectoria pe cele opt direcţii – pentru grup 

Sursa: Prelucrare personală  

 

Restricţie de mobilitate 

 

Rezultatele testărilor pentru grupul de participanți la testul restricţiei de 

mobilitate sunt prezentate şi centralizate în tabelul 7.11. Acestea prezintă 

evoluţia traiectoriei centrului de presiune în cadrul unei deplasări ce 

compensează înclinarea (0 – 10˚) pe care platforma o realizează pe cele opt 

direcţii.  

 

Tabel 7.11. Restricţie de mobilitate – traiectoria pe cele opt direcţii – pentru 

grup 
 

Înclinare / Direcție 0 – 100 

CD (1) CC (2) SC (3) 

Iniţial Final Iniţial Final Iniţial Final 

0 – Anterior (A) 10 10 8 10 1 10 

45˚ – Anterior dreapta (AD) 5 10 6 10 10 10 

90˚ – Dreapta (D) 10 10 1 7 10 10 

135˚ – Posterior dreapta (PD) 1 10 7 6 10 2 

180˚ – Posterior (P) 10 10 10 10 10 10 

225˚ – Posterior stânga (PS) 10 10 10 8 8 10 

270˚ – Stânga (S) 10 10 7 4 6 12 

315˚ – Anterior stânga (AS) 9 8 4 7 8 10 

Sursa: Prelucrare personală 
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Figura 7.13. Restricţie de mobilitate – traiectoria pe cele opt direcţii – pentru 

grup  

Sursa: Prelucrare personală  

 

Se evidenţiază că la testarea finală toţi subiecţii au obţinut o îmbunătăţire 

a mobilităţii, subiectul CD prezintă o creştere a mobilităţii – 10˚ pentru şapte 

direcţii din opt posibile. În figura 7.13. se poate observa modalitatea în care 

subiecţii compensează înclinarea platformei. Pentru majoritatea subiecţilor, 

initial deplasarea în plan anterior era deficitară. La testarea finală subiecţii 

reuşesc să reducă gradul de restricţie a mobilităţii şi să echilibreze mobilitatea 

pe cele opt direcţii. 

 

Forţa musculară 

 

Rezultatele la testul forţă maximă pentru stânga sunt centralizate şi 

prezentate în tabelul 7.15. Pentru majoritatea subiecţilor se evidenţiază o 

creştere a forţei maxime într-o poziție precisă, la un moment dat, pentru ambele 

etape. În figura 7.17. se poate observa că valorile forţei musculare sunt 

echilibrate pentru cele două etape.  

 

Tabel 7.15. Forţa musculară maximă stânga pentru grup 
 

Parametrii 

Forţă maximă stânga (daN) 

CD  CC  SC  

 Iniţial Final Iniţial Final Iniţial Final 

Trage (T) 2 2 11 14 7 10 

Împinge (Î) -2 -4 -6 -10 -9 -7 

Sursa: Prelucrare personală  
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Figura 7.17.  Forţa musculară maximă stânga pentru grup 

Sursa: Prelucrare personală  

 

Rezultatele grupului la testul forţă maximă pentru dreapta sunt 

centralizate şi prezentate în tabelul 7.16. Pentru majoritatea subiecţilor se 

evidenţiază o creştere a forţei maxime într-o poziție precisă la un moment dat 

pentru ambele etape. În figura 7.18. se poate observa că valorile forţei sunt 

echilibrate pentru cele două etape.  

 

Tabel 7.16. Forţa musculară maximă dreapta pentru grup 
 

Parametrii 

Forţă maximă dreapta (daN) 

CD CC SC 

 Iniţial Final Iniţial Final Iniţial Final 

Trage (T) 2 2 13 15 8 14 

Împinge (Î) -2 -5 -10 -12 -9 -6 

Sursa: Prelucrare personală  

 

 
Figura 7.18. Forţa musculară maximă dreapta pentru grup 

Sursa: Prelucrare personală 
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C. Calitatea vieţii 

 

În tabelul 7.20. şi figura 7.22. sunt centralizate şi prezentate rezultatele 

obţinute la testarea iniţială şi finală de către grupul de studiu. Se evidenţiază că 

toţi subiecţii au o îmbunătăţire a nivelului calităţii vieţii exprimat prin scăderea 

limitării calităţii vieţii din cauza durerii şi severităţii incapacităţii funcţionale. 

Procentele obţinute la testarea finală, respectiv 34%, 32% şi 36%, 

exprimă impactul asupra calităţii vieţii pe care îl are durerea lombară joasă 

respectiv, severitatea incapacităţilor reflectate în calitatea vieţii. 

 

Tabel 7.20.  Rezultatele Chestionarul Oswestry pentru grup 
 

Subiecţi 

Scor Procent 

Iniţial Final Maxim Iniţial Final 

CD 31 17 50 62% 34% 

CC 30 16 50 60% 32% 

SC 32 18 50 64% 36% 

Sursa: Prelucrare personală  

 

 
 

Figura 7.22. Limitarea calităţii vieţii pentru grup  

Sursa: Prelucrare personală 
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CONCLUZII PARTEA a II - a 

 

1. Cu ajutorul platformei multiaxiale Huber 360, subiecții pot lucra în 

condiții de siguranță pe baza abilităților fizice și cognitive, asigurând 

reabilitarea neuromusculară. Obiectivele tratamentului de recuperare sunt 

focalizate pe 4 caracteristici fundamentale ale mișcării: flexibilitate musculară 

şi mobilitate articulară; forţă musculară; postură și echilibru. 

2. Rezultatele cercetării privind intensitatea durerii evaluată cu scala 

analog vizuală, evidenţiază că la testarea finală aceasta a scăzut cu 45,35% față 

de testare inițială.  

3. În privinţa rezultatelor privind limitele stabilităţii se poate observa 

evoluţia traiectoriei CoP pe cele opt direcţii de deplasare. Astfel, se evidenţiază 

corectarea deplasării centrului de presiune în plan posterior şi stânga. Testarea 

iniţială prezintă un dezechilibru. Traiectoria CoP are amplitudinea cea mai 

mare în dreapta, cele două valori mari din partea stângă accentuează şi mai mult 

acest dezechilibru. La testarea finală se observă o echilibrare privind traiectoria 

CoP, chiar dacă pe unele direcţii rezultatele finale sunt mai mici decât cele 

iniţiale. Per total, traiectoria CoP finală este mai mare şi mai echilibrată pe cele 

opt direcţii de deplasare.  

4. Rezultatele testărilor pentru grupul de participanți la testul restricţiei 

de mobilitate prezintă evoluţia traiectoriei centrului de presiune în cadrul unei 

deplasări ce compensează înclinarea (0 – 10˚) pe care platforma o realizează pe 

cele opt direcţii. Se evidenţiază că la testarea finală toţi subiecţii au obţinut o 

îmbunătăţire a mobilităţii. Majoritatea subiecţilor, prezintă iniţial deplasarea în 

plan anterior deficitară; la testarea finală subiecţii reuşesc să reducă gradul de 

restricţie a mobilităţii şi să echilibreze mobilitatea pe cele opt direcţii.  

5. Rezultatele grupului la testul forţă maximă pentru stânga şi dreapta pe 

cele două etape (împingere, tragere) evidenţiază o creştere a forţei maxime într-

o poziție precisă la un moment dat. Se observă că valorile forţei sunt echilibrate.  

6. Calitatea vieţii subiecţilor prezintă o îmbunătăţire exprimată prin 

scăderea limitării acesteia din cauza durerii şi severităţii incapacităţii 

funcţionale (34%, 32% şi 36%,), comparativ cu valorile iniţiale 62%, 60% şi 

64%.  

7. Toate rezultatele obținute la evaluarea participanților confirmă 

eficiența programului efectuat la platforma Huber și ipoteza cercetării 

preliminare. 
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PARTEA a III - a 

 

CONTRIBUȚII PRIVIND RECUPERAREA MEDICALĂ A 

SUBIECȚILOR CU RADICULOPATII LOMBARE CRONICE 

 

 

CAPITOLUL 8 

CADRUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII PROPRIU-ZISE 

 

8.1. Premisele cercetării 

 

În general, opinia acceptată este că mușchii se atașează capetelor osoase 

și că principala funcție este de a apropia cele două capete, sau de a rezista 

depărtării acestora. Această analiză standard ar putea fi denumită „teoria 

musculaturii izolate”25. Complementar acesteia, în ultima perioadă a apărut 

conceptul structurilor miofasciale legate în imaginea „meridianelor 

miofasciale”.  

Originalitatea programului din cercetarea propriu-zisă constă în faptul că 

tonusul crescut al musculaturii membrelor pelvine și stabilitatea nucleului vor 

dezvolta suficientă forță pentru a produce mișcări eficiente, simetrice, 

coordonate în scopul ameliorării simptomatologiei radiculopatiei lombare și 

prevenirii recidivelor.   

Premisele cercetării propriu-zise pot fi sistematizate astfel: 

– funcționarea optimă a sistemului de stabilizare al corpului reprezentat 

de complexul lombo-abdomino-pelvin, asigură o forță musculară eficientă și 

un control neuromuscular adecvat;  

– activitățile funcționale se desfășoară în planuri diferite și necesită 

stabilizare dinamică pentru a permite desfășurarea mișcării cu eficiență 

maximă; acest concept nou este o replică la ideea clasică de acționare analitică 

pe grupe de mușchi; 

– desfășurarea mișcărilor funcționale necesită un sistem complex integrat 

care presupune abordarea întregului lanț cinetic prin utilizarea tuturor 

planurilor de mișcare și obținerea unor niveluri ridicate de forță musculară și 

eficiență neuromusculară. 

 

8.2. Scopul și obiectivele cercetării 

 

Scopul cercetării propriu-zise constă în evidențierea rolului și efectele 

unui program de kinetoterapie, ce vizează stabilizarea CLAP și creșterea forței 

musculare la nivelul celor trei linii miofasciale, în protocolul de recuperare 

medicală a persoanelor cu radiculopatie lombară, perioada cronică.  

 
25 Myers, W.T., (2009), Anatomy Trains, Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapist, Second 

Edition, Churchill Livingstone, Elsevier. 
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Obiectivele cercetării propriu-zise sunt reprezentate de: 

– selectarea unor metode de adecvate de evaluare; 

– stabilirea unei noi strategii terapeutice bazată pe conceptul de 

stabilizare a complexului lombo-abdomino-pelvin; 

– evidențierea rolului liniilor miofasciale în stabilitatea posturală. 

 

8.3. Sarcinile cercetării 

 

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

cercetării propriu-zise, am stabilit următoarele sarcini: 

– formularea premiselor şi a ipotezei; 

– stabilirea metodelor de cercetare; 

– stabilirea lotului de subiecţi, conform criteriilor de includere, normelor 

de etică profesională şi în urma acordării consimţământului informat privind 

demersurile cercetării; 

– evaluarea subiecţilor în faza iniţială înainte de implementarea 

protocolului de recuperare medicală utilizând tehnologii moderne (Platforma 

Huber 360, IBalance Premium Software) dar și instrumente clasice 

(Chestionarul Oswestry);  

– elaborarea protocolului de recuperare medicală; 

– conceperea programului original de kinetoterapie constând din exerciții 

fizice efectuate la echipamentul HUR Lab; 

– evaluarea finală; 

– centralizarea datelor; 

– analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor; 

– elaborarea concluziilor. 

 

8.4. Ipoteza cercetării 

 

 

Pe baza premiselor enunţate am formulat ipoteza de cercetare ce urmează 

să fie verificată în prezenta cercetare propriu-zisă. 

 

Electroterapia asociată cu un program de exerciții fizice întocmit pe baza 

unor concepte noi, care vizează utilizarea conexiunilor longitudinale dintre 

mușchi și fascii și desfășurarea mișcărilor funcționale în mai multe planuri, 

conduce la stabilizarea complexului lombo-abdomino-pelvin, creșterea forței 

la nivelul lanțurilor cinematice ale membrelor inferioare şi la îmbunătățirea 

calităţii vieţii pacienților cu discopatie lombară L4 – S1, faza radiculară, 

stadiul compresiv, perioada cronică. 
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8.7. Subiecţii şi locul desfăşurării cercetării 

 

Cercetarea propriu-zisă s-a desfăşurat în Secţia de Recuperare, Medicină 

Fizică şi Balneologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 

Central “Dr. Carol Davila”, pe un număr de 40 subiecţi, cu diagnosticul de 

discopatie lombară L4 – S1, faza radiculară, stadiul compresiv, perioada 

cronică, divizați aleatoriu în două grupuri.  

Grupa de control (G1) a urmat un program alcătuit pe baza principiilor 

generale pentru durerea lombară joasă, perioada cronică, constând în exerciții 

fizice incluse în schemele clasice de recuperare, bazate pe mobilizări analitice 

în flexie sau extensie a trunchiului. Programului de exerciții i s-au asociat 

proceduri de electroterapie.  

Grupa experiment (G2) a beneficiat de un program de kinetoterapie, care 

a fost alcătuit pe baza a două concepte conexe din punct de vedere funcțional, 

care au la bază activitatea integrată a mușchilor, completat cu exerciții fizice 

pentru creșterea forței musculaturii membrelor inferioare. Am asociat aceleași 

proceduri de electroterapie aplicate grupului de control. 

 

8.8. Evaluarea subiecților  

 

În cercetarea propriu-zisă în scopul verificării ipotezei enunțate, 

evaluarea subiecților a vizat:  

• Forța musculară la nivelul membrelor inferioare;  

• Distribuția greutății corporale pe membrele inferioare;  

• Limita stabilității;  

• Calitatea vieții. 

 

A. Evaluarea forței musculare și a distribuției greutății corporale pe 

membrele inferioare  

 

Această evaluare s-a realizat cu echipamentul HUR Labs Oy care se poate 

conecta cu soft-ul Performance Recorder. 

HUR Labs este furnizorul principal de software din Finlanda, care oferă 

soluții inteligente pentru realizarea exercițiului fizic în scop de reabilitare 

medicală pentru subiecți cu afecțiuni cronice osteoarticulare și furnizorul 

global de produse pentru testarea performanței fizice umane exprimată prin: 

− forța musculară; noi am testat forța mușchilor flexori / extensori ai 

genunchiului și gleznei cu software-ul Performance Recorder, instrument fidel 

prin care se poat stoca, analiza și compara rezultatele testelor realizate; 

− echilibrul corporal cu software-ul iBalance; care poate fi conectat cu 

diferite platforme (BTG4 Balance Platform și iB4 Balance Platform). 
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Forța musculară  

Forța musculară se măsoară cu unitatea Performance Recorder. Aceasta 

se compune dintr-un senzor precis de rezistență industrială (0 - 500 kg) și 

electronice care înregistrează valorile de la senzor cu o frecvență de 100 de ori 

pe secundă. Cea mai mare forță înregistrată va fi afișată. Unitatea Performance 

Recorder poate fi utilizată și independent sau poate fi conectată direct la gama 

complexă de aparate de exerciții HUR, care sunt echipate cu interfață pentru 

senzori de testare izometrică. Senzorul blochează brațul pârghiei într-o anumită 

poziție și când este împins afișează forța maximă. 

 

 
Figura 8.1. Unitatea Performance Recorder   

Sursa: https://www.hur.fi/en/product/9200-performance-recorder-9200, 

accesat la data de 28.06.2021 

 

   
 

Figura 8.3. Setarea brațului pârghiei 

Sursa: https://www.hur.fi/en/product/9200-performance-recorder-9200, 

accesat la data de 28.06.2021 

 

Testarea va începe de la prima mișcare a aparatului. Mișcarea va fi 

repetată în funcție de setarea contracției. Rezultatele poat fi salvat în baza de 

date. 

Toate rezultatele vor fi stocate; analiza va compara doar cel mai bun 

rezultat al fiecărei mișcări. Testele pot elimina anumite mișcări, în situația în 

care se dorește. 

Fiecare test durează 5 secunde. Picioarele se pot așeza în mod normal pe 

tampoane, dar nu se aplică nicio forță înainte de începerea testului. 

https://www.hur.fi/en/product/9200-performance-recorder-9200
https://www.hur.fi/en/product/9200-performance-recorder-9200
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A              B  

 

Figura 8.5. Evaluarea flexorior și extensorilor genunchiului 

Sursa: Arhivă personală 

 

Distribuția greutății corporale pe membrele inferioare 

Pentru evaluarea distribuției greutății corporale pe membrele inferioare s-

a folosit soft-ul iBalance Premium, utilizat în efectuarea unor teste de echilibru. 

IBalance Premium este conceput pentru a funcționa cu o platformă de echilibru 

(trapezoid BTG4, iB4 Balance Platform). 

Testul, distribuția greutății, face parte din protocolul de evaluare a 

posturii. Cu ajutorul acestui test se evaluează modul în care greutatea corpului 

este distribuită la nivelul membrelor inferioare.  

 

 
 

Figura 8.9. Fereastra de analiză pentru postură 

Sursa: Prelucrare personală  

 

Subiectul în ortostatism, membrele superioare relaxate pe lângă trunchi, 

membrele inferioare cu picioarele așezate pe marcajele platformei, trebuie să 

mențină poziția stând. Pe monitor se afișează procentul forței aplicate pentru 

cadranele dreapta și stânga ale platformei (Figura 8.9.).  
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Figura 8.10. Test – Distribuția greutății corporale 

Sursa: Arhivă personală 

 

Repartizarea ideală a procentului total privind aplicarea forței pe 

membrele inferioare drept / stâng este de 50% + 50% = 100% pentru cele două 

cadrane. 

 

B. Evaluarea limitei stabilității 

A fost realizată cu Platforma Huber 360, prezentată în partea a II-a a tezei. 

 

C. Evaluarea calității vieții  

S-a utilizat Chestionarul Oswestry prezentat în capitolul 5. 
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CAPITOLUL 9 

DESIGNUL CERCETĂRII PROPRIU-ZISE 

 

 

9.1. Protocol de recuperare medicală în radiculopatia lombară – 

perioada cronică 

 

În ultima perioadă, tratamentul neinvaziv, în radiculopatia lombară, este 

tot mai atractiv ca urmare a evitării apariției efectelor secundare care pot apărea 

în urma intervențiilor chirurgicale. Numeroase studii au raportat că exercițiul 

fizic asociat cu electroterapia prezintă o serie beneficii: reducerea durerii, 

creșterea amplitudinii de mișcare a coloanei vertebrale și dizabilitate 

funcțională redusă. 

În cercetarea propriu-zisă subiecții grupului experiment au beneficiat de 

un program alcătuit pe baza a două concepte conexe din punct de vedere 

funcțional, pe care le prezentîm în continuare. 

 

A. Conceptul ce susține existența unor conexiuni longitudinale între 

mușchi și fascii. Acest concept este opusul conceptului abordării musculaturii 

izolate. Considerăm că trebuie să mergem mai departe, nu în sensul de a nega, 

ci de a completa viziunea standard, prin studierea structurilor miofasciale legate 

în imaginea „meridianelor mio-fasciale”. Liniile meridianelor miofasciale sunt 

linii de forță, bazate pe anatomia standard, linii care transmit tensiunea și 

mișcarea prin miofascia corpului din jurul scheletului26. Odată ce tiparele 

particulare ale acestor meridiane miofasciale sunt recunoscute și conexiunile 

înțelese, ele pot fi ușor aplicate în evaluare și tratament într-o varietate de 

instrumente terapeutice (Myers, 2009).  

  

 B. Activitățile funcționale se desfășoară în planuri diferite 

(multiplanare). În mod tradițional, reabilitarea medicală s-a concentrat pe 

recuperarea forței musculare analitic, pe grupe de mușchi izolați, utilizând 

mobilizarea segmentelor într-un singur plan de mișcare. Dacă avem în vedere 

caracteristicile activităților funcționale, acestea se desfășoară în planuri 

diferite (multiplanare) și necesită accelerare, decelerare și stabilizare 

dinamică27. Mișcarea poate părea că se desfășoară într-un plan dominant, dar 

celelalte mișcări din planuri diferite au nevoie de stabilizare dinamică pentru a 

permite desfășurarea eficientă a mișcării. Înțelegerea acest mecanism în 

desfășurarea mișcărilor funcționale, și anume – că acestea necesită un sistem 

extrem de complex integrat – a permis o schimbare de paradigmă prin 

abordarea întregului lanț cinetic, utilizând toate planurile de mișcare și 

 
26 Ibidem 57. 
27 Liebenson, C., (2007), Rehabilitation of the Spine. A Practitioner s Manual, Lippincott Williams & Wilkins, 

pag. 713. 
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stabilirea unor niveluri ridicate de forță musculară funcțională. Un program 

dinamic ce vizează stabilizarea complexului lombo-abdomino-pelvin 

reprezintă o componentă importantă ce va avea rezultate pozitive în 

îmbunătățirea controlului postural dinamic, va asigura echilibrul muscular și 

pattern-uri de mișcare corecte. În final, va permite exprimarea forței funcționale 

dinamice și îmbunătățirea eficienței mișcării pe întregul lanț cinetic.  

În cadrul cercetării propriu-zise am realizat un program de kinetoterapie 

original prin modul de abordare. Astfel, am plecat de la ideea că dacă mușchii 

extremităților sunt puternici și CLAP este stabil, atunci activitățile cotidiene se 

vor desfășura eficient cu impact pozitiv asupra calității vieții. 

Această abordare facilitează un tonus muscular echilibrat al întregului 

lanț cinetic. Stimularea în scopul obținerii reacțiilor de acomodare neuronală 

devine punctul central al programului. Acesta se realizează prin creșterea 

activității proprioceptive utilizând un mediu multi-senzorial și multimodal 

(benzi elastice, fizioball, minge medicinală, greutăți etc). Se modifică astfel 

modul de abordare care se focusează clasic pe câștiguri de forță obținute 

analitic pe grupe musculare. Programul de kinetoterapie are ca scop principal 

restabilirea funcției și, de asemenea, pune accent pe conceptul de calitate.  

Conform literaturii de specialitate, modelul pentru stabilizarea nucleului 

are o progresie sistematică și principii generale de abordare terapeutică. 

În aplicarea programului, pentru o progresie adecvată s-au respectat 

următoarele principii: execuție cu viteză mică până la viteză mare, de la simplu 

până la complex, de la cunoscut la necunoscut, de la forță redusă la forță de 

mare, de la static la dinamic și execuție corectă, repetări / seturi / intensitate, 

crescute. 

Tratamentul de recuperare s – a desfășurat pe o durată de 4 săptămâni, 

pentru cele două grupuri, de control și experiment. Astfel, în primele două 

săptămâni s-au utilizat mijloacele kinetoterapiei asociate cu electroterapie, iar 

în următoarele două săptămâni s-au folosit numai mijloacele kinetoterapiei. 

Programul de kinetoterapie a fost diferit pentru cele două grupuri. Durata unei 

ședințe a fost de aproximativ 1 oră și 30 de minute pentru primele două 

săptămâni, iar pentru următoarele două săptămâni a avut o durată de 

aproximativ 45 – 60 de minute.  

Obiectivele protocolului de recuperare medicală în radiculopatia lombară, 

perioada cronică sunt următoarele: 

• ameliorarea durerii și a inflamației; 

• combaterea durerii și a inflamației; 

• menținerea / creșterea amplitudinii de mișcare la nivelul 

complexului CLAP și a coloanei vertebrale; 

• creșterea stabilității și amplitudinii de mișcare a complexului 

lombo-abdomino-pelvin; 

− consolidarea stabilității zonei abdomino-pelvine și a coloanei 

vertebrale; 
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− reeducarea controlului motor și propriocepției; 

− creșterea forței musculaturii paravertebrale și abdominale 

• creșterea forței musculaturii membrelor inferioare. 

 

A. Electroterapie, cu ajutorul aparatului Stereodynator s-au aplicat curenți 

de medie frecvență, curenți interferențiali, cu efect miorelaxant, antiinflamator, 

analgezic și de stimulare a circulației, astfel: 

B. Laser - High Intensity Laser Therapy, cu rol în reducerea inflamației, 

ameliorarea durerii și stimularea sistemului limfatic la nivel periferic; am 

folosit aparatul Hiro3 pentru Hilterapy, s-a aplicat: 

C. Kinetoterapia a inclus exerciții fizice, aplicate diferențiat pentru cele 

două grupuri de participanți prezentate în capitolul 9.1. 

 

9.1.1. Program de kinetoterapie în radiculopatia lombară – perioada 

cronică 

 

A. Exerciții fizice pentru creșterea stabilității complexului lombo-

abdomino-pelvin și a amplitudinii de mișcare  

 

 
 

Figura 9.2. Extensia/flexia coloanei vertebrale 

Sursa: Arhivă personală 

 

 
 

Figura 9.6. Stabilizarea CLAP, decubit ventral 

Sursa: Arhivă personală 
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Figura 9.7. Consolidarea musculaturii abdominale, decubit lateral 

Sursa: Arhivă personală 

 

B. Exerciții fizice pentru creșterea forței musculare la nivelul 

complexului lombo-abdomino-pelvin, trunchiului și membrelor inferioare 

 

 
Figura 9.10. Stabilizarea CLAP, decubit dorsal 

Sursa: Arhivă personală 

 

               
Figura 9.12. Flexia trunchiului cu rezistență 

Sursa: Arhivă personală 

 

    
Figura 9.15. Flexia / extensia genunchiului 

Sursa: Arhivă personală 
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Figura 9.16. Flexia extensia gleznei 

Sursa: Arhivă personală 

 

C. Exerciții fizice cu solicitarea mușculaturii posturale  

 

    
Figura 9.17. Extensia șoldurilor 

Sursa: Arhivă personală 

 

    
Figura 9.18. Flexia trunchiului 

Sursa: Arhivă personală 

 

       
Figura 9.21. Flexia șoldului / mers 

Sursa: Arhivă personală 
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CAPITOLUL 10 

PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

 

10.1. Prezentarea subiecţilor cercetării propriu-zise 

 

Cercetarea propriu-zisă a cuprins un număr de 40 de subiecţi, divizați în 

mod aleatoriu în două grupuri, de control (G1) și experiment (G2).  

Includerea subiecților în grupurile cercetării propriu-zise s-a realizat pe 

baza criteriilor de includere şi excludere. Subiecţii au fost informaţi privind 

demesul cercetării şi şi-au exprimat acordul prin semnarea consimţământului 

informat. 

În tabelul 10.2. și figura 10.1. și 10.2. sunt prezentate rezultatele și 

ponderile privind repartizarea în funcție de gen pentru cele două grupuri (G1, 

G2).  

 
Figura 10.1. Repartizarea subiecților pe gen, G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Se poate observa că femeile reprezintă un procent de 55% pentru G1 și 

de 45% pentru G2, iar pentru genul masculin 45% pentru G1, respectiv, 55% 

pentru G2. 

 
 

Figura 10.2. Ponderea în funcție de gen G1 și G2  

Sursa: Prelucrare personală 
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Se evidențiază că în cazul grupului de control, participanții de genul 

feminin prezintă o vârstă medie de 42.9 ani, iar cei de genul masculin 44.3 ani; 

în cazul grupului experimental participanții de genul feminin prezintă o medie 

de 46.6 ani, iar cei de genul masculin 40.0 ani. 

 
Figura 10.3. Media vârstei pe gen, G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 
 

 

 10.4. Analiza și interpretarea datelor comparativ grup de control 

(G1) și grup experiment (G2) 

 

A. Forţa musculară  

 

➢ Forță musculară - flexori genunchi stâng 

În tabelul 10.69. și figura 10.64. sunt prezentate rezultatele privind forța 

musculară medie a flexorilor genunchiului stâng pentru cele două grupuri de 

control  (G1) și experiment (G2). Se observă că valoarea forței este mai mare 

pentru grupul experiment cu 6.61 kg (13.2%). Valorile medii ale celor două 

grupuri sunt 50.14 kg la experiment, respectiv 43.53 kg la control. 

 

Tabel 10.69. Forța musculară, flexori genunchi stânga G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorilor medii (E-C) 

Media 50.14 43.53 
 

Valoare / procent 6.61 13.2% 

Mediana 50.66 43.30 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

8.37 9.91 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 36.30 17.30 
 

0.942 neegale 

Maxim 63.83 61.80 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 27.53 44.50 
 

2.28 0.028 

Coef. Variație 16.7% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 0.72 

Sursa: Prelucrare personală 
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Figura 10.64. Valorile medii şi rezultatele individuale, flexori genunchi stânga 

G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Conform testului Levene grupurile au dispersii neegale, Sig=0.942>0.05. 

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p=0.028<0.05 pentru t=2.28 și df=37. Indicele de 

mărime a efectului de 0.72 indică o diferență a valorilor medii mijlocie spre 

mare. Rezultatele obținute de către subiecții grupului experiment ne permit să 

afirmăm că aplicarea pogramului de kinetoterapie ce are în componență 

exerciții la aparatul HUR, cu posibilitatea selectării rezistenței și vitezei, a 

determinat ca rezultatele grupului experiment să fie semnificativ mai bune 

comparativ cu rezultatele grupului de control. 

 

➢ Forță musculară - extensori genunchi stâng 

Pentru cele două grupuri G1 și G2, rezultatele forței musculare a 

extensorilor genunchiului stâng sunt prezentate în tabelul 10.71. și figura 10.65. 

Valoarea forței musculare medie este mai mare la grupul experiment cu 32.95 

kg (25.3%). Valorile medii celor două grupuri sunt 130.18 kg la experiment, 

respectiv 97.23 kg la control. 

 

Tabel 10.71. Forța musculară, extensori genunchi stânga G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorilor medii (E-C) 

Media 130.18 97.23 
 

Valoare / procent 32.95 25.3% 

Mediana 111.57 95.95 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

40.66 18.49 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 87.10 67.90 
 

0.002 egale 

Maxim 223.20 131.10 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 136.10 63.20 
 

3.30 0.002 

Coef. Variație 31.2% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 1.04 

Sursa: Prelucrare personală 
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Conform testului Levene grupurile au dispersii egale, Sig=0.002<0.05. 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p=0.002<0.05 pentru t=3.30 și df=38. Indicele de 

mărime a efectului de 1.04 indică o diferență a valorilor medii foarte mare. 

Valorile medii și individuale realizate la testările finale pentru cele două grupuri 

sunt prezentate în figura 10.65.  

 
 

Figura 10.65. Valorile medii şi rezultatele individuale, extensori genunchi 

stânga G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

➢ Forță musculară - flexori genunchi drept 

În tabelele 10.73. și 10.74. se evidențiază că valoarea forței musculare a 

flexorilor, în articulația genunchiului drept, este mai mare la grupul experiment 

în medie cu 5.72 kg (10.7%).  

 

Tabel 10.73. Forța musculară, flexori genunchi dreapta G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorilor medii (E-C) 

Media 53.31 47.59 
 

Valoare / procent 5.72 10.7% 

Mediana 52.05 45.50 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

13.95 9.47 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 33.60 32.20 
 

0.283 neegale 

Maxim 94.20 64.00 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 60.60 31.80 
 

1.52 0.138 

Coef. Variație 26.2% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 0.48 

 

Valorile medii ale celor două grupuri sunt 53.31 kg la experiment, 

respectiv 47.59 kg la control. Conform testului Levene grupurile au dispersii 

neegale, Sig=0.283>0.05. Testul t independent pentru dispersii neegale arată că 

diferența valorilor medii este nesemnificativă statistic, p=0.138>0.05 pentru 

t=1.52 și df=33. Indicele de mărime a efectului de 0.48 indică o diferență a 

valorilor medii mică spre mijlocie. Ȋn figura 10.66. sunt redate valorile medii și 
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rezultatele individuale realizate de subiecții celor două grupuri la testările 

finale. 

 
 

Figura 10.66. Valorile medii şi rezultatele individuale, flexori genunchi 

dreapta G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

➢ Forță musculară - extensori genunchi drept 

În tabelele 10.75. și 10.76. sunt prezentate rezultatele privind forța 

musculară medie a extensorilor genunchiului drept, pentru cele două gupuri. Se 

observă că valoarea medie la testarea finală este mai mare la grupul experiment 

cu 23.60 kg (17.8%). Valorile medii ale celor două grupuri sunt 132.97 kg la 

experiment, respectiv 109.37 kg la control.  

Conform testului Levene grupurile au dispersii egale, Sig=0.006<0.05. 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p=0.029<0.05 pentru t=2.27 și df=38. Indicele de 

mărime a efectului de 0.72 indică o diferență a valorilor medii mijlocie spre 

mare.   

 

Tabel 10.75. Forța musculară, extensori genunchi dreapta G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorilor medii (E-C) 

Media 132.97 109.37 
 

Valoare / procent 23.60 17.8% 

Mediana 116.76 111.35 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

40.86 22.28 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 86.70 61.10 
 

0.006 egale 

Maxim 226.50 148.80 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 139.80 87.70 
 

2.27 0.029 

Coef. Variație 30.7% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 0.72 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Valorile medii și rezultatele individuale realizate de subiecții celor două 

grupuri la testările finale sunt redate în figura 10.67. 
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Figura 10.67. Valorile medii şi rezultatele individuale, extensori genunchi 

dreapta G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

➢ Forță musculară - flexori gleznă stânga 

În tabelele 10.77. și 10.78. sunt prezentate rezultatele testării finale pentru 

cele două grupuri. Se evidențiază că forța musculară medie a flexorilor gleznei 

stânga, este mai mare la grupul experiment cu 2.29 kg (11.2%). Valorile medii 

celor două grupuri sunt 20.44 kg la grupul experiment, respectiv 18.15 kg la 

grupul de control. 

Tabel 10.77. Forța musculară, flexori gleznă stânga G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorilor medii (E-C) 

Media 20.44 18.15 
 

Valoare / procent 2.29 11.2% 

Mediana 19.65 17.90 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

2.14 1.72 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 17.90 16.20 
 

0.129 neegale 

Maxim 25.10 23.40 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 7.20 7.20 
 

3.74 < 0.001 

Coef. Variație 10.5% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 1.18 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Conform testului Levene grupurile au dispersii neegale, Sig=0.129>0.05. 

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p=0.001<0.05 pentru t=3.74 și df=36. Indicele de 

mărime a efectului de 1.18 indică o diferență a valorilor medii foarte mare. 

Utilizarea exercițiilor fizice realizate cu ajutorul soft-ului HUR, care au 

vizat creșterea forței mușchilor flexori ai gleznei s-au dovedit benefice, având 

în vedere nivelul interserării radiculare L5 – S1.       

Figura 10.68. prezintă valorile individuale şi valorile medii realizate de 

subiecții celor două grupuri la testările finale. 
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Figura 10.68. Valorile medii şi rezultatele individuale, flexori gleznă stânga 

G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

➢ Forță musculară - extensori gleznă stânga 

În tabelul 10.79. sunt prezentate rezultatele pentru forța musculară a 

extensorilor gleznei de partea stângă, pentru testarea finală a celor două grupuri, 

de control și experiment.  

Se observă că valoarea medie a rezultatelor este mai mare la grupul 

experiment în medie cu 6.17 kg (22.7%).  

Valorile medii celor două grupuri sunt 27.21 kg la experiment, respectiv 

21.04 kg la control. 

 

Tabel 10.79. Forța musculară, extensori gleznă stânga G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorilor medii (E-C) 

Media 27.21 21.04 
 

Valoare / procent 6.17 22.7% 

Mediana 27.50 20.25 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

4.18 2.16 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 21.10 18.50 
 

0.002 egale 

Maxim 34.40 27.40 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 13.30 8.90 
 

5.86 < 0.001 

Coef. Variație 15.3% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 1.85 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Conform testului Levene grupurile au dispersii egale, Sig=0.002<0.05. 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p<0.001<0.05 pentru t=5.86 și df=38.  

Indicele de mărime a efectului de 1.85 indică o diferență a valorilor medii 

foarte mare.   

 La testările finale subiecții celor două grupuri, de control și experiment 

au realizat valorile medii și rezultatele individuale reprezentate în figura 10.69. 
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Figura 10.69. Valorile medii şi rezultatele individuale, extensori gleznă stânga 

G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

➢ Forță musculară - flexori gleznă dreapta 

Forța musculară a flexorilor articulației gleznei de partea dreaptă pentru 

cele două grupuri (G1 și G2) este prezentată în tabelele 10.81. și 10.82. Astfel, 

se poate evidenția că rezultatele  grupului experiment sunt mai mari, în medie 

cu 2.00 kg (9.5%). Valorile medii ale celor două grupuri sunt 20.93 kg la 

experiment, respectiv 18.93 kg la control.  

 

Tabel 10.81. Forța musculară, flexori gleznă dreapta G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorii medii (E-C) 

Media 20.93 18.93 
 

Valoare / procent 2.00 9.5% 

Mediana 20.45 19.08 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

2.35 1.44 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 17.30 17.01 
 

0.038 egale 

Maxim 26.50 22.10 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 9.20 5.09 
 

3.24 0.002 

Coef. Variație 11.2% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 1.02 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Conform testului Levene grupurile au dispersii egale, Sig=0.038<0.05. 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p=0.002<0.05 pentru t=3.24 și df=38. Indicele de 

mărime a efectului de 1.02 indică o diferență a valorilor medii foarte mare.  

La testările finale pentru subiecții celor două grupuri, de control și 

experiment, valorile medii și rezultatele individuale sunt reprezentate în figura 

10.70.  
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Figura 10.70. Valorile medii şi rezultatele individuale, flexori gleznă dreapta 

G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

➢ Forță musculară - extensori gleznă dreapta 

În tabelul 10.83 și în figura 10.71. sunt prezentate rezultatele pentru forța 

musculară medie a exensorilor gleznei de partea dreaptă. Se evidențiază că 

media rezultatelor este mai mare la grupul experiment cu 4.03 kg (15.3%). 

Valorile medii ale celor două grupuri sunt 26.39 kg la experiment, respectiv 

22.36 kg la control. 

 

Tabel 10.83. Forța musculară, extensori gleznă dreapta G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorilor medii (E-C) 

Media 26.39 22.36 
 

Valoare / procent 4.03 15.3% 

Mediana 26.50 21.77 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

3.76 2.21 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 20.20 19.40 
 

0.034 egale 

Maxim 35.10 28.20 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 14.90 8.80 
 

4.14 < 0.001 

Coef. Variație 14.2% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 1.31 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Conform testului Levene grupurile au dispersii egale, Sig=0.034<0.05. 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p<0.001<0.05 pentru t=4.14 și df=38. Indicele de 

mărime a efectului de 1.31 indică o diferență a valorilor medii foarte mare.  
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Figura 10.71. Valorile medii şi rezultatele individuale, extensori gleznă 

dreapta G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

 

B. Stabilitatea posturală 

 

Limita stabilității  

 

➢ Limita stabilității anterior  

Rezultatele pentru testul - Limita stabilității în plan anterior - sunt 

prezentate în tabelele 10.85. și 10.72.  

 

Tabel 10.85. Limita stabilității anterior G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorilor medii (E-C) 

Media 6.05 5.82 
 

Valoare / procent 0.23 3.8% 

Mediana 6.10 5.91 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

0.22 0.32 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 5.62 5.18 
 

0.085 neegale 

Maxim 6.43 6.54 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 0.81 1.36 
 

2.66 0.012 

Coef. Variație 3.6% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 0.84 

Sursa: Prelucrare personală 

 

La testarea finală a celor două grupuri, de control și experiment, se 

observă că valoarea medie a rezultatelor este mai mare la grupul experiment cu 

aproximativ 0.23 grade (3.8%). Valorile medii ale celor două grupuri sunt 6.05 

grade pentru grupa experiment, respectiv 5.82 grade pentru grupa de control. 

Conform testului Levene grupurile au dispersii neegale, Sig=0.085>0.05. 

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p=0.012<0.05 pentru t=2.66 și df=34. Indicele de 
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mărime a efectului de 0.84 indică o diferență a valorilor medii mare spre foarte 

mare. Figura 10.72. prezintă valorile individuale şi valorile medii realizate de 

subiecții celor două grupuri la testările finale. 

 
 

Figura 10.72. Valorile medii şi rezultatele individuale, limita stabilității 

anterior G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

➢ Limita stabilității posterior  

În tabelul 10.87. sunt prezentate rezultatele testării finale pentru limita 

stabilității în plan posterior. Valoare medie a rezultatelor este mai mare la 

grupul experiment cu 0.30 grade (7.6%). Valorile medii ale celor două grupuri 

sunt 4.03 grade la experiment, respectiv 3.73 grade la control. 

 

Tabel 10.87.  Limita stabilității posterior G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorii medii (E-C) 

Media 4.03 3.73 
 

Valoare / procent 0.30 7.6% 

Mediana 4.06 3.78 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

0.17 0.39 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 3.76 3.05 
 

0.007 egale 

Maxim 4.32 4.56 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 0.56 1.51 
 

3.25 0.002 

Coef. Variație 4.1% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 1.03 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Conform testului Levene grupurile au dispersii egale, Sig=0.007<0.05. 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p=0.002<0.05 pentru t=3.25 și df=38. Indicele de 

mărime a efectului de 1.03 indică o diferență a valorilor medii foarte mare. La 

testările finale subiecții celor două grupuri au realizat valorile medii și 

rezultatele individuale din figura 10.73. 
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Figura 10.73. Valorile medii şi rezultatele individuale, limita stabilității 

posterior G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

➢ Limita stabilității stânga  

Rezultatele privind limita stabilității spre stânga  sunt prezentate în 

tabelele 10.89 și 10.90.. Se evidențiază că valoarea medie a rezultatelor este 

mai mare la grupul experiment cu 0.90 grade (14.5%). Valorile medii celor 

două grupuri sunt 6.23 grade la experiment, respectiv 5.33 grade la control. 

 

Tabel 10.89. Limita stabilității stânga G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorilor medii (E-C) 

Media 6.23 5.33 
 

Valoare / procent 0.90 14.5% 

Mediana 6.17 5.39 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

0.35 0.70 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 5.77 4.03 
 

0.005 egale 

Maxim 7.39 6.69 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 1.62 2.66 
 

5.13 < 0.001 

Coef. Variație 5.6% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 1.62 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Conform testului Levene grupurile au dispersii egale, Sig=0.005<0.05. 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p<0.001<0.05 pentru t=5.13 și df=38. Indicele de 

mărime a efectului de 1.62 indică o diferență a valorilor medii foarte mare. Ȋn 

figura 10.74. sunt redate valorile medii și rezultatele individuale realizate de 

subiecții celor două grupuri la testările finale.  
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Figura 10.74. Valorile medii şi rezultatele individuale, limita stabilității stânga 

G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

➢ Limita stabilității dreapta  

În tabelul 10.91. sunt prezentate rezultatele testărilor finale pentru limita 

stabilității spre dreapta. Valoarea medie a rezultatelor este mai mare la grupul 

experiment în medie cu 0.94 grade (15.3%). Valorile medii ale celor două 

grupuri sunt 6.17 grade la experiment, respectiv 5.23 grade la control. 

 

Tabel 10.91. Limita stabilității dreapta G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorilor medii (E-C) 

Media 6.17 5.23 
 

Valoare / procent 0.94 15.3% 

Mediana 6.07 5.03 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

0.33 0.89 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 5.62 3.95 
 

0.008 egale 

Maxim 6.79 7.54 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 1.17 3.59 
 

4.43 < 0.001 

Coef. Variație 5.4% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 1.40 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Conform testului Levene grupurile au dispersii egale, Sig=0.008<0.05. 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p<0.001<0.05 pentru t=4.43 și df=38. Indicele de 

mărime a efectului de 1.40 indică o diferență a valorilor medii foarte mare. 

Valorile medii și rezultatele individuale realizate de subiecții celor două grupuri 

la testările finale sunt redate în figura 10.75.     
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Figura 10.75. Valorile medii şi rezultatele individuale, limita stabilității 

dreapta G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

 

Distribuția greutății corporale pe membrele inferioare 

 

➢ Distribuția greutății corporale stânga 

În tabelul 10.93. sunt prezentate rezultatele testărilor finale pentru 

distribuția greutății pe membrul inferior stâng.  

Se observă că valoarea medie a rezultatelor este mai mare la grupul 

experiment cu 1.09 % (2.2%).  

Valorile medii ale celor două grupuri sunt 50.12% la experiment, 

respectiv 49.03 % la control. 

 

Tabel 10.93. Distribuția greutății corporale, stânga G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorilor medii (E-C) 

Media 50.12 49.03 
 

Valoare / procent 1.09 2.2% 

Mediana 50.13 49.01 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

0.39 1.00 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 49.38 46.99 
 

0.012 egale 

Maxim 50.91 50.91 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 1.53 3.92 
 

4.51 < 0.001 

Coef. Variație 0.8% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 1.43 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Conform testului Levene grupurile au dispersii egale, Sig=0.012<0.05. 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p<0.000<0.05 pentru t=4.51 și df=38. Indicele de 

mărime a efectului de 1.43 indică o diferență a valorilor medii foarte mare.

 Figura 10.76. prezintă valorile individuale şi valorile medii realizate de 

subiecții celor două grupuri la testările finale.  
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Figura 10.76. Valorile medii şi rezultatele individuale, distribuția greutății 

corporale stânga G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

➢ Distribuția greutății corporale dreapta 

Rezultatele distribuției greutății pe membrul inferior de partea dreaptă 

sunt prezentate în tabelul 10.95. Putem observa că valoarea medie este mai 

mică la grupul de control în medie cu 1.09 % (2.2%). Valorile medii ale celor 

două grupuri sunt 49.88 % la experiment, respectiv 50.97% la control. 

 

Tabel 10.95. Distribuția greutății corporale, dreapta G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorii medii (E-C) 

Media 49.88 50.97 
 

Valoare / procent -1.09 2.2% 

Mediana 49.88 51.00 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

0.39 1.00 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 49.09 49.09 
 

0.012 egale 

Maxim 50.62 53.01 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 1.53 3.92 
 

4.51 < 0.001 

Coef. Variație 0.8% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 1.43 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Conform testului Levene grupurile au dispersii egale, Sig=0.012<0.05. 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența valorilor medii 

este semnificativă statistic, p<0.000<0.05 pentru t=4.51 și df=38. Indicele de 

mărime a efectului de 1.43 indică o diferență a valorilor medii foarte mare. 

Valorile medii și rezultatele individuale realizate de subiecții celor două grupuri 

la testările finale sunt redate în figura 10.77.  
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Figura 10.77. Valorile medii şi rezultatele individuale, diatribuția greutății 

corporale dreapta G1 și G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

 

C. Calitatea vieții 

 

În tabelele 10.97. și 10.98. sunt prezentate rezultatele testărilor finale. Se 

evidențiază că valoarea medie pentru calitatea vieții, măsurată pe scala 

Oswestry, este mai mică la grupul experiment cu 2.15 puncte (15.0%). 

Valorile medii celor două grupuri sunt 14.30 puncte la grupul experiment, 

respectiv 16.45 puncte la grupul de control.  

 

Tabel 10.97. Scorul scalei Oswestry - Calitatea vieții G1 și G2 
Indicatori 

statistici 

Experiment Control 
 

Diferența valorilor medii (E-C) 

Media 14.30 16.45 
 

Valoare / procent -2.15 15.0% 

Mediana 14.00 16.00 
 

TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 

1.84 2.46 
 

Test Levene Sig. Dispersii 

Minim 12.00 12.00 
 

0.242 neegale 

Maxim 18.00 21.00 
 

Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 6.00 9.00 
 

3.13 0.003 

Coef. Variație 12.9% 6.8% 
 

Mărime efect (indice) 0.99 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența valorilor 

medii este semnificativă statistic, p=0.003<0.05 pentru t=3.13 și df=35. 

Indicele de mărime a efectului de 0.99 indică o diferența a valorilor medii foarte 

mare.  

Valorile medii și rezultatele individuale realizate de subiecții celor două 

grupuri la testările finale sunt reprezentate grafic în figura 10.78. 
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Figura 10.78. Rezultatele scorului pentru scala Oswestry, calitatea vieții G1 și 

G2 

Sursa: Prelucrare personală 

 

Rezultatele finale reprezintă 28,6% pentru grupul experiment și 32,9% 

pentru grupul de control. Procentul calculat se înscrie în intervalul 20% - 40%, 

ce reprezintă incapacitate moderată.  

Rezultatele exprimă impactul asupra calităţii vieţii pe care îl are durerea 

lombară joasă, respectiv severitatea incapacităţilor reflectate în calitatea vieţii. 

Cu toate că cele două grupuri au obținut rezultate ce se înscriu în același 

interval, pentru grupul expriment care a beneficiat de programul de 

kinetoterapie original din cercetarea propriu-zisă rezultatele sunt mai bune (mai 

apropiate de limita inferioară), astfel considerăm că ipoteza cercetării propriu-

zise se acceptă. 
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CONCLUZII PARTEA a III - a 

 

1. Forța musculară a flexorilor și extensorilor genunchiului stâng a 

evidențiat o diferență semnificativă statistic a valorilor medii atât intra grup cât 

și intergrup. Intergrup pentru flexorii genunchiului stâng diferența valorilor 

medii este semnificativă statistic, p=0.028<0.05 pentru t=2.28 și df=37 în 

favoarea grupului experiment. Și pentru extensorii genunchiului stâng la grupul 

experiment rezultatele testului t independent pentru dispersii egale arată că 

diferența valorilor medii este semnificativă statistic, p=0.002<0.05 pentru 

t=3.30 și df=38. 

2. Forța musculară a flexorilor și extensorilor genunchiului drept 

evidențiază diferențe statistic nesemnificative între rezultatele testăriilor finale  

și inițiale pentru flexorii genunchiului drept (p=0.138>0.05 pentru t=1.52 și 

df=33) și statistic semnificative pentru extensori (p=0.029<0.05 pentru t=2.27 

și df=38). Rezultatele statistic semnificative pentru extensorii genunchiului 

drept se explică prin faptul că echipamentul HUR este prevăzut cu o funcție de 

blocare care a permis efectuarea mișcării de extensie cu limitarea durerii, ceea 

ce nu este posibil pentru flexie. 

3. Forța musculară medie pentru flexorii și extensorii gleznei stângi 

evidențiază că diferența valorilor medii intergrupuri este semnificativă statistic,  

atât pentru flexori (p=0.001<0.05 pentru t=3.74 și df=36), cât și pentru 

extensori (p<0.001<0.05 pentru t=5.86 și df=38) în favoarea grupului 

experiment. 

4. Forța musculară a flexorilor și extensorilor gleznă dreapta pentru cele 

două grupuri (G1 și G2) evidențiază că testul t independent pentru dispersii 

egale indică o diferență a valorilor medii semnificativă statistic p=0.002<0.05 

pentru t=3.24 și df=38 atât pentru flexori, cât și pentru extensori (p<0.001<0.05 

pentru t=4.14 și df=38).  Se infirmă ipoteza de nul se confirmă ipoteza 

cercetării. 

5. Limita stabilității în plan anterior și posterior pentru cele două grupuri 

evidențiază între testările finale și cele inițiale diferențe statistic semnificative 

ale valorilor medii - testul t independent pentru dispersii neegale la un 

p=0.012<0.05 pentru t=2.66 și df=34 pentru planul anterior și un p=0.002<0.05 

pentru t=3.25 și df=38 pentru planul posterior. 

6. Limita stabilității stânga / dreapta a înregistrat diferențe statistic 

semnificative între cele două grupuri la testările finale comparativ cu cele 

inițiale, rezultatele favorabile fiind în favoarea grupului experiment care a 

beneficiat de noua abordare terapeutică a radiculopatiilor lombare, faza III, 

stadiul compresiv. Astfel,  testul t independent pentru dispersii egale arată că 

diferența valorilor medii este semnificativă statistic, p<0.001<0.05 pentru 

t=5.13 și df=38 pentru stabilitate stânga și p<0.001<0.05 pentru t=4.43 și df=38 

pentru stabilitate dreapta în favoarea grupului experiment. 
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7. Distribuția greutății corporale pe membrul inferior stâng / drept 

prezintă la evaluările în dinamică diferențe statistic semnificative intergrupuri 

participante la cercetare. Astfel, media rezultatelor este mai mare la grupul 

experiment cu 1.09 % (2.2%)  pentru distribuția greutății pe membrul inferior 

stâng și cu acceași valoare este mai mare la grupul de control pentru membrul 

inferior drept. 

8. Scorul Scalei Oswestry, pentru cele două grupuri, de control și 

experiment evidențiază că testul t independent pentru dispersii neegale indică 

o diferență a valorilor medii semnificativă statistic, p=0.003<0.05 pentru t=3.13 

și df=35. Indicele de mărime a efectului de 0.99 indică o diferența a valorilor 

medii foarte mare. Rezultatele finale reprezintă 28,6% pentru grupul 

experiment și 32,9% pentru grupul de control, procentul calculat se înscrie în 

intervalul 20% - 40%, și reprezintă incapacitate moderată.  

9. Rezultatele obținute confirmă ipoteza cercetării propriu-zise și 

evidențiază faptul că tratamentul original propus de noi reprezintă o alternativă 

viabilă a tratamentului clasic care se bazează pe abordarea analitică a grupelor 

musculare 
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