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Recovery treatment in lumbosacral pain miofascial syndrome
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REZUMAT
Prezentul articol detaliază diagnosticul şi tratamentul de recuperare fizico-kinetic în cadrul sindromului
dureros lombar de tip miofascial. Patologia degenerativă a coloanei lombosacrate, foarte răspândită la
populaţia adultă şi vârstnică, a ajuns să fie considerată o problemă de sănătate publică. Din cadrul principalelor
tipuri de suferinţă lombară, am prezentat sindromul lombar de tip miofascial, punând accent pe simptomatologia
şi diagnosticarea corectă a pacienţilor pentru a putea iniţia ulterior tratamentul medicamentos şi specific de
recuperare (fizioterapie, gimnastică medicală şi masaj terapeutic), necesar tratamentului corect al acestei
entităţi nosologice.
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ABSTRACT
This article describes the diagnosis and physical-kinetic recovery treatment in low back pain syndrome.
Degenerative lumbosacral spine pathology, prevalent in adults and the elderly population, has come to be
considered a public health problem. Of the major types of lumbar pain syndrome, we presented miofascial
syndrome emphasis on symptoms and diagnose patients in order to initiate further recovery and specific drug
therapy (physiotherapy, massage and medical gymnastics) required for the treatment of this nosological entity.
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Patologia coloanei lombosacrate este caracterizată de o mare diversitate, determinată de varietatea de structuri anatomice aflate într-o arie relativ
restrânsă (1). La nivelul coloanei lombare se află
structuri osoase de mare fineţe arhitecturală, două
articulaţii cu funcţii complexe – articulaţiile interapofizare, articulaţia intervertebrală – foarte solicitată
la nivelul segmentului lombar, conţinutul sacului
dural – reprezentat de rădăcinile rahidiene ce
formează coada de cal. Structurile neurale pot fi
traumatizate de toate elementele anatomice din jur,
începând cu discul intervertebral, până la ligamentele vertebrale de la acest nivel (3). Procesele
patologice implicate în declanşarea unui sindrom

dureros lombar sau lomboradicular sunt şi ele foarte
variate – de tip inflamator, traumatic, infecţios,
metabolic, neoplazic, sau cel mai frecvent, de tip
degenerativ (5).
În multe cazuri, identificarea cauzei durerilor
lombare este dificilă, dar absolut necesară pentru a
putea stabili un program de tratament şi recuperare.
Patologia coloanei lombare prezintă mai multe
tipuri de suferinţă lombară:
• Discopatia lombară reprezentată de hernia de
disc (faza III – prolapsul discului, şi faza IIprotruzia discală)
• Sindroamele de tip miofascial
• Sindromul fibromialgic
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• Sindromul fatetal
• Stenoza de canal lombar
Debutul proceselor patologice ce vor conduce la
apariţia durerilor lombare se poate manifesta la
nivelul tuturor structurilor anatomice constituente
ale segmentului motor vertebral. Structurile vertebrale sensibile la durere sunt reprezentate de lamele
superficiale ale inelului fibros al discului intervertebral, ligamentele, capsulele articulaţiilor interapofizare, periostul corpilor vertebrali, muşchii şi nervii
(9).
Patologia pe care o reprezintă sindromul miofascial lombosacrat poate fi încadrată în grupa largă
a reumatismului de părţi moi. Patologia de tip
miofascial nu a fost acceptată cu uşurinţă, cercetările
din ultimii 15 ani fiind cele care au argumentat
această entitate nosologică cu certe particularităţi
etiopatogenice, fiziopatologice, clinice şi, mai ales,
terapeutice (2).
Pentru corelarea patologiei clasice lombosacrste cu
tipul de suferinţă miofascială, este necesar să reţinem
trei ipoteze privind mecanismul declanşator al formării
punctului trigger, mecanism reprezentat de:
– Contractura musculară prelungit menţinută.
Contractura poate fi declanşată printr-un mecanism
reflex, având ca punct de plecare filetele nervoase din
lamele externe ale discului intervertebral, cele din
structura ligamentului longitudinal comun posterior,
filetele din dura mater şi filetele nervoase din capsula
articulaţiilor interapofizare (4). Această contractură
musculară prelungit menţinută declanşează local o
diminuare a fluxului sanguin. Ischemia consecutivă
virează metabolismul local spre unul anaerob, urmat
de acumularea de metaboliţi care declanşează durerea,
întreţinând astfel contractura iniţială.
– Eliberarea din diverse motive a ionilor de
calciu în sarcoplasmă (traumatism uşor al unei
mase musculare locale), care declanşează o contractură musculară automată, prelungită.
– Injectarea unor substanţe cu caracter iritant.
De la nivelul acestor puncte trigger, în cazul
activării lor, pleacă stimuli dureroşi care vor urma
traiectul fasciilor musculare, declanşând o durere
de tip miogen, în lungul unei fascii musculare (6).
Apare astfel o durere cu un aspect bipolar, un sediu
central la nivelul punctului trigger şi o durere la
distanţă, durerea referită, cu traseu de tip miotomal
şi nu cu unul de tip dermatomal (1).
Factorii favorizanţi pentru declanşarea mecanismelor de formare a punctelor trigger în zona lombosacrată sunt cel mai adesea reprezentaţi de:
• Tensionarea inelului fibrosal discului intervertebral, prin deformări discale protruzive
sau leziuni ale acestuia – hernia de disc

• Iritarea ligamentelor vertebrale şi a durei
mater
• Deformări ale capsulei interapofizare, prin
procese artrozice, artritice
• Inegalitatea lungimii membrelor inferioare,
care produce tulburări de statică şi dinamică
la nivelul joncţiunii lombosacrate
• Tulburări staticoposturale cronice ale coloanei vertebrale (scolioze, cifoze)
• Microtraumatismele vieţii cotidiene, asociate
activităţilor cu o solicitare prelungită a unor
contracţii musculare izometrice.
Simptomatologia
Durerile lombosacrate de natură miofascială,
spre deosebire de alte situaţii clinice lombare, au un
debut insidios. Durerea este localizată la nivelul
coloanei lombosacrate, pe o zonă destul de întinsă,
imprecis descrisă de bolnav, cu un caracter bipolar
(durere iradiată la distanţă) (10). Durerea cu sediul
la nivelul coloanei lombare prezintă caracter mecanic, este zilnică şi de intensitate moderată, fiind
descrisă ca o durere-arsură care se poate ameliora
în repaus şi la efectuarea unor minime exerciţii
fizice. Durerile la distanţă nu au o topografie de
iradiere de tip dermatomal şi nu sunt accentuate de
mobilizările coloanei lombare; din contră, pot fi
calmate de unele exerciţii lombare sau de exerciţii
ale membrului inferior (8).
Tulburările funcţionale lombare pot apărea
clinic ca o limitare a amplitudinilor de mişcare a
coloanei lombare, afectând de cele mai multe ori
toate sensurile de mişcare (7).
Evoluţia acestui sindrom este caracterizată prin
potenţialul său autolimitativ şi prin potenţialul său
recidivant.
Obiectivele tratamentului sindromului miofascial vizează inactivarea punctelor trigger şi tratamentul şi recuperarea afecţiunii de fond. Aceste
două obiective sunt abordate simultan, multe proceduri terapeutice fiind convergente, cu efecte benefice pentru ambele obiective (9). Prin acestea se
urmăreşte:
• Combaterea durerii
• Combaterea ischemiei musculare
• Combaterea contracturii musculare
Metodologia de tratament
1. Combaterea durerii prin:
• Infiltraţia punctului trigger cu o soluţie de
Hidrocortizon şi Xilină 2%
• Ultrasunete sau ultrasonoforeză cu unguent
(amestec Xilină cu Hidrocortizon), în punct
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fix 0,6-0,8 W/cm2, 4-6 minute (acţiune simultană antialgică şi hiperemiantă prin efectul
său termic şi decontracturant) (11).
2. Combaterea ischemiei musculare
• Hiperemie produsă prin crioterapie locală
(masaj local cu gheaţă)
• Hiperemie generată de aplicaţii locale de Laser
• Parafină pe muşchiul gazdă al punctului
trigger, la temperatura maxim tolerată, timp
de 20-30 minute (6).
3. Combaterea contracturii musculare
• Electroterapie locală antialgică, decontracturantă, hiperemiantă, cu ajutorul curenţilor de
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joasă frecvenţă (tens, diadinamici, galvanic,
trabert) sau de medie frecvenţă (curenţi interferenţiali) (10).
• Masaj local clasic tonifiant şi masaj profund
muscular transversal
• Kinetoterapie pentru muşchiul contractat –
exerciţii de stretching, întindere musculară
manuală, contracţii musculare cu rezistenţă.
• Hidrokinetoterapia – abordează simultan ischemia şi contractura musculară, având şi
efecte antialgice.
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