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REZUMAT
Introducere. Spasticitatea, un subiect complex, incomplet cunoscut şi înţeles, apare când există un dezechi-
libru între „input-urile“ excitatorii şi inhibitorii ale neuronilor motori, cauzat de leziunile structurilor sistemului 
nervos central (SNC), măduva şi/ sau encefalul. Terapia craniosacrală (TCS) este o tehnică blândă de oste-
opatie care utilizează atingeri uşoare (cu o forţă între 5 si 10 g), de manipulare a articulaţiilor sinoartrodiale 
de la nivelul craniului, spinelor vertebrale şi pelvisului (sacrului), în scopul de a influenţa presiunea şi circu-
laţia lichidului cefalorahidian (LCR), ce înconjoară şi protejează creierul şi măduva. La pacienţii medulari, 
spasticitatea severă si spasmele frecvente împietează semnificativ prognosticul funcţional şi calitatea vieţii 
acestora.
Obiective. Prezentăm efectele de scădere a intensităţii spasticităţii piramidale, a frecvenţei şi severităţii 
spasmelor ale TCS la un pacient cu tetraplegie AIS B, sever spastică (scala Ashworth 4), cu spasme foarte 
frecvente (4 pe Scala frecvenţei spasmelor a lui Penn) şi severe (grd. 3), sechelară posttraumatism vertebro-
medular cervical (TVMC).
Materiale şi metodă. Având avizul Comisiei de Etică al SCJUI (nr.11 /08.05.2017), am analizat şi prezentăm 
cazul unui pacient de sex bărbătesc, în vârstă de 35 ani (R V-B) , care a suferit în luna mai 2016 un accident 
de motocicletă soldat cu TVMC – fracturi şi luxaţie C6, C7 operate, în context politraumatic, cu tetraplegie 
nivel C6 stadiu AIS A (iniţial), în prezent AIS B, vezică urinară si colon neurogene, care a fost internat in Cli-
nica noastră timp de 6 saptămâni, în lunile martie şi aprilie 2017. Pacientul a efectuat TCS (o şedinţă/zi), 
tehnici de posturare şi ortezare membre inferioare, s-au continuat tehnicile kinetice de tonifiere a trenului 
superior şi de reeducare a abilităţii membrelor superioare. De asemenea, a primit tratament medicamentos 
cu: miorelaxante centrale, anticoagulante orale, gastroprotectoare, antiseptice urinare; menţionăm că doza 
miorelaxantelor a rămas constantă pe durata tratamentului. Principalele scale folosite în evaluarea clinică au 
fost: scala Ashworth modificată de cuantificare a spasticităţii, scala Penn a frecvenţei spasmelor, scorul AIS 
motor şi senzitiv, iar, secundar, s-au folosit şi alte scale şi scoruri (FIM motor şi cognitiv, scala Rankin modi-
ficată, GOS-E). 
Rezultate. Asocierea dintre TCS şi tratamentul cu miorelaxante centrale a determinat scăderea importantă a 
frecvenţei şi severităţii spasmelor, precum şi a intensităţii spasticităţii, determinând o sensibilă ameliorare a 
calităţii vieţii pacientului.
Particularitatea cazului. În faţa acestui pacient cu tetraplegie post TVMC cu spasticitate severă şi spasme 
foarte frecvente şi intense, alegerea unei tehnici kineziologice potrivite care să-i amelioreze statusul spastic 
constituie o mare provocare şi o oportunitate în acelaşi timp, ştiut fiind faptul că o parte din tehnicile kinezio-
logice pot determina accentuarea acestui pattern.
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Concluzii. TCS poate reduce spasticitatea, frecvenţa şi severitatea spasmelor musculare la pacienţii seche-
lari după traumatisme vertebro-medulare (TVM).

Cuvinte cheie: spasticitate, terapie craniosacrală (TCS), spasm, traumatisme vertebro-
medulare (TVM), terapie kineziologică

ABSTRACT
Background. Spasticity is a complex topic poorly understood; it can be said that has develops when an in-
balance occurs in the excitatory and inhibitory input to a motor neurons which is caused by damage to the 
spinal cord and/or central nervous system (CNS). Craniosacral therapy (CST) is a manual therapy technique 
using gentle touch (with a force between 5 to 10 g) to manipulate the synarthrodial joints of the cranium, and 
also to touch a patient’s spine and pelvis aiming to influence the the pressure and circulatory rhythm of cer-
ebrospinal fluid that surrounds and cushion the brain and the spinal cord. 
Aims: We propose presentation of a kinesiotherapeutic method named biodynamic craniosacral therapy 
(BDCST), who may decrease spasticity, the frequency and severity of piramidal spasms in a patient with 
severe incomplete intens spastic tetraplegia after chronic cervical spinal cord injury (CSCI).
Matherials and method. After the approval of Hospital’s Ethics Committee (no. 11/05.08.2017), we are ex-
poseing the case of 35 years old male patient, who has suffered in May 2016 a motorcycle crash with poli-
trauma status including traumatic CSCI (C6, C7 fractures operated ) with tetraplegia C6 neurological level, 
stage A AIS (initialy), B AIS (now), neurogenic bladder and colon; he was hospitalised in our Clinical Division 
for 6 weeks, during March and April 2017. The patient has received CST (one sesion daily), posture methods, 
orthesis therapy and also medicine drugs (anti-spasticity agents, oral anticoagulants, gastroprotectors 
agents, urinary antiseptics). The anti-spasticity drugs’s dosage remained constant during the treatment. The 
main clinical outcome measures was: the Ashworth scale (AS) for spasticity of lower limbs, Penn spasm 
frequency scala (PSFS), Abbrewiated Injury Scale (AIS motor and sensitive). Also it was used secondary 
outcome scales: Functional Independence Measure (FIM) motor and cognitive, Modified Rankin (Disability) 
score (mRankin(D)), Glasgow Outcome Scala-Extended (GOS-E). 
Results. The association of soft osteopathic techniques like CST and anti-spasticity drugs treatment leads to 
important decreasing of piramidal spasms severity and frequency, also of spasticity’s intensity, wich is bene-
ficial for improvement of daily quality of life.
The particularity of case. The analysed case of tetraplegic patient with severe spasticity and severe multi-
ples spasms as number and frequency is a great opportunity to choose a right kinesiological technique to 
reduces the spastic pattern, despite the fact that’s well known much of the kinesiological techniques may 
increase spasticity.
Conclusions. CST may be beneficial to reduce spasticity, the frequency and severity of muscles spasms in 
patients with spinal cord injury (SCI).

Keywords: spasticity, craniosacral therapy (CST), spasm, spinal cord injury (SCi)

INTRODUCERE

Spasticitatea, un subiect complex, incomplet cu-
noscut şi înţeles, apare când există un dezechilibru 
între „input-urile” excitatorii şi inhibitorii ale neu-
ronilor motori, cauzat de leziunile structurilor siste-
mului nervos central (SNC), măduva şi/sau encefa-
lul; în acest context lezional apare o creştere a 
excitabilităţii şi o scădere a activităţii inhibitorii ale 
nervilor periferici din zona afectată. Leziunile SNC 
determină menţinerea stării de depolarizare la nive-
lul membranelor celulare şi, astfel, au loc alterări 
ale performanţelor muşchilor spastici: slăbiciune 
musculară, scăderea controlului motor, clonus, exa-
gerarea reflexelor osteotendinoase, scaderea rezis-
tentei musculare (1-3). Menţionăm că la pacienţii 
medulari spasticitatea severă şi spasmele frecvente 
împietează semnificativ prognosticul funcţional şi 
calitatea vieţii acestora.

Terapia craniosacrală (TCS) provine din medi-
cina osteopată, fondată in 1870 de către dr. Anthony 

Still în SUA, care porneşte în căutarea „forţei vin-
decătoare a naturii“ şi a unei ştiinţe fără medica-
mente (4). Osteopatia cranială a început să se dez-
volte din 1920 prin William G. Sutherland (4).

TCS este o tehnică blândă de osteopatie care uti-
lizează atingeri uşoare (cu o forţă de 5-10 g), de 
manipulare a articulaţiilor sinoatrodiale de la nive-
lul craniului, spinelor vertebrale şi sacrului, în sco-
pul de a influenţa presiunea şi circulaţia lichidului 
cefalorahidian (LCR), ce înconjoară şi protejează 
SNC (5). Are loc o virare a pattern-ului simpatico-
tonic în pattern parasimpaticotonic şi o scădere a 
excitabilităţii nervoase şi musculare (6). Craniul şi 
sacrul „se mişcă subtil în ritmul sanguin şi respira-
tor“, fiecare os al cutiei craniene, prin suturile sale, 
are o mişcare definită; membranele cerebrale şi 
medulare, prin fluctuaţiile LCR, sunt corelate struc-
tural şi funcţional. Prin mobilizarea blândă a aces-
tor structuri limitate funcţional se produce îmbună-
tăţirea simptomatologiei (4, 7).
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MATERIALE ŞI METODĂ

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 35 
ani, R. V-B, sex masculin, din mediul urban (având 
Consimţământul informat al acestuia şi avizul Co-
misiei de Etică a spitalului, nr 11/8.05.017), care a 
suferit un accident rutier (conducător de motocicle-
tă) în mai 2016. A fost internat în Secţia Clinică 
RMFB, compartimentul Recuperare Neurologică, a 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov (SCJU 
Ilfov) în perioada 13 martie – 18 aprilie 2017 pen-
tru următoarele motive de internare: deficit motor 
plegic la nivelul trenului inferior şi paretic la nive-
lul trenului superior, spasme mioclonice foarte 
frecvente la nivelul membrelor inferioare şi trun-
chiului, tulburări sfincteriene vezicale şi anorecta-
le, disfuncţie severă de mers şi autoîngrijire, în ve-
derea evaluării clinico-funcţionale şi paraclinice, 
efectuării programului recuperator de etapă. 

Din istoric şi APP (antecedente personale pato-
logice) reţinem: 1) mai 2016 – accident de motoci-
cletă cu politraumatism: TVMC (traumatism verte-
bro-medular cervical) – fractură şi luxaţie C6, C7 
cu laminectomie decompresivă precoce (SCUUB) 
şi stabilizarea focarului de fractură prin rahisinteză 
metalică ulterioară (SCUBA) în august cu tetraple-
gie completă AIS/Frankel A (iniţial), ulterior, AIS/
Frankel B; traumatism cranio-cerebral (TCC) mi-
nor; traumatism toracic (fracturi arcuri costale IV-V 
şi hemopneumotorax apical); fractură de bază fa-
langă proximală deget IV mână dreaptă; 2) Multi-
ple statusuri infecţioase: stafilococia plăgii posto-
peratorii, ITU (infecţii de tract urinar ) recurente cu 
E. Coli, Providentia stuartii; 3) Escare sacrofesiere 
bilaterale; 4) Vitiligo.

Examenul clinic general: pacient conştient, co-
operant, orientat temporo-spaţial şi la propria per-
soană, leziuni de decubit epitelizate sacro-fesier 
bilateral, echilibrat cardio-respirator, tranzit intesti-
nal încetinit, micţiuni spontane diurne, incontinen-
ţă accidentală nocturnă.

Examenul aparatului NMAK: 
• Atitudine tetraplegică, cu orteze gleznă – pi-

cior bilaterale permanente;
• Hipotrofia muşchilor tenari şi hipotenari bi-

lateral;
• Semianchiloza gleznelor şi articulaţiei IFP 

deget IV mână dreaptă în flexie;
• Deficit motor paretic brahial bilateral: m fle-

xori cot = F5 bilateral, m extensori pumn = 
F4 bilateral, m flexori şi abductori degete = 
F4 dreapta şi F3 stânga; 

• Deficit motor plegic crural bilateral: m fle-
xori coapsă = F1 billateral, m extensori coap-

să = F1 bilateral, m extensori şi flexori picior = 
F0 bilateral;

• Hipoestezie nivel C6;
• Scor ASIA motor (8) membre superioare = 

21/25 dreapta; 19/25 stânga, membre inferi-
oare = 2/25 bilateral;

• Scor ASIA senzitiv (8) = 32 puncte la atinge-
re uşoară;

• Spasticitate intensă tren inferior: scala 
Ashworth modificată (9) = 3;

• Spasme multiple şi severe: scala Penn a frec-
venţei spasmelor (10) = 4 (mai mult de 10 
spasme pe zi);

• Severitatea spasmelor (10) = 3 (spasme seve-
re);

• ROT vii bilateral brahio- crural;
• RCP în extensie bilateral;
Sub aspect funcţional: efectuează transferuri cu 

ajutor, menţine poziţia şezând scurtat cu ajutor mi-
nim şi inconstant, tolerează poziţia şezând în foto-
liul rulant şi o menţine 30- 40 minute, Indice Bart-
hel (11) = 30/100 puncte, FIM (scorul de măsurare 
a independenţei funcţionale) motor (12) = 27 punc-
te, FIM cognitiv (12) = 35 puncte, scala Rankin 
modificată (13) = 5, scala GOS-E (scala Glasgow 
extinsă) (14) =4, scor ADL (scala de măsurare a in-
dependeţei în activităţile zilnice) (15) = 1/6 puncte, 
pacient dependent total. 

Evaluări paraclinice 
–  Testele biologico- umorale sunt în limite nor-

male,
–  RMN de coloană cervicală evidenţiază o le-

ziune cu semnal lichidian la nivelul cordonu-
lui medular corespunzător corpului vertebral 
C7 cu aspect de mielopatie posttraumatică.

Managementul terapeutic
• S-a aplicat TCS în şedinţe unice zilnice, de 

câte 45-60 de minute, timp de 6 săptămâni 
• Terapii concomitente kinetice convenţionale 

(posturare, ortezare ale membrelor înferioa-
re, tehnici de creştere a forţei musculare la 
nivelul antebraţelor, extensorilor, flexorilor, 
abductorilor degetelor mâinilor, tehnici de 
ameliorare a abilităţii şi coordonării mem-
brelor superioare) şi tehnici de masoterapie 
sedativă paravertebrală

• Terapii concomitente medicamentoase: ba-
clofen 100 mg/zi; acid alphalipoic 600 mg/
zi; apixaban 2,5 mg de două ori/zi; antisep-
tice urinare; gastroprotectoare; precursori de 
vitamina D. Dozele de miorelaxant central au 
rămas constante pe toată perioada tratamen-
tului.
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REZULTATE

Asocierea dintre TCS şi tratamentul cu miorela-
xante centrale a determinat scăderea importantă a 
frecvenţei şi severităţii spasmelor, precum şi a in-
tensităţii spasticităţii, determinând o sensibilă ame-
liorare a calităţii vieţii pacientului. Astfel, s-a ob-
servat o diminuare a spasticităţii la externare 
(Ashworth = 2) versus la internare (Ashworth = 3), 
o scădere a frecvenţei spasmelor la externare (2 pe 
scala Penn) versus la admisie (4 pe scala Penn), iar 
severitatea spasmelor a scăzut la externare (grd. 2 
-moderat), faţă de internare (grd. 3 – sever). Cele-
lalte scale/scoruri funcţionale folosite la evaluare 
(scorurile ASIA motor şi senzitiv, FIM motor, indi-
cele Barthel, scala Rankin modificată, GOS-E, 
ADL) au rămas neinfluenţate (Tabelul 1).

TABELUL 1. Evoluţia panelului de scale/scoruri 
funcţionale
Scale/scoruri admisie externare
Scala Ashworth modifi cată 3 2
Scala Penn 4 2
Severitatea spasmelor 3 2
Scor ASIA motor membre inf 2/25 puncte 2/25 puncte
Scor ASIA senz. membre inf 32 puncte 32 puncte
FIM motor 27 puncte 27 puncte
Indice Barthel 30/100 puncte 30/100 puncte
Scala Rankin modifi cată 5 5
GOS-E 4 4
ADL 1/6 puncte 1/6 puncte

PARTICULARITATEA CAZULUI

În faţa acestui pacient cu tetraplegie post TVMC, 
cu spasticitate severă şi spasme foarte frecvente şi 

intense (care produc tripla flexie a şoldului, genun-
chiului şi trunchiului), alegerea unei tehnici kinezi-
ologice potrivite care să-i amelioreze statusul spas-
tic constituie o mare provocare şi o oportunitate în 
acelaşi timp, ştiut fiind faptul că o parte dintre teh-
nicile kineziologice şi de masoterapie pot determi-
na accentuarea acestui pattern spastic.

CONCLUZII

TCS poate reduce spasticitatea, frecvenţa şi se-
veritatea spasmelor musculare la pacienţii sechelari 
după traumatisme vertebro-medulare (TVM). TCS 
în asociere cu terapia medicamentoasă miorelaxan-
tă şi alte tehnici kineziologice constituie un mijloc 
terapeutic util şi bine integrat în managementul pa-
cienţilor medulari spastici.
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