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Conferința aniversară

Techirghiol – 120 ani de balneologie 
românească. Tradiție și modernism

Onor internațional la Nava-amiral a 
balneologiei românești

Oaspeții noștri de la FEMTEC
La 120 de ani de Balneologie la Techirghiol

vin să ne fie alături

Trofeul „Hercules” al
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a ajuns la Techirghiol!

Techirghiol-Kobe,
drumul unui util schimb de experiență

Cel de-al 44-lea Congres Internațional de 
Hidrologie Medicală

Despre virtuțile lacului Techirghiol la Cracovia

Congresul EULAR 2019, Madrid
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Paralizia cerebrală partea a II-a:
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Stenoza de canal vertebral

Tratamentul patologiilor degenerative 
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Ce e nou? TECAR terapia

Ludovik Mrazek
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International honor at the Romanian 
balneology flagship
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of a useful exchange of experience

The 44th World Congress of International 
Society of Medical Hydrology - About the 
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Clinical and imaging correlations in 
Ankylosing spondylitis and
diffuse idiopathic skeletal hyperostosis

Cerebral Palsy part II:
diagnosis and lines of treatment
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observations on gender differences
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degenerative pathologies, through the 
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How we can influence serotonin levels
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Disorders associated
with multiple sclerosis diagnosis

What is new? TECAR therapy
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EDITORIAL

Elena Roxana ALMĂȘAN

120

120 de ani de balneologie la 
Techirghiol nu este doar sărbătoarea 
noastră, a celor care veghem, la 
marginea lacului cel misterios, starea 
de sănătate, prevenția și speranța de 

bine a oamenilor. Sărbătoarea celor 120 de ani pe care 
ni-i atribuim prin atestare documentară trebuie să 
aparțină tuturor balneologilor români. Cei care astăzi 
clădesc faima României - mult bogată în darurile sale 
de sănătate, dar și cei care în toți acești 120 ani au 
făcut apostolat, apoi au pus umărul să clădească o 
redutabilă școală a Balneologiei naționale.

Este un adevăr recunoscut de toți că aici, la 
malul lacului sărat al Dobrogei, s-a format școala 
Balneologiei românești, aici au fost experimentate 
metodele novative de terapie, luând naturii din 
tainele ei, aici au exersat corifeii medicinei naționale. 
Îi voi numi doar pe dr. Nicolae Marinescu Sadoveanu, 
pe dr. Olga Secară Tulbure, prima femeie balneolog 
a României, scurt timp director la Techirghiol, pe 
celebrul dr. I. N. Dona, pe academicianul Victor 
Gomoiu, pe dr. Horia Slobozianu, pe dr. Ion Tătăranu 
sau pe dr. Victor Climescu, deși lista este mult mai 
mare.

Li se alătură într-o devoțiune exemplară de faptă 

și alte nume: Generalul dr. Nicolae Vicol, Prof. Anibal 
Teohari, Dr. Mihail Cănciulescu, Ludovic Mrazek, 
Marius Sturdza, Dr. Al. Crăiniceanu, Prof. dr. Iacobovici 
și mulți alții, aflați în galeria marilor creatori de școală 
medicală românească.

Mai apoi, vine rândul unui alt eșalon de medici ai 
Techirghiolului care și-au slujit cu devotament meseria 
aici, la malul lacului sărat, clădind la temelia a ceea 
ce este astăzi Techirghiolul ca bastion al Balneologiei: 
dr. Dr. Alexandru Papandopol, dr. Suzana Belc, dr. 
Cornelia Dărângă, dr. Vlad Petru Moraru.

Ştafeta a fost dusă mai departe și aparține 
astăzi ”echipajului” care a transformat sanatoriul 
în Navă-amiral a Balneologiei, câștigând trofee, 
premii, recunoaștere națională și internațională. La 
pupitrele de comandă ale ”corăbiei”de 120 de ani, 
de la mateloți la căpitan, toți cei 500 de salariați ai 
Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol 
scriu, filă cu filă, adevărata istorie medicală, culturală, 
economică și națională a Techirghiolului. 

La această prăznuire chemăm să ne fie alături 
oamenii Dobrogei, lumea academică românească, 
medicii români aducători de progres, pacienții care 
au încredere în noi, ca semn al vrerii de a fi împreună, 
puternici și deciși.
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Dobrogea! Dobrogea! Pe fata 
aceasta ciudată, fiică de rege get 
și de dansatoare tătăroaică eu 
am iubit-o de pe vremea când 
umbla cu picioarele în țărână, 
declara părintele reportajului 
românesc, Geo Bogza. Şi motiva: 
“Cum n-aș iubi-o acum ! Cum n-aș 
iubi-o acum când, atât de mult 
schimbată, se dovedește în esența 
ei aceeași, pământ al pasiunii și al 
nostalgiei solare, din adâncimea 
căruia nu contenesc să urce 
atâtea zvonuri. Cum n-aș iubi-o 
acum când, dându-și un nou chip, 
rămâne la fel de ciudată, învăluită 
în marea ei taină?”

Gestul nostru de a fi ancorați 
cu mintea, brațele și faptele 
noastre bune în comunitatea locală 
este totodată apelul către țară de 
a se întoarce să privească spre 
Dobrogea, de a o iubi dorindu-i 
viață mai bună și ani mai rodnici.



EDITORIAL

Elena Roxana ALMĂȘAN

120 years of balneology 
in Techirghiol is not just our 
celebration, the ones who watch 
over, by the mysterious lake, for 
the health status, prevention and 
the hope for well-being of the 
people. The celebration of the 
120 years, which we attribute to 
ourselves through documentary 
attestation, has to belong to all 
Romanian balneologists. Those 
who build fame for Romania today 
– very rich in its gifts of health, 
but also those who, during these 
years have done apostolate work, 
then contributed to building a 
formidable school of national 
Balneology. 

It is a truth acknowledged by 
everyone that here, on the edge of 
Dobrogea’s salt lake, the Romanian 
school of Balneology was formed, 
innovative therapy methods have 
been experimented here, taking 
some of nature’s secrets; this is 
the place where, the national 
authorities in medicine have been 
practicing. I shall only name Dr. 
Nicolae Marinescu Sadoveanu, 
Dr. Olga Secară Tulbure, the first 
woman balneologist in Romania, 
and manager at Techirghiol for 
a short time, the famous Dr. I. 
N. Dona, academician Victor 
Gomoiu, Dr. Horia Slobozeanu, 
Dr. Ion Tătăranu, or Dr. Victor 

Climescu, even though the list is 
much longer.

They are joined, into an 
exemplary devotion by act and 
name, by: Gen. Dr. Nicolae 
Vicol, Prof. Anibal Teohari, Dr. 
Mihail Cănciulescu, Ludovic 
Mrazek, Marius Sturdza, Dr. Al. 
Crăiniceanu, Prof. Dr. Iacobovici, 
and many others, who are part of 
the gallery of the great creators of 
the Romanian medical school. 

Then, it’s the turn of another 
group of Techirghiol physicians, 
who have devoutly served their 
jobs here, on the shores of the 
Salt Lake, building the foundation 
of what Techirghiol is today, 
as bastion of Balneology: Dr. 
Alexandru Papandopol, Dr. Suzana 
Belc, Dr. Cornelia Dărângă, and Dr. 
Vlad Petru Moraru. 

The stakes have been pushed 
further, and belong today to the 
crew who has transformed the 
sanatorium into a flagship of 
Balneology, winning trophies, 
awards, and national and 
international acknowledgement. 
At the command posts of the 120 
years old ship, from sailors to 
captain, all those 500 employees 
of the Techirghiol Sanatorium and 
Rehabilitation center are writing, 
page by page, the true medical, 
cultural, economic, and national 

history of Techirghiol.
At this celebration, we ask 

the people of Dobrogea to be by 
our side, the Romanian academic 
world, Romanian doctors who 
bring progress, patients who have 
trust in us, as a sign of desire to be 
together, strong and determined.

Dobrogea! Dobrogea! I 
loved this strange girl, daughter 
of a Get king and a Tatar woman 
dancer, since the times she was 
walking with her feet in the 
dirt, declared the father of the 
Romanian reportage, Geo Bogza. 
And he motivated: ‘How could 
I not love her now! How could I 
not love her now, when, so much 
changed, it proves to be the same 
in its essence, land of passion and 
solar nostalgia, from the depth of 
which, so many rumours do not 
cease. How could I not love her 
now, when, given a new face, she 
remains just as strange, wrapped 
in her great secret.’

Our gesture, of being anchored 
with our minds, arms and good 
deeds into the local community, is 
also the appeal for the country, to 
turn and look toward Dobrogea, to 
love it and wish it a better life, and 
more prosperous years.

120
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organizează
Conferința aniversară

Techirghiol – 120 ani de balneologie românească.
Tradiție și modernism

27- 29 septembrie 2019

sub egida în colaborare cu

și în parteneriat cu

În colaborare cu

Sub egida
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În zilele de 27-29 Septembrie 2019, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol 
organizează Conferința aniversară cu tema Techirghiol -120 de ani de balneologie românească. 
Tradiție și modernism.

Manifestarea se desfășoară sub egida Academiei Române, a Federației Internaționale 
de Hidroterapie și Climatoterapie (FEMTEC) și a Societății Internaționale de Hidrologie și 
Climatologie (ISMH), în colaborare cu Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea ”Carol 
Davila” București, Societatea Română de Medicină Fizică de Recuperare și Balneoclimatologie, 
Asociația Română de Balneologie (ARB) și Asociația Balcanică de Mediu(B.E.N.A.).

Președinți de onoare: Prof. Univ. Dr. Victor Lorin Purcărea și  Prof. Univ. Dr. Gelu Onose, 
Președinte, Drd. Jur. Elena Roxana Almășan.

și ecologie îndreptată spre păstrarea și valorificarea 
potențialului terapeutic excepțional al lacului 
Techirghiol. Premiul va purta numele ”I.N.Dona”, 
unul dintre primii medici ai Techirghiolului.

Adunată din donații s-a constituit și va fi 
vernisată o interesantă colecție muzeală completată 
cu o Galerie de portrete ale primilor directori ai 
stabilimentului ca omagiu adus personalităților 
balneologiei Techirghiolului. 

Se va dezveli o placă memorială pe care va 
fi scris: ”1899-2019, 120 de ani de balneologie la 
Techirghiol, Omagiu tuturor celor ce s-au dedicat 
sănătății oamenilor acestei țări. 

Respectând o veche tradiție, oaspeții vor 
planta ”Copacul prieteniei și solidarității din grădina 
FEMTEC”.

O expoziție fotografică ”Techirghiol acum” la 
Băile Reci, lansarea lucrării ”Recuperarea, Medicina 
Fizică și Balneoclimatologia în An Centenar” - și 
un  Recital de pian susținut de  Dr. A. E. Căpșună, 
compoziție și interpretare vor încheia prima zi a unei 
manifestări de elită.

În celelalte două zile ale conferinței, pe sesiuni, 
vor fi dezbătute lucrări cu profil medical, istoric și 
memorialistic. 

În parteneriat cu Ateneul Dobrogeția și 
Societatea Europeană de Cultură de la Veneția, o 
secțiune va fi dedicată unor personalități medicale 
precum I.N.Dona, Victor Climescu, dr. Mihai 
Cănciulescu, dr. Horia Slobozeanu, Victor Gomoiu 
ș.a.

Evenimentul științific dedicat balneologiei 
dobrogene va beneficia de o participare numeroasă 
și de elită. S-a înscris cu lucrări originale un număr 
impresionant de medici, biologi, universitari, istorici 
care vor dezbate timp de trei zile problemele 
stringente ale medicinei de prevenție, noile abordări 
ale bolilor cronice, efectele terapeutice ale apei și 
nămolului de Techirghiol, un program dens care 
suscită interes. 

Vor onora cu prezența: Prof. Umberto Solimene, 
președintele FEMTEC, și Prof. Antonella Fioravanti, 
Vice Președinte ISMH.  

Vor participa profesori din universități europene 
cu care sanatoriul are relații de colaborare științifică: 
Prof. Massiero Stefano – Universitatea din Padova, 
Facultatea de Medicină, Prof. Florana Menendez 
Camporredondo – Facultatea de Medicină Havana, 
Cuba, Director Catedra de Turism de Sănătate și 
Wellness; Djamel Allili – Director Departamentul de 
Balneoterapie Ministerul Turismului, Algeria; Rzig 
Ouslati – Director Departamentul de Balneoterapie 
Ministerul Sănătății, Tunisia.  

Organizatorii vor decerna medalia jubiliară 
ocazională cu tema 120 de ani de balneologie la 
Techirghiol  și va fi lansată monografia cu titlul 
Techirghiol, dar de sănătate, autori Aurelia Lăpușan, 
Ştefan Lăpușan, Elena Roxana Iordache, o incursiune 
în 430 de pagini a istoriei balneologiei din jurul 
lacului vărgat. 

Prezidiul Academiei Române, forum suprem al 
culturii și științei din România,  instituie, cu acest 
prilej,  un premiu de valoare și rang național menit 
a stimula cercetarea științifică medicală, de mediu 
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Nava-amiral a balneologiei 
românești arborează marele 
pavoaz. Conform cu art 317 din 
”Regulamentul serviciului la bordul 
navelor aparținând Ministerului 
Administrației și Internelor” din 
18.12.2009, marele pavoaz se 
arborează numai în cadru solemn, 
cu ocazia evenimentelor. 

S-au împlinit 120 ani de 
activitate medicală balneară, deci 
este un eveniment important la 
care, metaforic spus, ridicarea 
marelui pavoaz se impune. 

De câțiva ani, sanatoriul 
nostru a primit numele, repede 
transformat în renume, de navă 
amiral a balneologiei. Folosirea 
limbajului marinăresc este 
adecvată activității medicale 
balneare, situării geografice și 
coeziunii și camaraderiei existente 
între truditorii din sanatoriu care 
sunt un adevărat echipaj unit și 
acționând după reguli nescrise, 
dar totdeauna în acord cu nevoile 
pacienților. 

Recunoașterea internațională 
de care se bucură azi sanatoriul 
s-a clădit în timp prin activitatea 
medicală și științifică de înaltă 
calitate cu dăruire și abnegație. 
Spiritul iscoditor al medicilor a 
permis realizarea a peste o sută 
de studii și cercetări valoroase 
apreciate de comunitatea 
științifică internațională. S-a 
adăugat în timp prietenia, astfel 
că în momentul când am anunțat 
evenimentul, personalități 
marcante ale balneologiei și-au 
manifestat dorința de a fi alături 
de noi la acest moment aniversar. 
Este o mare onoare și bucurie 
pentru noi. 

Astfel, aniversarea se 
desfășoară sub egida Federației 
Internaționale de Balneologie și 

Onor internațional la nava amiral a balneologiei românești
Dr. Olga SURDU, medic primar RMFB, doctor în medicină

Prim Vice Președinte al FEMTEC 
Membru în Comitetul Științific Internațional al ISMH

Climatologie (FEMTEC) care va fi 
reprezentată de Președintele ei, 
Prof. Umberto SOLIMENE. 

Vor fi prezenți, de asemenea, 
doi Vice Președinți ai FEMTEC: 
Prof. Florana MENENDEZ 
REDONDO (Cuba), Vice Președintă 
pentru America Latină, profesor la 
Facultatea de Medicină, Catedra 
de Turism de Sănătate din Havana, 
și Dl. Rzig OUSLATI (Tunisia) 
Ministru Adjunct al Sănătății, 
Directorul Oficiului de Balneologie 
și Vice Președinte pentru Africa de 
Nord. 

Din Italia va fi prezentă Prof. 
Antonella FIORAVANTI care este 
Vice Președintă și Şefa Comitetului 
Ştiințific Internațional a Societății 
Internaționale de Hidrologie 
Medicală (ISMH). 

Tot din Italia, ne vor onora cu 
prelegeri științifice Prof. Stefano 
MASSIERO de la Universitatea din 
Padova, Prof. Antonio ANTONACI, 
Ing Gianni GURNARI. 

Așteptăm participanți din 

Algeria care în baza colaborării 
dintre cele două țări în trecut, ca 
urmare a prezenței dr. Ahmed 
BELAITAR la manifestări științifice 
din SBRT și ca urmare a vizitei 
făcute de medici din sanatoriu în 
Algeria, și-a exprimat dorința de 
a colabora cu sanatoriul nostru în 
domeniul formării profesionale a 
personalului. Astfel, îi așteptăm pe 
Directorul Oficiului de Balneolgie 
din cadrul Ministerului Turismului 
Algerian, dl. Djamel ALLILI, și pe Dr. 
Ahmed BELAITAR. 

Cu ocazia acestui eveniment 
va fi plantat un copac, specific 
zonei noastre geografice pentru 
a marca prietenia și solidaritatea 
membrilor FEMTEC. Până acum au 
fost plantați copaci ai prieteniei în 
Italia, Armenia, Georgia, Cuba.

Această sumară prezentare 
a iluștrilor participanți din 
străinătate explică titlul ales. Cu 
toții vor da onorul la Marele Pavoaz 
al Navei Amiral a Balneologiei 
Românești!
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International honor at the Romanian balneology flagship
Dr. Olga SURDU, rmfb primary physician, doctor of medicine

Senior Vice President of FEMTEC
Member of the International Scientific committee of ISMH

The flagship of the Romanian 
balneology is displaying its 
dressing overall. Complying with 
the art 317 of the “Regulation 
of the service on board ships 
belonging to the Ministry of 
Administration and Internal 
Affairs”, the dressing overall is only 
displayed in ceremonial fashion, 
with the occasion of events.

The sanatorium has turned 
120 years of balneal medical 
activity, so it is an important event, 
which, metaphorically speaking, 
requires a dressing overall.

For several years, our 
sanatorium has received the 
name, which quickly turned 
into reputation, as the flagship 
of balneology. The use of the 
maritime language is suitable 
for the medical balneal activity, 
geographic location, and cohesion 
and comradeship existing between 
the sanatorium workers, who 
make one true, united crew, and 
who act according to unwritten 
laws, but always according to the 
needs of the patients.

The international recognition 
that the sanatorium enjoys today 
had been built over time, through 
scientific and medical activity, done 
with selflessness and abnegation. 
The physicians’ inquisitive spirit 
has allowed the implementation 

of over one hundred studies and 
valuable research, appreciated 
by the international scientific 
community. Friendship was 
added in time, so that when we 
announced the event, leading 
personalities of balneology have 
expressed their desire to be by 
our side at this anniversary time. It 
was a great joy and honour for us.

Thus, the anniversary takes 
place under the auspices of 
the International Federation 
of Balneology and Climatology 
(FEMTEC), which will be 
represented by its President, Prof. 
Umberto SOLIMENE.

Two FEMTEC Vice-Presidents 
will also be present: Prof. Florana 
MENENDEZ CAMPORREDONDO 
(Cuba), Vice-President for Latin 
America, professor at the Faculty 
of Medicine, Health Tourism 
Department of Havana, and Mr. 
Rzig OUSLATI (Tunisia) Deputy 
Minister of Health, Director of 
the Office of Balneology and Vice 
President for North Africa. 

Italy will be represented by 
Prof. Antonella FIORAVANTI, who 
is Vice President and Head of the 
International Scientific Committee 
of the International Society of 
Medical Hydrology (ISMH). Also, 
from Italy, Prof. Stefano MASSIERO 
from the University of Padova, 

Prof. Antonio ANTONACI, and Eng. 
Gianni GURNARI will be honouring 
us with scientific lectures.

We are awaiting participants 
from Algeria, who, based on the 
past collaboration between the 
two countries, as a result of Dr. 
Ahmed BELAITAR’s presence at 
SBRT scientific manifestations, and 
as a result of the visit that doctors 
within the sanatorium have made 
in Algeria, they have expressed 
their desire to collaborate with 
our sanatorium, in the field 
of professional training of the 
personnel. Thus, we are awaiting 
the Manager of the Balneology 
Office within the Algerian Ministry 
of Tourism, Mr. Djamel ALLILI, and 
Dr. Ahmed BELAITAR.

On the occasion of this event, 
a tree will be planted, specific to 
our geographic region, in order to 
mark the friendship and solidarity 
of FEMTEC members. Until now, 
friendship trees have been planted 
in Italy, Armenia, Georgia, and 
Cuba.

This brief presentation of the 
foreign illustrious participants 
explains the chosen title. They 
will all salute the Dressing Overall 
of the Romanian Balneology 
Flagship.
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Oaspeții noștri de la FEMTEC
La 120 de ani de Balneologie la Techirghiol vin să ne fie alături:

Stefano Masiero, MD

Professor and Chair of the Department of Physical Medicine & Rehabilitation, 
School of Medicine, University of Padua, Head of Rehabilitation Department, 
University – General Hospital of Padua, Italy

Antonella Fioravanti Assistant of Professor, 

Rheumatology Unit, Siena, Vice President of ISMH

Prof. Umberto Solimene State University of Milan (ITALY)

President of the World Federation of Hydrotherapy and 
Climatotherapy(FEMTEC)
Diector of World Health Organization (WHO) 
Director of Coll. Center for Traditional, Complementary & Integrative Medicine

Prof. Florana Menéndez Camporredondo Graduada en Medicina y Cirugía, 
“Sapienza”, Universidad de Roma.

PhD, Profesor en Genética Clínica,
Especializada en Hidrología Médica, Universidad de Pisa, Italia. 
Vicepresidente de la Federación Mundial de Hidroterapia y Climatología, 
(FEMTEC), ONG acreditada por la Organización Mundial de la Salud.
Director responsable de la Cátedra Internacional de Turismo
de Salud y Bienestar. 
CEO de Solymed Travel & Events. Empresa organizadora de Congresos, Ferias, 
Eventos Internacionales. Turismo de Salud y Bienestar. 
Director Editorial de la revista “Wellness Destiny”
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Prof. Eng. G. Gurnari

BENAQUAM Srl Engineering&Supplies

Dr. Antonio Antonaci 

General Practitioner (senior) of the Italian NHS,
Second Level Academical Master in Medical Hydrology and Thermal Medicine

Dr. Rzig Oueslati (Tunisie)

Directeur General de l’Office National du Thermalisme et de l’Hydrotherapie, 
Ministere de la Santé Publique
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Trofeul „Hercules” al Asociației Române de Balneologie
a ajuns la Techirghiol!

După ce a ”confiscat” timp 
de mai mulți ani locul l în topul 
stațiunilor balneare românești, 
Sanatoriul Balnear și de Recuperare 
Techirghiol a primit, recent, Trofeul 
”Hercules” al Congresului Național 
de Balneologie, cel mai înalt titlu 
onorific instituit pentru prima 
dată anul acesta pentru a marca 
excepția, superlativul, invincibilul 
de către forumul asociativ 
profesional din domeniu.

Timp de patru zile, la Galați, 
cu participarea a peste 300 de 
specialiști din toată țara, dar 
și invitați din străinătate, s-au 
desfășurat lucrările Congresului 
Național, cu participare 
internațională, de Medicină 
Fizică, Recuperare și Balneologie. 
Organizatorul evenimentului 
a fost Societatea Română de 
Medicină Fizică, de Recuperare și 
Balneoclimatologie (SRMFRB) și 
Asociația Română de Balneologie 
(ARB), în parteneriat consorțial 
cu Societatea Română de 
NeuroReabilitare (RoSNeRa) și 
Societatea Română de Patologie, 
Terapie și Recuperare Vertebro 
Medulare (RoSCoS). Gazda 
Congresului a fost Facultatea de 
Medicină și Farmacie din Galați, 
în colaborare cu Arhiepiscopia 
Dunării de Jos, Universitatea 
„Dunărea de Jos” Galați. Congresul 
a reunit cercetători științifici, 
profesori universitari, oficialități 
locale, cadre medicale din țară și 
din străinătate. Creditat național 
și internațional, Congresul de 
Medicină Fizică, Recuperare și 

Balneologie 2019, a avut înscrise 
109 lucrări științifice prezentate pe 
parcursul a 9 sesiuni de dezbateri. 

De la Sanatoriul Balnear și 
de Recuperare Techirghiol au 
participat 13 medici cu lucrări care 
au reflectat preocupările majore 
ale Centrului de cercetare științifică 
din cadrul instituției, rezultatele 
obținute în tratamentele 

terapeutice de excepție oferite de 
apa și nămolul de Techirghiol, dar 
de sănătate.

Manifestarea de la Galați 
prefațează șirul evenimentelor 
științifice dedicate aniversării 
a 120 de ani de balneologie la 
Techirghiol ce se vor desfășura la 
sfârșitul acestei luni.
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After „confiscating” for 
several years the 1st place in 
the top of the Romanian balneal 
resorts, the Techirghiol Balneal 
and Rehabilitation Sanatorium 
received, few days ago, the 
„Hercules” Trophy of the National 
Congress of Balneology, the 
highest honorary title instituted 
for the first time this year by the 
professional association forum in 
order to mark the exception, the 
superlative, the invincible in the 
field.

For four days, in Galați, with 
the participation of more than 
300 specialists from all over the 
country, but also of guests from 
abroad, the works of the National 
Congress, with international 
participation, of Physical  and 
Rehabilitation Medicine were 

The „Hercules” trophy of the Romanian Association of Balneology
has arrived to Techirghiol

held. The organizer of the event 
was the Romanian Society of 
Physical Medicine, Rehabilitation 
and Balneoclimatology (SRMFRB) 
and the Romanian Association of 
Balneology (ARB), in consortium 
partnership with the Romanian 
Society of Neuro-Rehabilitation 
(RoSNeRa) and the Romanian 
Society of Pathology, Therapy and 
Vertebral-Spine Rehabilitation 
(RoSCoS). The host of the Congress 
was the Faculty of Medicine 
and Pharmacy of Galati, in 
collaboration with the Archdiocese 
Dunarea de Jos (Lower Danube), 
„Dunărea de Jos” University Galati. 
The congress brought together 
scientific researchers, university 
professors, local officials, doctors 
from home and abroad. Nationally 
and internationally accredited, the 

Congress of Physical Medicine, 
Rehabilitation and Balneology 
2019 had 109 scientific papers 
presented during 9 debating 
sessions.

From Techirghiol Balneal and 
Rehabilitation Sanatorium, 13 
medical doctors participated with 
papers that reflected the major 
concerns of the scientific research 
centre within the institution 
and the results obtained in 
the exceptional therapeutic 
treatments offered by Techirghiol 
water and mud for health.

The Galați manifestation 
prefaces the series of scientific 
events dedicated to the 120-
year anniversary of balneology at 
Techirghiol that will take place at 
the end of this month.
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Techirghiol-Kobe, drumul unui util schimb de experiență
Viorica MARIN

În perioada 6 – 15 iunie 2019 s-a desfășurat 
în Japonia al 13 – lea Congres Mondial al Societății 
Internaționale de Medicină Fizică și Recupere Medicală.

Din partea Sanatoriului Balenar și de Recuperare 
Techirghiol au participat Elena Roxana Almășan, 
Manager, și doctor Marin Viorica. Congresul a fost 
unul de amploare, cu un bogat program științific și 
educațional, incluzând 9 conferințe de presă, 23 de 
conferințe speciale, 26 de lecturi de specialitate, 10 
workshopuri lungi precongres și 39 de workshopuri 
scurte. Au fost organizate numeroase întâlniri în 
cadrul comitetelor științifice și reuniuni ale diferitelor 
societăți participante. S-au ținut 174 de prezentări 
orale și foarte multe postere. 

A fost o oportunitate importantă de a lua contact 
cu temele de actualitate din recuperarea medicală 
și de a schimba impresii cu colegi din întreaga lume. 
Am participat la sesiuni de recuperare medicală 
robotică, inginerie și tehnologie, am văzut prezentări 
axate pe recuperare și disabilitate în diferite afecțiuni. 
S-au desfășurat mese rotunde în care s-au discutat 
aspectele sociale și relaționarea cu domenii conexe în 
domeniu. 

Au fost prezentate noi scale de evaluare a 
pacienților cu afecțiuni din domeniul reabilitării și 
s-a încercat o adoptare unitară a evaluării, pentru 
un limbaj comun în domeniul cercetării. S-a discutat 
deasemenea despre viitorul specialității, despre 
recuperarea asistată de roboți, despre pregătirea 
personalului auxiliar din domeniu, în contextul 
tehnologiei din ce în ce mai avansate. 

Au fost totodată prezentate modele noi de 
ortezare și protezare, noi materiale și tehnologii noi 
în domeniu. Am participat la workshopuri practice de 
injectare a toxinei botulinice pentru managementul 

în spasticitate, utilizând ghidarea ultrasonică și 
stimularea nervoasă. A fost un congres foarte bine 
organizat, solicitant și foarte instructiv, în care am 
audiat extrem de multe lucruri noi și interesante, 
în care am cunoscut colegi din domenii conexe cu 
care am avut schimburi interesante de experiență 
în domeniu. În paralel s-au desfășurat lucrările 
Congresului Internațional al Societății Japoneze de 
Medicină Fizică și Recuperare Medicală.
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During 6-15 of June 2019, 
the 13th World Congress of 
the International Society for 
Physical Medicine and Medical 
Rehabilitation was held in Japan.

On behalf of the Balneary 
and Rehabilitation Sanatorium 
Techirghiol, manager Elena 
Roxana Almășan, and Dr. Marin 
Viorica have participated to the 
event. The Congress was a large 
one, with a rich scientific and 
educational program, including 
9 press-conferences, 23 special 
conferences, 26 specialty lectures, 
10 long pre-congress workshops, 
and 39 short workshops. 
Numerous meetings have been 
organized within the scientific 
committees, and reunions of 
different participant companies. 
There were held a total number of 
174 oral presentations and a lot of 
posters.

Techirghiol – Kobe, the journey of a useful exchange of experience
Viorica MARIN

It was an important 
opportunity to get into contact 
with current topics on medical 
rehabilitation, and to exchange 
impressions with colleagues 
from around the world. We have 
participated to robotic medical 
rehabilitation sessions, technology 
and engineering, and we have seen 
presentations, based on disability 
and rehabilitation within different 
disorders. Round tables have been 
held, discussing the social aspects, 
and liaising with related topics in 
this field.

New scales for evaluating 
patients with disorders in the 
field of rehabilitation have 
been presented, and a unitary 
evaluation was attempted for 
a common research language. 
Future of this specialty has been 
discussed, as well as robots 
assisted rehabilitation, and 

training of the auxiliary personnel 
in the field, in the context of 
increasingly advanced technology.

New models of orthosis and 
prosthesis, new materials and 
new technologies in the field were 
also presented. We participated 
in practical botulinum toxin 
injection workshops for spasticity 
management, using ultrasound 
guidance and nerve stimulation. 
It was a very well organized, 
soliciting and very instructive 
congress, where we heard a lot 
of new and interesting facts, 
where we met colleagues from 
related fields, with whom we 
have had interesting exchanges of 
experience in the field. In parallel, 
the works of the International 
Congress of the Japanese Society 
for Physical Medicine and Medical 
Rehabilitation were held.
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În perioada 13-16 iunie 2019 a avut loc la 
Wieliczka, Cracovia, Polonia al 44 lea Congres 
Internațional de Hidrologie Medicală având ca temă 
“From basic research to clinical challenges”.

Importantul eveniment a fost organizat de 
Asociația Poloneză de Balneologie și Medicină fizică 
avându-l președinte de congres pe Prof. Dr. Jacek 
Chojnowski, sub îndrumarea Comitetului Executiv 
al ISMH al cărui președinte este Prof. Dr. Pedro 
Cantista. 

Întâlnirea a avut loc în Wieliczka Salt Mine 
Health Resort și Lenart Hotel. Mina Wieliczka este 
cunoscută drept „Catedrala de sare subterană a 
Poloniei”, în 1978 a fost inclusă în lista originală a 
Patrimoniului Mondial UNESCO. Este, de asemenea, 
o stațiune balneară subterană recunoscută și de 
Ministerul Sănătății polonez. Wieliczka se află la 15 
km de Cracovia, fosta capitală a Poloniei, una dintre 
cele mai populare destinații turistice, nu numai în 
Polonia, ci și în Europa. 

Principalele teme abordate în cadrul 
Congresului au fost: Tratamentul balnear modern al 
pacientului cu boli cronice; Progrese în balneologie, 
terapie fizică, balneochimie, climatologie și geologie 
termică; Cercetări în domeniul balneologiei; 
Speleoterapia în tratamentul bolilor respiratorii. O 
sesiune specială a fost dedicate managementului 
instituțiilor termale. 

În deschiderea evenimentului a luat cuvântul 
Prof. Pedro Cantista, President of ISMH, care 
și-a exprimat opiniile într-o lucrare cu titlul 
”Balneotherapy: from Basic Research to Clinical 
Challenges” în legătură cu dovezile științifice din 
medicină, și citez “uneori uităm că metoda științifică 
nu este modalitatea unică de a proceda, ci mai 
degrabă reprezintă un model de gândire care vizează 
orientarea investigației, formularea de ipoteze prin 
discutarea datelor experimentale obținute care pot 
duce la posibile concluzii”. La congres au participat 
medici de pe toate continentele: Europa, Asia, 
Africa, America de Nord și America de Sud.

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol 
a fost reprezentat la importantul eveniment de 
următorii medici: Conf. Dr. Olga Surdu – medic 
primar recuperare, medicină fizică și balneologie; 
Dr. Sibel Demirgian – medic primar recuperare, 
medicină fizică și balneologie; Dr. Liliana Elena 

Cel de-al 44-lea Congres Internațional de Hidrologie Medicală 
Despre virtuțile lacului Techirghiol la Cracovia

Dr. Sibel DEMIRGIAN

Stanciu – medic primar recuperare, medicină fizică 
și balneologie; Dr. Daniela Profir – medic primar 
recuperare, medicină fizică și balneologie; Dr. Traian 
Virgiliu Surdu – medic specialist recuperare, medicină 
fizică și balneologie;

De asemenea, numărul lucrărilor prezentate a fost 
impresionant, în acest context, prezența la congres și 
nivelul ridicat al lucrărilor prezentate au sporit faima 
Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol, 
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Between June 13-16, 2019, 
the 44th International Congress 
of Medical Hydrology was held in 
Wieliczka, Krakow, Poland, having 
as topic “From basic research to 
clinical challenges”.

The important event 
was organized by the Polish 
Association of Balneology and 
Physical Medicine having as 
congress president PhD MD Jacek 
Chojnowski, under the guidance 
of the Executive Committee of the 
ISMH, whose president is PhD MD 
Pedro Cantista.

The meeting took place at 
Wieliczka Salt Mine Health Resort 
and Lenart Hotel. Wieliczka Mine is 

The 44th World Congress of International Society of Medical Hydrology 
About the virtues of Techirghiol Lake in Krakow

MD Sibel DEMIRGIAN

ca Centru internațional de 
recuperare cu factori naturali 
de cură și a contribuit la faima 
balneologiei românești. Delegația 
Sanatoriului Balnear și de 
Recuperare Techirghiol a participat 
cu următoarele lucrări:

1. Algeria – at the starting 
line of the international 
balneology SURDU O. Balneal 
And Rehabilitation Sanatorium 
Techirghiol, Romania;

2. Ageing process under the 
action of sapropelic mud from 
Techirghiol Lake – Liliana Elena 
Stanciu, Olga Surdu, Traian Virgiliu 
Surdu, Monica Surdu, Daniela 
Profir - Balneal And Rehabilitation 
Sanatorium Techirghiol, Romania;

3. Statistical analysis of 
the patients diseases in Balneal 
and Rehabilitation Sanatorium 
Techirghiol in 2018 – Mihaela 
Minea, Daniela Profir, Demirgian 
Sibel, Traian Virgiliu Surdu, Diana 
Radiunea, Ioana Crăciun, Olga 

Surdu;
4. Indications, cautions 

and limits of balneal-physio-
therapeutical interventions in 
patients with postartroscopic 
status – Sibel Demirgian, Olga 
Surdu, Traian Virgiliu Surdu, 
Monica Surdu, Liliana Elena 
Stanciu.

Menționez că Sanatoriul 
Balnear și de Recuperare 
Techirghiol este membru al 
Societății Internaționale de 
Hidrologie Medicală(ISMH), cea 
mai prestigioasă societate în 
domeniu, din 2006. 

Medici ai Sanatoriului au 
participat la fiecare ediție cu 
lucrări științifice sub formă 
de prezentări orale și postere, 
promovând în acest fel activitatea 
din Sanatoriul Balnear și de 
Recuperare Techirghiol și nămolul 
sapropelic de Techirghiol. 

De asemenea, Conf. Dr. 
Surdu Olga, medic primar, este 

membru în Comitetul Ştiințific 
iInternațional al ISMH, delegații 
importante ale ISMH participând 
la evenimentele organizate de 
către Sanatoriul Balnear și de 
Recuperare Techirghiol, dar și la 
evenimentele viitoare.

În urma acestei participări 
și ca urmare a bunei colaborări 
cu această entitate în domeniul 
balneologiei, Sanatoriul Balnear 
și de Recuperare este membru 
în grupul de lucru al Universității 
de Medicină din Siena prin Prof. 
Dr. Antonella Fioravanti. De 
asemenea, se va relua colaborarea 
cu Prof. Dr. Mufit Zeki Karagulle 
și cu grupul de lucru al AFRETH 
în vederea elaborării unor studii 
științifice care vor aduce noi dovezi 
științifice în sprijinul balneologiei 
și al factorilor naturali de cură ca 
tratament în diverse patologii ale 
aparatului mioartrokinetic.

known as „Poland’s underground 
salt cathedral”, and in 1978 it 
was included in the original list of 
UNESCO World Heritage. It is also 
an underground balneal resort also 
recognized by the Polish Ministry 
of Health. Wieliczka is situated 
15 km from Krakow, the former 
capital of Poland, one of the most 
popular tourist destinations, not 
only in Poland but also in Europe.

The main topics addressed in 
the Congress were: The modern 
balneal treatment of the patient 
with chronic diseases; Advances 
in balneology, physical therapy, 
balneochemistry, climatology and 
thermal geology; Research in the 

field of balneology; Speleotherapy 
in the treatment of respiratory 
diseases. A special session was 
dedicated to the management of 
thermal institutions.

The opening of the event was 
marked by the speech of Prof. 
Pedro Cantista, President of ISMH, 
who expressed his opinions in a 
paper entitled ”Balneotherapy: 
from Basic Research to Clinical 
Challenges” in relation to the 
scientific evidence in medicine, 
and I quote „sometimes we forget 
that the scientific method is not 
the only way to proceed, but 
rather it is a thinking model aimed 
at orienting the investigation, 
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formulating hypotheses 
by discussing the obtained 
experimental data that can lead 
to possible conclusions”. The 
congress was attended by doctors 
from all continents: Europe, Asia, 
Africa, North and South America.

The Techirghiol Balneal and 
Rehabilitation Sanatorium was 
represented at the important 
event by the following doctors: 
PhD Associate Prof. Olga Surdu – 
rehabilitation, physical medicine 
and balneology registrar; MD 
Sibel Demirgian - rehabilitation, 
physical medicine and balneology 
registrar; MD Liliana Elena Stanciu 
- rehabilitation, physical medicine 
and balneology registrar; MD 
Daniela Profir - rehabilitation, 
physical medicine and balneology 
registrar; MD Traian Virgiliu Surdu 
- rehabilitation, physical medicine 
and balneology consultant;

Also, the number of works 
presented was impressive, in this 
context, and the presence at the 
congress and the high level of the 
presented papers increased the 
fame of The Techirghiol Balneal 
and Rehabilitation Sanatorium, 
as an International Recovery 
Centre with natural healing 
factors and contributed to the 
fame of Romanian balneology. 
The delegation of the Techirghiol 
Balneal and Rehabilitation 

Sanatorium participated with the 
following papers:

1. Algeria – at the starting 
line of the international 
balneology SURDU O. Balneal 
And Rehabilitation Sanatorium 
Techirghiol, Romania;

2. Ageing process under the 
action of sapropelic mud from 
Techirghiol Lake – Liliana Elena 
Stanciu, Olga Surdu, Traian Virgiliu 
Surdu, Monica Surdu, Daniela 
Profir - Balneal And Rehabilitation 
Sanatorium Techirghiol, Romania;

3. Statistical analysis of 
the patients diseases in Balneal 
and Rehabilitation Sanatorium 
Techirghiol in 2018 – Mihaela 
Minea, Daniela Profir, Demirgian 
Sibel, Traian Virgiliu Surdu, Diana 
Radiunea, Ioana Crăciun, Olga 
Surdu;

4. Indications, cautions 
and limits of balneal-physio-
therapeutical interventions in 
patients with postartroscopic 
status – Sibel Demirgian, Olga 
Surdu, Traian Virgiliu Surdu, 
Monica Surdu, Liliana Elena 
Stanciu.

I shall mention that Techirghiol 
Balneal and Rehabilitation 
Sanatorium is a member of the 
International Society of Medical 
Hydrology (ISMH), the most 
prestigious scientific society in the 
field, since 2006.

Physicians of the Sanatorium 
participated in each edition with 
scientific papers in the form of 
oral presentations and posters, 
thus promoting the activity 
of the Techirghiol Balneal and 
Rehabilitation Sanatorium and the 
sapropelic mud of Techirghiol.

Also, PhD Associate Prof. 
Surdu Olga, registrar, is a 
member of the International 
Scientific Committee of the ISMH, 
important delegations of the 
ISMH participating in the events 
organized by the Techirghiol 
Balneal and Rehabilitation 
Sanatorium, but also in the future 
events.

Following this participation 
and as a result of the good 
collaboration with this entity in 
the field of balneology, the Balneal 
and Rehabilitation Sanatorium is a 
member of the working group of 
the University of Medicine of Siena 
by means of PhD Prof. Antonella 
Fioravanti. Also, the collaboration 
with PhD Prof. Mufit Zeki Karagulle 
and with the working group of 
AFRETH will be resumed in order 
to elaborate scientific studies that 
will bring new scientific evidence 
in support of balneology and 
natural cure factors as treatment 
in various pathologies of the 
mioartrokinetic apparatus.
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În perioada 12-15 Iunie 2019 
s-a defășurat, la Madrid, al XX 
lea Congres Anual European de 
Reumatologie EULAR. 

Manifestarea științifică a adus 
împreună 14000 de participanți 
(medici, asistenți medicali, 
reprezentanți ai companiilor 
farmaceutice, pacienți și familiile 
acestora) din 120 de țări, din toată 
lumea. Printre aceștia s-au numărat 
și doi dintre medicii Sanatoriului 
Balnear și de Recuperare 
Techirghiol, alături de colegi din 
țară, care își desfășoară activitatea 
în diferite domenii: Reumatologie, 
Dermatologie, Medicină Internă, 
Recuperare Medicală și Pediatrie. 
În cele treisprezece săli alocate 
evenimentului, s-au desfășurat 
simultan sesiuni științifice cu teme 
din cele mai variate și importante 
pentru practica medicală: cercetare 
în domeniu, epidemiologie, 
servicii de sănătate, imagistică 
musculo-scheletală, reumatologie 
pediatrică, programe educaționale 
pentru tinerii reumatologi. Nu în 
ultimul rând, au existat prezentări 
de caz, însoțite de întrebări și 
răspunsuri care s-au transformat 

CONGRESUL EULAR 2019, Madrid
Mihaela MINEA, Doinița OPREA

în discuții cu importantă 
aplicabilitate practică. S-au 
punctat strategiile terapeutice 
actualizate în Artrita Psoriazică, 
s-au făcut referiri la trecerea 
copiilor cu boli reumatologice din 
grija medicului pediatru în cea a 
reumatologului pentru ca acest 
transfer să fie cât mai ușor pentru 
pacient. S-a prezentat o potențială 
metodă de diagnostic, evaluare 
și monitorizare a pacienților cu 
Poliartrită Reumatoidă, folosită 
în prezent doar în cercetare, 
biopsia sinovială, în funcție de 
rezultatul acesteia putându-se 
alege cea mai eficientă terapie în 
acel caz. De asemenea, în cadrul 

congresului au avut loc întâlnirile 
anuale ale membrilor Asociației 
pacienților cu boli reumatologice 
din Europa (PARE) și a Comitetului 
Personalului Medical din 
domeniul Reumatologiei (HPR) 
care își propune să promoveze 
colaborarea interdisciplinară 
pentru ca aceștia să beneficieze de 
tratamentul corespunzător. 

Am plecat spre casă cu 
noutățile aflate, cu informații 
provenite din studii de specialitate 
dar și din experiența colegilor 
noștri din țară și din străinătate, cu 
gândul că anul viitor, la Frankfurt, 
vom reveni la următorul congres 
EULAR.
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During 12-15 of June 2019, 
the 20th Annual European 
Rheumatology Congress EULAR 
was held in Madrid.

The scientific manifestation 
has brought together 14000 
participants (physicians, nurses, 
representatives of pharmaceutical 
companies, patients, and their 
families) from 120 countries, from 
all over the world. Among them, 
there were two physicians from 
the Techirghiol Sanatorium and 
Rehabilitation centre, alongside 
colleagues from the country, 
who operate in different fields: 
Rheumatology, Dermatology, 
Internal Medicine, Medical 
Rehabilitation, and Paediatrics. In 
the thirteen rooms allocated for 
this event, scientific sessions have 
simultaneously taken place, of the 
most varied and important topics 

THE EULAR CONGRESS 2019, MADRID
Mihaela MINEA, Doinița OPREA

for the medical practice: research 
in the field, epidemiology, health 
services, musculoskeletal imaging, 
paediatric rheumatology, and 
educational programs for the young 
rheumatologists. Last but not least, 
there were case presentations, 
accompanied by questions and 
answers, which have turned into 
discussions with an important 
practical applicability. Updated 
therapeutic strategies in Psoriatic 
Arthritis have been pointed 
out, and there were references 
to the transfer of children with 
rheumatologic disorders, from 
the paediatric doctor’s care, to 
that of the rheumatologist, in 
order for this transfer to be as 
easy as possible for the patient. 
A potential diagnosis, evaluation 
and monitoring method has been 
presented, for patients suffering 

from Rheumatoid Arthritis. 
Synovial biopsy is presently used 
only in research, and, based on its 
result, the most efficient therapy 
can be chosen. Also, the congress 
held the annual meetings of the 
members of the Association of 
Patients with Rheumatic Diseases 
of Europe (PARE) and of the 
Committee of Medical Staff in the 
field of Rheumatology (HPR) which 
aims to promote interdisciplinary 
collaboration so that they can 
benefit from the appropriate 
treatment.

     I left for home with the new 
findings, with information from 
specialized studies, but also from 
the experience of our colleagues 
in the country and from abroad, 
with the thought that, next year, 
in Frankfurt, we will return for the 
next EULAR congress.
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În fiecare an, în Sanatoriul 
Balnear și de Recuperare 
Techirghiol (SBRT) se internează 
pentru tratamentul de recuperare 
aproximativ 140 de pacienți (2018) 
cu Spondilită Anchilozantă (SA). 
De mare interes pentru practica 
noastră au fost două cazuri clinice, 
unul cu SA și altul cu Hiperostoza 
Scheletală Idiopatică Difuză (HSID), 
și am încercat să identificăm 
corelații clinico-imagistice pentru 
aceste afecțiuni.

SA este o boala cronică cu 
caracter inflamator ce afectează 
preponderent articulațiile 
coloanei vertebrale, dar și pe 
cele  periferice,  manifestată prin  
pusee de activitate și perioade 
de remisiune, cu evoluție spre 
anchiloză. Caracteristica majoră 
a SA este interesarea precoce a 
articulațiilor sacroiliace, iar sexul 
masculin, vârsta cuprinsă între 
20 și 40 ani și  antecedentele 
heredocolaterale sunt factori 
de risc. Antigenul HLA B27 este 
prezent la mai mult de 90% dintre 
pacienți. Diagnosticul de SA se 
formulează pe baza criteriilor ASAS 
pentru forma axială și  pentru cea 
periferică, la un pacient cu durere 
lombară cu caracter inflamator cu 
durata mai mare de 3 luni și vârstă 
sub 45 ani, urmărind atât ramura 
clinică, cât și pe cea imagistică. 
Dintre manifestările articulare 
periferice amintim artrita 
(cel mai frecvent asimetrică, 
oligoarticulară), dactilita, 
nespecifică, apărută ca rezultat 
combinat al sinovitei, entezitei, 
tenosinovitei și tumefacției 
țesutului subcutanat. Entezita este 
manifestată cel mai frecvent prin 
durere la nivelul călcâiului, apărută 
de obicei dimineața și ameliorată 
cu mișcarea. Cele mai cunoscute 

Corelații clinice și imagistice în Spondilita Anchilozantă
și Hiperostoza Scheletală Idiopatică Difuză

Ioana CRĂCIUN, Diana-Maria RĂDUINEA, Mihaela MINEA

manifestări extraarticulare sunt 
cele digestive - bolile inflamatorii 
intestinale, oculare - iridociclita 
sau uveita - ( 20-30% ), recidivantă, 
unilaterală și cu incidență crescută 
la pacienții cu HLAB27 prezent.  
Afectarea cardiacă este rară, dar 
severă. Cel mai frecvent este blocul 
de ramură stângă sau dreaptă, 
urmat de insuficiența aortică 
secundară endocarditei aseptice.  
Pacienții pot dezvolta insuficiență 
renală post toxicitate la AINS.

Osteoporoza este comună 
la pacienții cu SA cu evoluție 
îndelungată. Riscul de fractură la 
orice traumă minimă, pe o coloană 
rigidă, este crescut. Manifestările 
neurologice constau în compresii 
medulare sau ale rădăcinii 
nervoase secundar fracturilor și 
mai rar poate să apară subluxația 
altanto-axială. 

Imagistic, în SA modificările 
apar atât la nivelul coloanei 
vertebrale, articulațiilor sacro 
iliace, dar și la nivelul articulațiilor 
periferice. Deși încă din stadiile 
non-radiologie există proces 
inflamator, din punct de vedere 
imagistic modificările sunt vizibile 
la câțiva ani de la debut. Acestea 
sunt reprezentate de aspectul 
difuz al osului subcondral, eroziuni 
și scleroză care progresează și 
conduc la îngustarea spațiului 
articular și apoi la anchiloză.
Examenul RMN evidențiază 
modificările inflamatorii cu mult 
inainte de a fi vizualizate radiologic.

De primă intenție în 
tratamentul SA este folosirea 
antiinflamatoarelor nesteroidiene 
(AINS) care au efect demonstrat 
remisiv, de prevenire a anchilozei. 
Agenții anti TNFα scad inflamația 
la nivelul articulațiilor sacroiliace 
și coloanei vertebrale în forma 

axială, lucru demonstrat pe 
imaginile RMN. Tratamentul 
uveitei anterioare acute constă 
în administrarea de AINS și 
sulfasalazină, preparate care 
scad recurențele, dar în cazul 
recidivelor, agenții anti TNFα dau 
rezultate. În forma periferică, 
este utilă administrarea DMARDs-
Sulfasalazină. 

Tratamentul ortopedic este 
indicat pentru realiniere osoasă 
în scopul corectării deformării 
sau decompresiei chirurgicale a 
rădăcinilor nervoase la nivelul 
coloanei vertebrale.

HSID este o afecțiune 
caracterizată prin calcificarea 
sau osificarea ligamentului 
longitudinal anterior la mai mult 
de 4 vertebre, cu realizarea de 
punți osoase însoțite de limitarea 
mobilității segmentelor afectate. 
Afectează în principal persoanele 
de sex masculin, de peste 40 
ani, fiind întâlnită în procent de 
3-6% în populație. Diagnosticul 
pozitiv este cel  radiologic. Există 
câteva entități clinice asociate cu 
HSID precum: diabetul zaharat, 
obezitatea, HTAE, dislipidemia 
și hiperuricemia.  Radiologic, în 
HSID sunt întâlnite modificări 
similare acromegaliei, deși 
nivelurile hormonului de creștere 
au fost raportate a fi în limite 
normale. Numeroși pacienți 
sunt asimptomatici, dar 30-50 % 
dintre ei prezintă durere lombară, 
însoțită de limitarea mobilității 
articulare. Profilul pacientului cu 
HSID ar fi următorul: vârstnic, care 
acuză dureri lombare cu caracter 
mecanic, însoțite de rigiditate la 
nivelul coloanei dorsale. Afectarea 
la nivelul coloanei cervicale se 
poate manifesta prin semne de 
compresie viscerală precum: 
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disfagie sau dispnee generate 
de osteofitele anterioare. 
Hiperostoza a fost evidențiată 
la nivelul articulației șoldului și 
constă în modificări ale capsulei 
și ligamentelor inserate pe 
acetabul, crestei iliace, ischionului 
și trohanterului, cu îngustarea 
spațiului articular și modificări 
degenerative care de cele mai 
multe ori necesită artroplastie. 
Complicațiile apărute la un pacient 
cu HSID sunt cele neurologice și 
cele legate de apariția fracturilor. 
Hiperostoza de la nivelul coloanei 
cervicale, dorsale și lombare poate 
conduce la mielopatie cervicală și 
dorsală, cervicobrahialgie cronică, 
dorsalgie cu radiculopatie, stenoză 
de canal lombar, sindromul de 
coadă de cal. Fracturile pot apărea 
la oricare dintre segmentele 
coloanei vertebrale, la nivelul 
joncțiunii mobile cu partea 
fuzată, iar leziunea componentei 
osteoligamentare posterioare este 
un semn specific.

Imagistic, modificările apar 
în principal la nivelul coloanei 
dorsale, unde are loc creșterea 
diametrului anteroposterior al 
corpurilor vertebrale și formarea 
de punți. La nivel lombar osificarea 
ia aspect caracteristic de clești 
de homar. Din profil imaginea 
este asemănată cu flacăra de 
lumânare. Cervical, osificarea este 
mai proeminentă anterior și poate 
produce compresia esofagului 
și tulburări la nivelul laringelui, 
faringelui și chiar plămânilor. 
Ligamentele posterioare sunt de 
asemenea afectate,  osificările 
fiind vizibile precoce la examenl 
CT. 

Tratamentul în HSID este 
simptomatic, ținta fiind durerea 
și amorțeala, folosind AINS și 
analgezice, precum și medicație 
adaptată afecțiunilor asociate. 
Metodele non farmacologice 
constau în tratament de recuperare 
ce are ca obiectiv scăderea durerii 
și ameliorarea funcționalității 
articulare. Ortezele și gulerele 

cervicale pot fi adjuvante terapiei. 
Măsurile generale includ regim 
igieno dietetic, controlul greutații, 
activitate fizică adaptată, controlul 
hiperglicemiei, dislipidemiei 
și hiperuricemiei. Tratamentul 
chirurgical intră în discuție în 
cazuri severe, de mielopatie 
cervicală și dorsală sau sindrom de 
coadă de cal datorat stenozei de 
canal lombar.

Cu toate că ambele afecțiuni 
se manifestă prin durere, 
iar pacientul acuză limitarea 
mobilității, sunt totuși entități 
clinice distincte pe care putem și 
trebuie să le diferențiem în urma 
examinării clinice și imagistice.  
Rezumând, în SA pacientul acuză 
durere lombară cu caracter 
inflamator, disfuncția repiratorie 
dacă apare este de tip restrictiv, 
este prezentă sacroiliita imagistic, 
precum și osificarea simetrică 
la nivelul coloanei lombare, iar 
antigenul HLAB27 este pozitiv 
la un număr mare de pacienți.  
Manifestările extraarticulare sunt 
frecvente și necesită tratament 
specific.  În HSID durerea este 
pur mecanică, expansiunea 
cutiei toracice fiind în limite 
normale, articulațiile sacroiliace 
sunt nemodificate, este afectată 
coloana dorsală, iar antigenul HLA 
B27 este negativ. 

Revenind la obiectivul nostru, 
de a aduce în atenție diagnostice 
important de diferențiat atât din 
patologia inflamatorie cât și din 
cea degenerativă, prezentăm 
cazurile celor doi pacienți internați 
în SBRT în perioada ianuarie – mai 
2019. 

Primul caz prezintă un pacient 
de 61 ani cunoscut cu SA (HLAB27 
+) formă mixtă și manifestări 
extraarticulare, care acuză dureri 
vertebrale lombare și coxo-
femurale cu caracter inflamator. 
Asociază în antecedente un puseu 
acut de gută, iridociclita ochiului 
stang și tulburări de dinamică 
sexuală recente. Clinic, nu se 
identifică limitare de mobilitate la 

Imaginea 1: Radiografie la nivelul 
coloanei cervicale, incidența 

lateral (profil), care evidențiază 
prezența sindesmofitelor anterioare 
cervicale și calcificarea ligamentelor 

interspinoase.

Imaginea 2: Radiografie la nivelul 
coloanei dorsale, incindența lateral 
(profil), se observă aspectul pătrat 
al vertebrelor cu păstrarea înălțimii 

corpului vertebral.
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nivelul coloanei vertebrale, deși 
radiografiile evidentiază modificări 
avansate de SA.  Tratamentul cu 
SSZ este oprit dupa 10 ani odată 
cu apariția manifestărilor gastro-
intestinale

Al doilea caz este al unui 
pacient în vârstă de 66 ani, fost 
sportiv de performanță, cunoscut 
cu hiperostoză scheletală difuză 
de 10-12 ani care se internează 
acuzând dureri lombare și coxo-
femurale cu caracter mecanic. 
Radiologic, prezintă importante 
modificări degenerative  
obiectivate clinic prin limitarea 
marcată a mobilității articulare.

Cu toate că evoluția sub 
tratament a celor doi pacienți a 
fost favorabilă în clinica noastră, 
se ia în discuție terapia cu agenți 
anti TNFα în cazul spondilitei 
anchilozante, studiile arătând 
eficacitatea în tratamentul uveitei 
anterioare și în încetinirea sau 

stoparea evoluției bolii.
De asemenea, tulburările de 

dinamică sexuală se discută în 
contextul unei stenoze de canal 
lombar, de mare importanță fiind 
evaluarea imagistică (examinarea 
RMN a coloanei lombare). Cei doi 
pacienți beneficiază de tratament 
complet de recuperare medicală 
efectuat periodic și de continuarea 
programului zilnic de kinetoterapie 
la domiciliu. Li se recomandă de 
asemenea practicarea înotului 
(stilurile bras, craul, fluture, delfin) 
și a sporturilor precum polo, 
volei, badminton, tenis de câmp, 
baschet sau handbal, sporturile 
ce presupun flexia anterioară a 
trunchiului fiind contraindicate 
(ciclismul, patinajul de viteză, 
echitația). Pe parcursul zilei, 
pacienții sunt sfătuiți să adopte 
posturi corecte, respectând 
următoarele recomandări: 
decubitul dorsal să se realizeze pe 
un pat tare, fără pernă, cu șoldurile 
și genunchii în extensie, cu o pernă 
mică în regiunea lombară. Poziția 
șezândă corectă este pe un scaun 
cu spătar înalt, spatele fiind în 
contact permanent cu spătarul, cu 
o pernă la nivelul regiunii lombare. 
Masa de lucru va fi adaptată, 
înaltă, la nivelul pieptului, astfel 

Imaginea 3: Radiografie la 
nivelul coloanei dorso-lombare, 

incidența postero-anterioară 
(PA), care evidențiază aspect 

pătrat al vertebrelor și presența 
sindesmofitelor, cu aspect de coloană 

de bambus.

încât să se mențină poziția dreaptă 
a trunchiului. Eforturile prelungite 
sau pozițiile fixe trebuie evitate, 
pacientul fiind sfătuit să adopte un 
stil protectiv de viață și să mențină 
greutatea corporală în limite 
normale.

Deși SA presupune consulturi 
reumatologice de specialitate și 
individualizarea tratamentului, 
în cazul ambelor afecțiuni 
tratamentul de recuperare are 
un rol important, pacienții fiind 
consiliați în vederea necesității 
reevaluării periodice pentru ca 
nivelul lor funcțional să fie în limite 
corespunzătoare. Respectarea 
acestor măsuri generale duce în 
final la creșterea calității vieții 
acestor pacienți.
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Imagini: coloana cervicală, dorsală și lombară, la un pacient cu HSID
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Clinical and imaging correlations in Ankylosing spondylitis
and diffuse idiopathic skeletal hyperostosis

Ioana CRĂCIUN, Diana-Maria RĂDUINEA, Mihaela MINEA

Annually, within the 
Techirghiol Sanatorium and 
Rehabilitation Center (SBRT), 
around 140 patients (2018) with 
Ankylosing Spondylitis (AS) check 
themselves in for the rehabilitation 
treatment. There were two clinical 
cases of great importance for our 
practice, one with AS, and another 
one with Diffuse Idiopathic skeletal 
hyperostosis (DISH), and we tried 
to identify a clinical and imaging 
correlation for these disorders. 

AS is a chronic inflammatory 
disease, which mostly affects 
the joints of the spine, but also 
the peripheral ones, manifesting 
through outbursts of activity, and 
remission periods, evolving into 
ankylosis. The major characteristic 
of AS is the early attention towards 
the sacroiliac joints, and, male 
gender, age between 20-40 years 
and hereditary antecedents are 
risk factors. The HLA B27 antigen 
is present within over 90% of the 
patients. The diagnosis for AS is 
established based on the ASAS 
criteria for the axial form and the 
peripheral one, within a patient 
with inflammatory lumbar pain for 
over 3 months, and with the age 
under 45, tracking both the clinical 
branch as well as the imagistic 
one. Of the peripheral articular 
manifestations, we would like to 
mention arthritis (most frequently 
asymmetrical, oligoarticular), 
dactylitis, nonspecific, developed 
as a combined result of synovitis, 
enthesitis, tenosynovitis, and 
the swelling of the subcutaneous 
tissue.

Enthesitis is manifested 
through pain in the heel, usually 
occurring in the morning, and 
alleviated with movement. The 
most well-known extra-articular 

manifestations are the digestive 
ones – intestinal inflammatory 
diseases, ocular – iridocyclitis, 
or uveitis – (20-30%), relapsing, 
unilateral, and with an increased 
incidence within the patients with 
HLAB27 present. Heart disease is 
rare, but severe. Most frequently 
it is the left or right branch block, 
followed by aortic insufficiency, 
secondary to aseptic endocarditis. 
Patients may develop kidney 
failure post NSAID toxicity.

Osteoporosis is common 
in patients with long-standing 
progression of AS. The fracture 
risk at minimum trauma, on a rigid 
spine is high. The neurological 
manifestation consists of bone 
marrow compressions, or of nerve 
roots, secondary to fractures, 
and more rarely, alantoaxial 
subluxation may occur. 

Within AS, imagistic changes 
occur both at the level of the 
spine, sacroiliac joints, and the 
peripheral joints. Although there 
is an inflammatory process even 
from the non-radiological stages, 
from an imagistic point of view, 
the changes are visible a few 
years away from the onset. These 
are represented by the diffuse 
appearance of the subchondral 
bone, erosion and sclerosis, 
which progress and lead to 
the narrowing of the articular 
space, and then to ankylosis. 
The MRI examination stresses 
the inflammatory changes long 
before they can be radiologically 
visualized. First line intend in the 
treatment of AS is the use of non-
steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs), which have a proven 
remission effect of preventing 
ankylosis. Anti TNFα agents 
decrease inflammation in the 

sacroiliac joints, and spine in the 
axial form, demonstrated on the 
MRI images. Treatment of acute 
anterior uveitis consists in the 
administration of NSAIDs and 
sulfasalazine, products that reduce 
recurrences, but, in the case of 
relapses, the anti TNFα agents 
yield results. In the peripheral 
form, the administration of 
DMARDs-sulfasalazine is useful. 
The orthopaedic treatment is 
advisable for bone realignment 
with the purpose of correcting 
the deflection or surgical 
decompression of the nerve 
roots in the spine. HSID is a 
condition characterized by the 
calcification, or ossification of the 
anterior longitudinal ligament to 
more than 4 vertebrae, with the 
development of bone bridges, 
accompanied by limited mobility 
within the affected segments.

It mainly affects male 
persons, of over 40 years of 
age, being found in 3-6% of the 
population. Positive diagnostic is 
the radiologic one. There are a few 
clinical entities associated with 
HSID, such as: diabetes mellitus, 
obesity, essential hypertension, 
dyslipidaemia and hyperuricemia. 
Radiologically, HSID has similar 
modifications to acromegaly, 
although growth hormone levels 
have been reported to be within 
normal limits. Many patients are 
asymptomatic, but 30-50% of 
them experience lumbar pain, 
accompanied by limited joint 
mobility. The profile of the HSID 
patient would be the following: 
elder, who complains about 
lumbar pain with mechanical 
character, accompanied by rigidity 
in the dorsal spine. Damage to the 
cervical spine can manifest through 



Te c h i r g h i o l  |  s e p t e m b r i e  2 0 1 9

26 M E D I C A L

signs of visceral compression, 
such as: dysphagia, or dyspnoea, 
generated by the anterior 
osteophytes. Hyperostosis has 
been highlighted at hip joint level, 
and consists of changes within the 
capsule, and ligaments which are 
inserted on the acetabula, iliac 
crest, aitch and trochanter, with 
the narrowing of the joint space, 
and degenerative changes, which 
most often require arthroplasty. 
Complications occurring in a 
patient with HSID are neurological 
ones, and those related to the 
occurrence of bone fractures.                    
Hyperostosis on cervical, dorsal 
and lumbar spine levels, may lead 
to cervical and   dorsal myelopathy, 
chronic cervicobrahyalgia, back 
pain with radiculopathy, lumbar 
canal stenosis, tethered spinal 
cord. Fractures may occur on any 
segments of the spine, at the 
level of the mobile junction with 
the fused part, and the lesion on 
the posterior osteoligamentous 
component is a specific sign.

Imagistically, the changes 
mainly occur on dorsal spine 
level, where the anteroposterior 
diameter of the vertebral bodies 
increases, and where bridges 
form.           On lumbar level, the 
ossification takes a characteristic 
lobster claws aspect. From the 
side, the image is likened to a 
candle flame. Cervically, the 
ossification is more prominent 
anteriorly, and may cause 
compression of the esophagus, 
and disorders on larynx, pharynx 
and even lungs level. The posterior 
ligaments are also affected, with 
early visible ossifications on the 
CT examination. The treatment in 
HSID is symptomatic, having pain 
and numbness as its targets, by 
using NSAIDs and analgesics, as 
well as adapted medication for 
the associated illnesses. The non-
pharmacological methods consist 
of a rehabilitation treatment that 
aims to reduce pain and alleviate 
joints functionality. Cervical 

orthotics and collars may be 
adjunctive to therapy. General 
measures include diets, weight 
control, and adapted physical 
activity, control of hyperglycaemia, 
dyslipidaemia, and hyperuricemia.                
Surgical treatment is discussed 
for severe cervical and dorsal 
myelopathy or tethered spinal 
cord, due to lumbar canal 
stenosis.  Even though both 
affections manifest through 
pain, and the patient complains 
about limited mobility, there are 
distinct clinical entities which 
we can, and must differentiate, 
following clinic and imagistic 
examination. Summing it up, in 
AS, the patient complains about 
lumbar pain with an inflammatory 
character, respiratory dysfunction 
is restrictive when present, 
imagistic sacroiliitis is present, as 
well as the symmetric ossification 
on lumbar spine level, and the 
HLAB27 antigen is positive in a 
large number of patients. The 
extra-articular manifestations 
are frequent, and require specific 
treatment. In HSID, pain is purely 
mechanic, the expansion of the 
ribcage being within normal 
limits, the sacroiliac joints are 
not modified, the dorsal spine is 
affected, and the HLAB27 antigen 
is negative. 

Returning to our goal, 
of bringing into attention 
diagnostics which are important 
to differentiate, both in the 
inflammatory pathology, and 
degenerative one, we are 
presenting the cases of the two 
patients admitted to SBRT during 
January – May 2019.

The first case presents a 61 
years old patient, known with AS 
(HLAB27 +) in mixt form, and with 
extra-articular manifestations, 
who complains about coxofemural 
and lumbar vertebral pain, with 
an inflammatory character. He 
associates a history of acute 
gout surge, left eye iridocyclitis, 
and recent sexual dynamics 

disorders. Clinically, limited 
mobility on spine level is not 
identified, although the x-rays 
highlight advanced alterations of 
AS. The SSZ treatment is stopped 
after 10 years, with the onset of 
gastrointestinal manifestations.

Image 1:  X-ray of the cervical 
spine, lateral incidence (profile), 
which highlights the presence of 
anterior cervical syndesmophytes 
and the calcification of the 
interspinous ligaments. 

Image 2: X-ray of the dorsal 
spine, lateral incidence (profile), 
we observe the square aspect 
of the vertebrae, with the 
preservation of the height of the 
vertebral body.

Image 3:  X-ray of the 
dorsal-lumbar spine, postero-
anterior incidence (PA), which 
highlights the square aspect of the 
vertebrae, and the presence of the 
syndesmophytes, with the aspect 
of a bamboo spine.

The second case is of a 
66 years old patient, former 
professional athlete, known with 
diffuse skeletal hyperostosis of 
10-12 years, who is admitted 
complaining about lumbar and 
coxofemural pain with mechanical 
character. Radiologically, he 
presents important degenerative 
changes, clinically objectified 
through the marked limitation of 
joint mobility.

Although the evolution under 
treatment for the two patients 
was favourable in our clinic, 
therapy with anti TNFα agents 
is considered, for Ankylosing 
spondylitis, with studies proving 
its efficacy in the treatment of 
anterior uveitis, and slowing or 
stopping the evolution of the 
disease.

Images: cervical, dorsal and 
lumbar spine, in a patient with 
HSID

Also, the sexual dynamics 
disorders are discussed in the 
context of a lumbar canal stenosis, 
the imagistic evaluation being 
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of great importance (the lumbar 
MRI exam). The two patients 
benefit from complete medical 
rehabilitation treatment, carried 
out periodically, and from the 
continuation of the daily home 
kinetotherapy program. They are 
also recommended to practice 
swimming (breaststroke, crawl, 
butterfly, dolphin styles) and 
sports, such as polo, volley, 
badminton, lawn tennis, basketball 
or handball, sports involving 
the anterior flexion of the torso 
being contraindicated (cycling, 
speed skating, horseback riding).  
During the day, the patients are 

advised to adopt correct postures, 
in compliance with the following 
recommendations: supine position 
is to be carried out on a hard bed, 
without pillow, with their hips and 
knees in extension, and with a 
small pillow in the lumbar region. 
The correct seated position is 
on a chair with a high backrest, 
with the back in permanent 
contact with the backrest, with 
a pillow on lumbar region level. 
The worktable will be adapted, 
high as to chest level, in order to 
maintain a straight position of the 
torso. Extended efforts or fixed 
positions should be avoided, the 

patient being advised to adopt a 
protective lifestyle, and maintain 
body weight within normal limits.

Although AS involves 
specialized rheumatologic 
consultations, and individualization 
of treatment, the rehabilitation 
treatment has an important role 
for both diseases, the patients 
being advised regarding periodic 
reassessment necessity, in 
order for their functional level 
to be within appropriate limits. 
Compliance with these general 
measures ultimately leads to an 
increase in the quality of life of 
these patients.

Diagnosticul paraliziilor 
cerebrale

Particularitatea PC este faptul 
că nu există semne patognomonice 
sau teste specifice, astfel  
diagnosticul se face coroborând 
datele anamnestice, clinice 
și paraclinice. După cum am 
menționat anterior, deși această 
patologie este una neprogresivă 
se recomandă temporizarea 
diagnosticului definitiv până la 
vârsta de 1-2 ani deoarece pot 
apare modificări ale tabloului clinic 
datorate dezvoltării cerebrale 
postnatale.

Anamneza reprezintă practic 
aproximativ 50% din metoda 
de diagnostic, necesitând 
minuțiozitate în executare. Ea 
conține istoricul prenatal, perinatal 
și postnatal. Istoricul prenatal este 
cel ce va aduce date despre statusul 
mamei în perioada de sarcină și 
despre factorii de risc ante, peri 
si postnatali ca: vârsta mamei, 
avorturi, sarcini oprite în evoluție, 
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gradul de rudenie între părinți, 
consumul de substanțe toxice, 
medicamente, fumat, droguri, 
alcool, traumatismele mamei în 
această perioadă, diabet zaharat, 
istoricul familial de patologie 
neurologică, etc. Istoricul perinatal 
va cuprinde cuprinde vârsta 
gestațională, tipul prezentației, 
calea nașterii, greutatea, lungimea 
și scorul APGAR la naștere, 
icterul neonatal, complicații din 
perioada neonatală și din perioada 
de spitalizare, tratamentele 
administrate în această perioadă. 
Istoricul postnatal va conține 
date despre vaccinările efectuate, 
eventualele reacții adverse, 
profilaxia rahtismului cu vit 
D3, dezvoltarea pe etape de 
evoluție a copilului și anamnestic 
abilitățile sociale, performațele 
intelectuale, gradul scolarizării, 
forma de învățământ, eventualele 
intervenții chirurgicale, terapiile 
realizate până în prezent sau cele 
încheiate deja, echipamentele 

utilizate în vederea deplasării.
Examenul clinic alături de 

anamneză reprezintă cea mai 
importantă parte a procesului 
diagnostic. El va cuprinde 
inspecția amănunțită a copilului, 
inspecție care poate revela 
posturi sau atitudini   asimetrice 
sau particulare, tulburări de 
coordonare, mișcări anormale, 
modificări ale tonusului 
muscular normal (hiper/
hipotonie), dismorfisme faciale 
sau facies caracteristic unei 
anumite patologii, eventuale 
deformări articulare sau limitări 
ale amplitudinilor de mișcare, 
statusul trofic muscular și statusul 
nutrițional al copilului.

Examenul clinic va fi completat 
de examenul neurologic care va 
cuprinde evaluarea la copilul mic a 
celor 7 reflexe arhaice și persistența 
lor peste vârsta normală, tipul 
afectării neurologice – sindrom 
piramidal, extrapiramidal sau 
cerebelos, cuprinzând reflexele 
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osteotendinoase (normokinetice, 
exacerbate sau diminuate), 
reflexul cutanat plantar, probele 
de dismetrie unde acestea se pot 
efectua, existența clonusului.

Aceste examinări vor 
fi completate de evaluarea 
funcțională folosind de obicei 
o scală unanim acceptată ca 
Sistemul de Clasificare a Funcției 
Motorii Grosiere (Gross Motor 
Function Classification Scale - 
GMFCS), scală ce împarte pacienții 
în 5 grupe de dezvoltare motorie 
funcție de capacitatea de a-și ține 
capul și cotrolul poziției acestuia, 
de pozițiile adoptate independent, 
capacitatea de a se deplasa 
independent sau cu ajutor. Această 
scală este utilă atât în evaluarea 
pacienților cât și în urmărirea 
evoluției în timp, ținta minimă 
de atins în timpul tratamentului 
fiind măcar menținerea la aceași 
valoare de scor.

Imagistica utilizată în 
diagnosticarea paraliziilor 
cerebrale include echografia 
transfontanelară, computerul 
tomograf, imagistica de rezonanță 
magnetică. Încă din primele 
zile de viață se poate efectua 
echografia transfontanelară, 
utilă până la vârsta de sugar și 
copil mic (12-18 luni- vârsta de 
închidere a fontanelei anterioare), 
ea oferind informații despre 
structurile cerebrale. Poate 
decela existența eventualelor 
hemoragii intracraniene, 
i n t r a p a r e n c h i m a t o a s e , 
intraventriculare, colecțiile 
lichidiene, purulente, chisturi, 
eventualele dilatații ventriculare 
primare sau secundare. Este 
foarte utilă nefiind invazivă și 
putând fi executată inclusiv 
nou-născuților instabili imediat 
post-partum. Tomografia 
computerizată este superioară ca 
și calitate a imaginilor, dar și mai 
scumpă și iradiantă comparativ 
cu echografia. Ea este importantă 

în primele 2-3 săptămâni de viață 
când imaginile IRM nu sunt încă 
relevante. Poate decela mai bine 
atrofia cerebrală, malformațiile 
cerebrale, encefalomalacia 
multichistică, tulburările de 
migrare neuronală, accidentele 
vasculare cerebrale, etc. Imagistica 
prin rezonanță magnetică este cea 
mai precisă și indicată evaluare a 
copilului cu vârsta peste 2-3 luni 
și suspiciune de PC. Ea nu iradiază 
și poate aprecia cel mai precis 
gradul de mielinizare cerebrală 
și malformațiile structurale de la 
acest nivel. Are ca și dezavantaje 
faptul că este costisitoare, lungă 
ca și durată și necesită sedarea 
pacientului. 

În ceea ce privește 
investigațiile paraclinice 
necesare pentru diagnosticarea 
paraliziei cerebrale, nu există 
încă un consens în literatura de 
specialitate. Academia Americană 
de Neurologie recomanda în 2003 
ca analizele de laborator să fie 
efectuate când nu este decelat 
nici un factor de risc în anamneză, 
când imagistica nu relevă nici o 
modificare sau leziune cerebrală, 
fiind astfel folosite pentru 
excluderea paraliziilor cerebrale 
progresive, genetice, a bolilor 
metabolice, tulburărilor de 
coagulare etc.

Utile în diagnosticul și 
evaluarea copilului cu PC sunt 
și: electroencefalograma, 
electromiograma, potențialele 
evocate vizuale și auditive, consult 
oftalmologic cât mai precoce, 
consult psihologic și psihiatric.

Linii de tratament în paraliziile 
cerebrale

De la început trebuie 
menționat că nu există la 
momentul actual tratament 
curativ pentru paralizia cerebrală. 
Consensul internațional este acela 
că prevenția primară este cea care 
are cel mai important rol, aici fiind 

incluse sfatul genetic în familiile 
cu istoric de patologie neurologică 
sau cosangvinitate, monitorizarea 
sarcinilor normale sau cu risc, 
accesul la îngrijire adecvată în 
perioada imediat postnatală 
etc. Per total în ultimele decade 
numărul de cazuri de PC pare 
a fi crescut, dar acest fapt se 
datorează creșterii numărului de 
supraviețuitori dintre prematurii 
de vârstă și greutate foarte mici. De 
asemenea trebuie înțeles faptul că 
nu există două cazuri de PC la fel, 
astfel fiind implicită necesitatea 
individualizării tratamentului.

 Obiectivele acestuia sunt 
reprezentate de ameliorarea 
funcției motorii, prevenirea și 
tratarea tuturor complicațiilor 
posibile, implicit ameliorarea 
calității vieții, integrarea cât mai 
completă a pacientului și familiei 
acestuia în societate. Astfel se 
pot distinge 5 linii de tratament: 
tratamentul de recuperare 
medicală (terapie fizică, 
ocupațională, neurorobotică, 
ameliorarea comunicării, 
psihoterapie), tratamentul 
medicamentos, tratamentul 
chirurgical (neurochirurgie și/
sau ortopedie), tratamentul 
complicațiilor (respiratorii, 
oftalmologice etc), instruirea, 
școlarizarea și îndrumarea 
profesională. Din acest motiv 
pacientul cu PC trebuie evaluat 
și tratat în cadrul unei echipe 
multidisciplinare care ar 
trebui să cuprindă: medici 
de pediatrie, neuropediatrie, 
psihiatrie pediatrică, recuperare 
medicală, ortopedie pediatrică, 
gastroenterologie pediatrică, 
pneumologie, oftalmologie, 
endocrinologie, stomatologie, 
ORL, fiziokinetoterapeut, terapeut 
ocupațional, pshiholog, logoped, 
nutriționist. 

De asemenea este de luat 
în calcul și importanța îngrijirilor 
paleative, paralizia cerebrală fiind 
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o patologie care implică acest tip 
de îngrijiri încă de la diagnosticare, 
costul social, financiar și emoțional 
pe care familia trebuie să îl susțină 
fiind unul foarte ridicat.

Tratamentul de recuperare 
medicală este condus de către 
medicul de recuperare medicală 
și implică echipa formată din 
fiziokinetoterapeut, terapeut 
ocupațional, logoped, psiholog. 
Fiziokinetoterapeutul se ocupă 
de aplicarea tratamentului fizical 
(electroterapie, masaj, balneație), 
kinetoterapiei (cu obiective de 
menținere a supleței articulare, 
reducere a spasticității, creștere 
a forței musculaturii hipotone, 
prevenirea contracturilor și 
retracturilor, corectarea posturilor 
vicioase), hidrokinetoterapiei, etc. 
Terapeutul ocupațional se va ocupa 
de ameliorarea independenței 
pacientului în toate sferele sale de 
activitate – domiciliu, școală, etc. El 
va fi cel care va realiza prescripțiile 
de adaptare și îmbogățire a 
achizițiilor cognitive, fizice și 
motorii. Va fi vizată motricitatea 
fină, cea grosieră, abilitățile de 
coordonare vizual-motorie, oro-
motorie, autoservirea (activitățile 
de zi cu zi - ADL), integrarea 
senzorială. Logopedul se va ocupa 
de ameliorarea comunicării, lucru 
care va impune ameliorarea 
coordonării motorii orale, pornind 
de la funcția de deglutiție și 
masticație până la cea a vorbirii. Se 
pot folosi sisteme de comunicare 
verbală sau nonverbală în funcție 
de capacitatea de înțelegere 
și de abilitățile cognitive ale 
pacientului. Psihologul este cel 
care se va ocupa de consilierea 
psihologică atât a pacientului cu 
PC cât și a familiei acestuia, care 
vor trebui să fie susținuți social. Se 
pot folosi terapii individuale sau 
de grup adaptate fiecărei situații în 
parte. O nouă aripă a recuperării 
neuromotorii care a luat avânt în 
ultima decadă este recuperarea 

robotizată care a dus la noi achiziții 
motorii, uneori și cognitive la 
pacienți care păreau a fi staționari. 
Aici trebuie menționate sistemele 
care imersează pacientul în 
realitate virtuală, care mimează 
mersul și motricitatea normală, 
care realizează simultan și 
electrostimulare, exoscheleții din 
ce în ce mai facil de utilizat chiar 
de către pacient în sine, etc.

Tratamentul medicamentos 
este utilizat în principal în vederea 
scăderii spasticității și managerierii 
altor manifestări motorii ca 
mioclonusul, atetoza sau coreea. 

Se pot folosi medicamente din 
clasele blocanților neuromusculari 
(toxina botulinică),  miorelaxantelor 
(baclofen, dandrolene), 
benzodiazepine (diazepam, 
clorazepam, tetrazepam), 
anticolinergice (trihexifenidil), 
medicație dopaminergică 
(levodopa), anticonvulsivante, 
trofice cerebrale, musculare, 
inductoare ale somnului, neuroliza 
intramusculară cu fenol. 

Fiecare tip de medicație 
este riguros aleasă în funcție de 
patologia asociată fiecărui pacient 
și de efectele secundare potențiale. 
Pacienții necesită monitorizare 
strictă atât a efectelor scontate cât 
și a celor secundare, nedorite.

Tratamentul ortopedic se 
adresează corectării deformărilor 
osoase, prevenirii mișcărilor 
vicioase articulare. Se pot corecta 
chirurgical o gamă largă de efecte 
ale spasticității de la scoliozele 
neuromusculare, luxații de șold, 
alungiri sau apoziții de tendoane 
care vor crește capacitatea de 
locomoție a pacientului. Se pot 
de asemenea modifica anumite 
unghiuri vicioase articulare prin 
intervenții directe asupra oaselor 
– osteotomii.

Tratamentul neurochirurgical 
este reprezentat de tehnicile 
moderne ca rizotomia dorsală 
selectivă, pompele intratecale cu 

baclofen sau chirurgia stereotactilă 
a ganglionilor bazali. Fiecare 
tehnică are indicație clară și 
trebuie înțeles că nu reprezintă un 
tratament curativ ci un tratament 
de ameliorare a calității vieții, 
uneori cu riscuri considerabile 
intraoperatorii.

Tratamentul complicațiilor 
este ca și restul strict individualizat 
și se adresează infecțiilor recurente 
în sfera pulmonară, deficitelor de 
dglutiție, de vecere, etc.

Instruirea, școlarizarea și 
îndrumarea profesională trebuie 
să fie perfect adaptate fiecărui 
copil cu PC în parte și trebuie să 
țină cont de faptul că minim 50% 
din aceștia au un grad de retard 
psihointelectual asociat. Din acest 
motiv fiecare copil va beneficia de 
un sistem educațional adaptat – 
școală specială, clase sau educatori 
special instruiți pentru copiii 
cu nevoi speciale, învățământ 
la domiciliu – dar sub nici o  
forma acești copiii nu ar trebui 
excluși din sistemul educațional. 
Obiectivele instruirii lor trebuie 
să țină cont de tulburările de 
limbaj, de exprimare, de atenție, 
de comportament și trebuie să 
pregătească acești pacienți pentru 
viața de adult și să le asigure o 
independență cât mai mare și 
eventul o orientare profesională 
pe măsura capacitățițor lor.
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Diagnosis of cerebral palsies
The peculiarity of CP is the fact that there are no 

pathognomonic signs or specific tests, therefore, the 
diagnosis is set by corroborating the anamnestic, clinical 
and paraclinical data. As we previously mentioned, 
although this pathology is a non-progressive one, it 
is recommended to delay the permanent diagnosis 
until the age of 1-2 years, because changes within the 
clinical picture might occur, due to postnatal cerebral 
development.

Anamnesis represents approximately 50% of the 
diagnosis methods, requiring thorough execution. It 
contains the prenatal, perinatal and postnatal history. 
The prenatal history is the one providing data on the 
mother’s status during pregnancy, and, on ante, peri 
and postnatal risk factors, such as: mother’s age, 
abortions, pregnancies stopped in their evolution, the 
degree of  kinship between parents, the consumption 
of toxic substances, medication, smoking, drugs, 
alcohol, mother’s trauma during this period, diabetes 
mellitus, family history of neurological pathology, 
etc.  The perinatal history will include the gestational 
age, type of presentation, birth path, weight, length, 
and the APGAR score at birth, neonatal jaundice, 
complications during the neonatal period and the 
hospitalization period, and treatments administered 
during this period. The postnatal history will include 
data on the performed vaccinations, possible side 
effects, the prophylaxis of rickets with vitamin D3, 
the evolution stages in the development of the child, 
and anamnestic, the social abilities, intellectual 
performances, degree of schooling, form of education, 
possible surgical interventions, performed therapies to 
present day, or the ones which are already completed, 
and equipment in regards of moving.

The clinical exam, along with the anamnesis is the 
most important part of the diagnosis process. It will 
include the thorough inspection of the child, inspection 
which may reveal asymmetrical or particular postures 
or attitudes, coordination disorders, abnormal 
movements, changes in the normal muscular tone 
(hyper/hypotonia) facial dysmorphia, or facies, which 
is characteristic for a certain pathology, possible joint 
deformities or limitations of the movement amplitudes, 
the trophic muscle status, and the nutritional status of 
the child.

The clinical examination will be completed by 
the neurological examination which will include the 
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evaluation of the 7 archaic reflexes in the child, and 
their persistence beyond the normal age, the type 
of the neurological impairment – the pyramidal, 
extrapyramidal or cerebellar syndrome, comprising 
the osteotendinous reflexes (normokinetic, 
exacerbated or diminished), the cutaneous plantar 

reflex, samples of dysmetria, where they can be 
carried out, and the existence of the clonus.  

These examinations will be supplemented 
with the functional evaluation, usually using a 
unanimously accepted scale, such as the Gross Motor 
Function Classification Scale (GMFCS), scale which 
divides patients into 5 groups of motor development, 
according to their capacity to hold their head, and 
control over its position, on independently adopted 
postures, the ability to move independently or with 
help. This scale is useful both in evaluating the 
patients and in monitoring their evolution in time, 
the minimum target for the treatment being at least 
maintaining the same score value.
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Imagery used to diagnose 
cerebral palsies includes 
transfontanellar ultrasound, CT 
scan, magnetic resonance imaging. 
The transfontanellar ultrasound 
may be performed starting with 
the first days of life, and is useful 
up to the age of infants and small 
children (12-18 months – the 
age of closure for the anterior 
fontanel), providing information 
on cerebral structures. It may 
reveal the existence of possible 
intracranial, intraparenchymal and 
intraventricular haemorrhages, 
fluid or festering collections, 
cysts, possible primary or 
secondary ventricular dilations. It 
is very useful, because it is non-
invasive, and it can be performed 
inclusively on unstable new-
borns, immediately post-partum. 
Computed tomography is superior 
in image quality, but also more 
expensive and irradiant compared 
to the ultrasound. The scan is 
important in the first 2-3 weeks 
of life, when the MRI images are 
not relevant yet. It may better 
detect cerebral atrophy, cerebral 
malformations, multicystic 
encephalomalacia, neuronal 
migration disorders, strokes, etc.  
Magnetic resonance imaging is 
the most accurate and indicated 
evaluation for the child over 2-3 
months of age, and suspected of 
CP. It does not irradiate, and it can 
most accurately assess the degree 
of cerebral myelination and 
structural malformation on this 
level. Its disadvantages are the fact 
that it is expensive, long lasting 
and requires patient sedation. 

Regarding the paraclinical 
investigations needed to diagnose 
cerebral palsy, there is no 
consensus in the literature yet. The 
American Academy of Neurology 
was recommending back in 2003, 
that laboratory tests should be 
performed when no risk factor is 
detected within the anamnesis, 
when imagery doesn’t reveal any 
changes or cerebral lesion, thus 

being used to exclude progressive, 
genetic cerebral palsies, metabolic 
diseases, coagulation diseases, 
etc.

Useful in the diagnosis and 
evaluation of the child with CP 
are also: the EEG, EMG, visual 
and auditory provoked potentials, 
ophthalmologic consultation as 
early as possible, and psychological 
and psychiatric consultations.

Lines of treatment in cerebral 
palsies

From the beginning, it has 
to be mentioned that currently, 
there is no curative treatment for 
cerebral palsy. The international 
consensus is that primary 
prevention is the one having the 
most important role, including 
genetic counselling for families 
with a history of neurological or 
inbred pathologies, for monitoring 
normal pregnancies and those 
which are at risk, access to proper 
care in the immediate postnatal 
period, etc. Overall, the number 
of CP cases over the last decades 
seems to have increased, but this 
is due to growth in the number 
of survivors among the age 
premature, and those with very 
low weight. It also needs to be 
understood that there are no 
two CP cases alike, thus implying 
the necessity for individualized 
treatment. Its objectives are 
represented by the improvement 
of the motor function, the 
prevention and treatment of all 
possible complications, implicitly 
the improvement of the quality of 
life, a most complete integration 
into society, of the patient 
and his family. Thus, 5 lines of 
treatment can be distinguished: 
medical rehabilitation treatment 
(physical, occupational, neuro-
robotics therapy, communication 
improvement, and 
psychotherapy), drug treatment, 
surgical treatment (neurosurgery 
and/or orthopaedics), treatment 
for the complications (respiratory, 
ophthalmologic, etc.), training, 

schooling and professional 
guidance.  For this reason, the 
patient with CP needs to be 
treated and evaluated within a 
multidisciplinary team, which 
should include: paediatricians, 
n e u r o p e d i a t r i c i a n s , 
psychiatric paediatricians, 
medical rehabilitation, 
paediatric orthopaedics, 
paediatric gastroenterology, 
pneumology, ophthalmology, 
endocrinology, stomatology, 
ENT, physiokinetotherapist, 
occupational therapist, 
psychologist, speech therapist, 
and nutritionist. The importance 
of the palliative care should also 
be taken into consideration, 
cerebral palsy being a pathology 
which implies this type of care 
from the moment of the diagnosis, 
the social, financial and emotional 
costs that the family needs to 
sustain, being very high.

The medical rehabilitation 
treatment is led by the medical 
rehabilitation physician, and 
it implies a team formed of 
a physiokinetotherapist, an 
occupational therapist, speech 
therapist, and psychologist. 
The physiokinetotherapist is in 
charge with applying the physical 
treatment (electrotherapy, 
massage, bathing), kinetotherapy 
(with the objective of maintaining 
joint flexibility, reducing spasticity, 
increasing the strength of the 
hypotonic muscles, preventing 
contractions and retractions, 
correcting bad postures), 
hydrokinetotherapy, etc.  The 
occupational therapist will deal 
with improving the patient’s 
independence in all his spheres 
of activity – residence, school, 
etc. He will be the one to make 
the adapting and enriching 
prescriptions for cognitive, 
physical and motor acquisitions. 
Fine motricity will be targeted, as 
well as the coarse one, the visual-
motor and oro-motor coordination 
abilities, self-service (day by 
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day activities – ADL), sensorial 
integration. The speech therapist 
will deal with the improvement 
of the communication, which 
will require the improvement 
of the oral motor coordination, 
starting with the deglutition and 
chewing function, to the speech 
one. Verbal or non-verbal systems 
of communication may be used, 
depending on the patient’s 
comprehension and cognitive 
abilities.

The psychologist is the one 
who will deal with psychological 
counselling, both of the patient 
with CP and his family, who will 
have to be socially supported. 
Individual or group therapies 
may be used, adapted for each 
situation. A new branch of the 
neuro-motor rehabilitation, which 
has grown in the last decade, is the 
robotic rehabilitation, which led 
to motor acquisitions, sometimes 
cognitive, in patients who 
seemed stationary. Here we have 
to mention the systems which 
immerse the patient into virtual 
reality, which mimics the normal 
gait and motricity, simultaneously 
providing electro-stimulation, 
exoskeletons more and more easy 
to use even by the patient, etc.

The drug treatment is mainly 
used with the purpose of decreasing 
spasticity, and managing other 
motor manifestations, such 

as myoclonus, athetosis, or 
chorea. Drugs may be used in 
the classes of neuromuscular 
blockers (botulinum toxin), muscle 
relaxants (baclofen, dantreolene), 
benzodiazepines (diazepam, 
clorazepam, and tetrazepam), 
anticholinergic (trihexyphenidyl), 
dopaminergic drugs (levodopa), 
anticonvulsants, cerebral and 
muscular trophic, sleep inductors, 
intramuscular neurolysis with 
phenol. Each type of medication 
is rigorously chosen, according 
to the associated pathology for 
each patient, and the potential 
side effects. Patients need strict 
monitoring both of the targeted 
effects, and the unwanted, 
secondary ones as well.   

Orthopaedic treatment is 
aimed at correcting the bone 
deformities, and preventing 
vicious joint movements. A wide 
range of spasticity effects may be 
corrected, from neuromuscular 
scoliosis, hip luxation, tendon 
elongations or appositions, 
which will increase the patient’s 
locomotion activity. Certain vicious 
joint angles may also be modified 
through direct intervention on the 
bones – osteotomies. 

Neurosurgical treatment 
is represented by modern 
techniques, such as the selective 
dorsal rhizotomy, baclofen 
intrathecal pumps, or the 

stereotactic surgery of the basal 
ganglia. Each technique has a 
clear indication and it should 
be understood that it is not a 
curative treatment, but a quality 
of life improvement treatment, 
sometimes with considerable 
intraoperative risks.

The treatment of the 
complications is just like the 
rest, strictly individualized, and it 
addresses recurrent infections in 
the pulmonary sphere, deglutition 
and sight deficits, etc.

The training, schooling and 
professional guidance must be 
perfectly adapted to each child 
with CP, and must take into account 
that, at least 50% of them have 
an associated degree of psycho-
intellectual retardation. For this 
reason, each child will benefit of 
an adapted educational system – 
special school, classes or specially 
trained educators for the special 
needs children, home-schooling 
– but under no circumstance 
should these children be excluded 
from the educational system. The 
objectives of their trainings must 
take speech, language, attention, 
and behavioural disorders into 
account, prepare these patients 
for adulthood, and ensure them a 
higher as possible independence, 
and eventually, a professional 
orientation, based on their 
capacities.
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Introducere 
La nivel mondial, peste 47 

de milioane de persoane suferă 
de demență și se estimează că 
acest număr va ajunge la 74,7 
milioane până în anul 2030 și 
131,5 milioane până în 2050; 
estimarea totală a sarcinii 
economice mondiale va ajunge de 
2 trilioane de dolari până în 20301. 
În fața acestor cifre uluitoare, 
valoarea socială a identificării și 
dezvoltării unor strategii eficiente 
de intervenție și prevenire 
este extrem de importantă2. 
Tratamentele farmacologice 
eficiente ale demenței rămân 
evazive. Angajarea în intervențiile 
prin exerciții fizice orientate 
este o strategie promițătoare, 
non-farmacologică pentru a 
atenua efectele dăunătoare 
ale îmbătrânirii și bolii asupra 
sănătății creierului3. Cu toate 
acestea, în ciuda potențialului 
terapeutic, există o mare varietate 
în eficacitatea efortului4. Pentru 
a maximiza eficiența, este 
esențial a înțelege sursele acestei 
variații și a identifica factorii 
care măresc probabilitatea 
rezultatelor cognitive pozitive din 
intervențiile prin exercițiu fizic. 
Având în vedere prevalența mai 
mare a bolii Alzheimer (AD) și 
rata mai rapidă de progresie de 
la insuficiență cognitivă ușoară 
(MCI) la AD la femei comparativ cu 
bărbații5, este necesară evaluarea 
diferențelor sexuale potențiale în 
eficacitatea tratamentului, inclusiv 
intervențiile prin exerciții diferite. 

Exercițiul fizic și îmbătrânirea creierului:
observații despre diferențele dintre sexe

Dr. Elena-Iuliana PAȘCU1, Dr. Liliana-Elena STANCIU2

1. Sanamed Hospital București
2. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol

Efectele diferitelor intervenții 
prin exerciții asupra funcțiilor 

cognitive la vârstnici

În general, există două forme 
distincte de exerciții fizice: 1) 
antrenamentul aerobic (AT, de 
exemplu, alergarea, mersul pe 
jos), care vizează îmbunătățirea 
sănătății cardiovasculare; 2) 
antrenament de rezistență (RT, de 
exemplu, ridicarea de greutăți), 
menite să îmbunătățească forța 
musculară. Deși majoritatea 
cercetărilor de până acum s-au 
axat pe AT, ambele forme de 
exerciții fizice au efecte benefice 
asupra plasticității cognitive și a 
creierului la adulții în vârstă3, deși 
mecanismele care stau la baza 
acestora pot fi diferite. Studiile 
de cohortă care diferențiază între 
tipurile de exerciții fizice, arată 
că implicarea în activitatea fizică 
este asociată cu declinul mai puțin 
cognitiv în timp în cazul adulților 
în vârstă. Rezultatele obținute din 
studii clinice randomizate (RCT) 
ale intervențiilor țintite oferă un 
sprijin mai puternic pentru relația 
dintre exercițiul fizic și funcția 
cognitivă.

Efectul benefic al AT asupra 
funcției cognitive a fost observat 
la diferite populații clinice și 
non-clinice, incluzând MCI, 
demența vasculară și adulții 
mai în vârstă cognitiv sănătoși6. 
Studiile sugerează că funcțiile 
executive sunt domeniul cognitiv 
care beneficiază cel mai mult 
de AT7. Mai mult, intervențiile 

AT pot conduce la modificări ale 
structurii, activării și conectivității 
creierului, indicând plasticitatea 
creierului funcțional îmbunătățită, 
iar lucrările recente sugerează că, 
creierele care sunt organizate cu 
mai multe legături în interiorul 
modulelor și mai puține conexiuni 
între module sunt mai probabile 
să arate câștiguri dependente de 
AT în funcțiile executive8.

Deși mult mai puțin studiat, 
RT la adulții în vârstă este de 
asemenea benefic pentru funcția 
cognitivă4. Într-unul din primele 
RCT-uri pe scară largă ale RT, 
autorii au arătat că angajarea în 
RT progresiv la 2 sesiuni, o dată 
sau de două ori pe săptămână, 
timp de 12 luni a îmbunătățit 
funcțiile executive ale atenției 
selective și rezolvarea conflictelor 
la femeile în vârstă, efecte care au 
fost menținute pentru încă 12 luni 
post-formare9. Înainte de acest 
RCT, dovezile din două studii mai 
mici la bărbați au indicat doar că 
RT a fost benefic pentru cogniție10. 
Performanța memoriei asociative 
este de asemenea îmbunătățită cu 
6 luni de RT la femeile în vârstă11. 
Rezultatele cognitive în urma 
RT sunt în continuare reflectate 
în efectele hemodinamice în 
creier. Mai precis, RT la femeile în 
vârstă au determinat modificări 
funcționale în regiunile implicate 
în funcții executive - porțiunea 
anterioară a girusului temporal 
mijlociu stâng și insula anterioară 
stângă care se extinde în cortexul 
frontal orbital lateral; și memoria 
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asociativă – polul drept lingual, 
occipital și frontal drept11 În plus, 
RT de două ori pe săptămână 
a redus volumul de leziuni ale 
materiei albe și a redus atrofia 
corticală a substanței albe9.

În ciuda rezultatelor cognitive 
comune, AT și RT își exercită 
beneficiile prin fiziologie distinctă 
și se manifestă eventual atât prin 
mecanisme divergente, cât și 
comune. De exemplu, AT mărește 
capacitatea cardiovasculară 
măsurată prin absorbția maximă 
a oxigenului, în timp ce RT crește 
masa musculară și rezistența. 
Cercetările efectuate pe șobolanii 
masculi adulți sugerează că, atât 
timp cât AT și RT au îmbunătățit 
învățarea spațială și memoria, 
AT a crescut preferențial factorul 
neurotrofic derivat din creier 
(BDNF), în timp ce RT a crescut 
preferențial un alt factor 
neurotrofic diferit, factorul de 
creștere insulin-like 1 (IGF-1)12. 
Pe de altă parte, ambele tipuri 
de antrenament reduc factorii 
de risc cardiometabolici pentru 
neurodegenerare13 și inflamația 
sistemică asociată14 în diferite 
grade. Studiile sunt necesare 
pentru compararea și contrastul 
acestor două forme de exerciții 
fizice, precum și pentru examinarea 
influenței lor combinate asupra 
cunoașterii și funcției creierului.

Posibile diferențe de sex în 
eficacitatea exercițiilor

Femeile de peste 65 de ani 
sunt mai sedentare și se angajează 
într-o activitate fizică mai redusă 
decât bărbații cu vârste egale15 

și fiind sedentare pot avea un 
impact negativ mai mare asupra 
vitezei de a procesa informații 
la vârste mai înaintate la femei, 
față de bărbați16. Astfel, creșterea 
nivelului de activitate fizică la 
femei poate avea un impact 
mai mare asupra cunoașterii. 

Cercetătorii au sugerat mai întâi că 
femeile cu vârsta mai mare de 55 
de ani pot prezenta un beneficiu 
cognitiv mai mare prin AT4. Acest 
lucru a fost recent confirmat 
într-o meta-analiză a RCT-urilor 
care arată că sexul moderează 
efectul exercițiului asupra funcției 
cognitive4. Mai exact, AT a fost 
asociat cu o mărime a efectului 
mai mare în studiile care au 
utilizat un procent mai mare de 
femei (peste 71%) comparativ cu 
studiile cu un procent mai mic de 
femei pentru funcțiile executive 
(dimensiuni de efect: 2,83 față de 
1,46)4. Un avantaj similar feminin 
a fost găsit pentru studiile privind 
rozătoarele care au utilizat AT 
forțat, dar nu voluntare AT pentru 
învățarea și memoria dependentă 
de hipocampus17. Mai mult, 
studiile cu subiecți umani 
privind RT, precum și formarea 
multimodală (de exemplu, AT și RT 
combinate) prezintă de asemenea 
avantajul feminin pentru funcțiile 
executive4.

Sprijinul direct pentru 
presupunerea că femeile mai în 
vârstă prezintă beneficii cognitive 
mai mari de la exercițiu fizic 
decât bărbații este furnizată de o 
analiză secundară recentă a unui 
RCT de 6 luni, AT progresiv de 3 
ori pe săptămână la pacienții cu 
insuficiență cognitivă vasculară 
ischemică ușoară subcorticală. În 
mod specific, a fost identificată 
o interacțiune semnificativă 
între grupul de tratament (AT 
sau control) și sexul biologic, 
AT îmbunătățind semnificativ 
funcția executivă la femei (36% 
îmbunătățirea performanței față 
de valoarea inițială), dar nu și 
bărbații de la valoarea inițială), un 
efect care a fost păstrat 6 luni de 
la terminarea procesului18. În plus, 
aderența sporită la un program 
AT de 12 luni a fost asociată 
cu o îmbunătățire a atenției și 
memoriei la femeile vârstnice 

cu MCI și doar a memoriei 
la bărbații mai în vârstă18. 
Împreună, aceste constatări indică 
faptul că angajarea în AT duce la 
efecte benefice mai mari asupra 
cunoașterii la femei decât la 
bărbați.

Cum moderează sexul 
eficacitatea exercițiului fizic?

În ciuda numeroaselor studii 
care investighează impactul 
exercițiului fizic asupra funcției 
cognitive și cerebrale la om, se 
cunosc relativ puține despre 
mecanismele biologice care stau 
la baza acestor efecte și dacă 
acestea variază în funcție de sex, 
urmează a fi cercetate. Actualele 
informații cu privire la modul 
în care exercițiul promovează 
funcția cognitivă și activitatea 
creierului provin în mare măsură 
din studiile pe animale și sunt în 
principal limitate la AT. Cercetătorii 
au propus un model integrat 
prin care AT îmbunătățește 
cunoașterea, funcția creierului și 
neuroplasticitatea prin inducerea 
cascadelor factorului neurotrofic 
(adică BDNF, IGF-1, factorul de 
creștere endotelial vascular 
(VEGF)). În sprijinul acestui model, 
studiile privind rozătoarele indică 
faptul că nivelurile centrale ale 
BDNF mediază efectele benefice 
ale AT asupra creierului19. La om, 
deși în general sunt observate 
creșteri induse de AT la nivelurile 
periferice ale BDNF, unele studii nu 
reușesc să găsească acest efect20 
și sexul biologic poate fi un factor 
important de moderare20. BDNF 
susține supraviețuirea și creșterea 
neuronală, plasticitatea sinaptică, 
este implicată în mecanismele 
celulare necesare pentru învățare 
și memorie, iar diferențele de sex 
există în unele dintre funcțiile 
sale21. Mai mult, AT beneficiază 
de cunoaștere prin îmbunătățiri 
ale neuroplasticității, inclusiv 
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neurogeneza hipocampală; 
procese care arată și diferențe 
sexuale. Răspunsurile fiziologice la 
exerciții fizice pot, de asemenea, 
să sublinieze efectele benefice 
asupra creierului, iar acestea 
pot contribui, de asemenea, la 
explicarea diferenței de sex în 
eficacitatea AT asupra cunoașterii.

Diferențele sexuale în 
adaptările fiziologice la 

exercițiu
Diferențele sexuale există în 

mai multe sisteme cheie implicate 
în exercițiu, inclusiv sistemul 
respirator, sistemul musculo-
scheletic și sistemul cardiovascular, 
precum și în răspunsurile 
fiziologice ale acestor sisteme 
de a-și exercita antrenamentul. 
Există diferențe funcționale și 
anatomice inerente între sexe în 
dimensiunea și volumul pulmonar, 
diametrul căilor respiratorii, 
suprafața de difuzie și debitele 
maxime expiratorii care afectează 
capacitatea de efort pe întreaga 
durată a vieții, cu femeile aflate în 
dezavantaj. Dependența de vârstă 
în capacitatea aerobă măsurată 
prin absorbția maximă a oxigenului 
(V02 max) este mai mare la bărbați 
decât la femei în a doua parte a 
viații (60 ani și peste). Femeile 
premenopauzale și bărbații care 
se potrivesc vârstei lor diferă 
în ceea ce privește utilizarea 
combustibilului în întregul corp cu 
femeile care utilizează mai multe 
lipide și bărbații folosind mai mulți 
carbohidrați și proteine, ceea ce 
este legat de diferențele sexuale 
în exprimarea genelor asociate 
metabolismului grăsimilor și 
carbohidraților și hormonului 
sexual estradiol. Masele 
musculare, declinul forței și calității 
musculare cu vârsta și exercițiile 
de rezistență ajută la menținerea 
și îmbunătățirea acestor indici la 
adulții în vârstă; cu toate acestea, 
gradul de beneficii poate diferi în 

funcție de sex, iar bărbații prezintă 
efecte mai mari, deși acest lucru 
nu este constatat. Interesant, 
suplimentarea cu ulei de pește 
în combinație cu RT a fost mai 
eficientă în îmbunătățirea calității 
musculare la femeile mai în vârstă 
decât la bărbați. Variațiile asociate 
vârstei în sistemul cardiovascular 
diferă între sexe și influențează 
capacitatea de efort. De exemplu, 
scăderea puterii cardiace maxime 
și a rezervei și absorbției maxime 
a oxigenului observate la bărbații 
mai în vârstă sunt conservate la 
femeile mai în vârstă. În schimb, 
studiile au raportat un efect mai 
bun al exercițiului asupra unor 
reacții hemodinamice la bărbații 
mai în vârstă decât la femei, 
inclusiv tensiunea arterială mai 
scăzută și creșterea fluxului de 
sânge ca răspuns la AT. Interesant, 
aceste diferențe între bărbați și 
femei în răspunsurile fiziologice 
la exerciții fizice pot fi legate de 
diferențele de sex în doza efectivă 
de exercițiu și sunt necesare 
studii viitoare pentru a examina 
acest lucru. Mai mult, angajarea 
în exerciții cronice atenuează 
disfuncția endotelială asociată 
vârstei la bărbații mai în vârstă. Cu 
toate acestea, la femeile în vârstă, 
efectele benefice ale exercițiilor 
asupra funcției endoteliale sunt 
diminuate și pot fi dependente de 
prezența estrogenilor.
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Physical exercise and brain aging: observations on gender differences
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Introduction
Worldwide, over 47 million 

people suffer from dementia 
and this number is estimated 
to reach 74.7 million by 2030 
and 131.5 million by 2050; the 
total estimation of the global 
economic burden will reach 2 
trillion dollars by 20301. In the 
face of these amazing figures, 
the social value of identifying and 
developing effective intervention 
and prevention strategies is 
extremely important2. Effective 
pharmacological treatments 
of dementia remain elusive. 
Engaging in targeted exercise 
interventions is a promising, 
non-pharmacological strategy to 
mitigate the deleterious effects of 
aging and disease on brain health3. 
However, despite the therapeutic 
potential, there is a great variety 
in the effectiveness of the effort4. 
In order to maximize efficiency, 
it is essential to understand 
the sources of this variation 
and to identify the factors that 
increase the likelihood of positive 
cognitive outcomes from physical 
exercise interventions. Given the 
higher prevalence of Alzheimer's 
Disease (AD) and the faster 
rate of progression from mild 
cognitive impairment (MCI) to 
AD in women as compared to 
men5, it is necessary to evaluate 
potential gender differences in 
treatment effectiveness, including 
interventions by means of 
different exercises.

Effects of different 
interventions by exercises 

on cognitive functions in the 
elderly

In general, there are two 
distinct forms of physical exercise: 
1) aerobic training (AT, for example, 
running, walking), which is aimed 
at improving cardiovascular 
health; 2) resistance training 
(RT, for example, lifting weights), 
designed to improve muscle 
strength. Although most research 
to date has focused on AT, both 
forms of exercise have beneficial 
effects on cognitive and brain 
plasticity in older adults3, although 
the mechanisms underlying thesse 
may be different. Cohort studies 
that differentiate between types of 
exercise show that involvement in 
physical activity is associated with 
less cognitive decline over time 
in older adults. Results obtained 
from randomized clinical trials 
(RCTs) of targeted interventions 
provide stronger support for the 
relationship between physical 
exercise and cognitive function.

The beneficial effect of AT 
on cognitive function has been 
observed in different clinical 
and non-clinical populations, 
including MCI, vascular dementia 
and older adults cognitively 
healthy6. Studies suggest that 
executive functions are the 
cognitive domain that benefits 
most from AT7. Furthermore, AT 
interventions may lead to changes 

in brain structure, activation and 
connectivity, indicating improved 
functional brain plasticity, and 
recent works suggest that brains 
that are organized with more 
connections within modules 
and fewer connections between 
modules are more likely to show 
AT-dependent gaining in executive 
functions8.

Although much less studied, 
RT in older adults is also beneficial 
for cognitive function4. In one of 
the first large-scale RCT of RT, the 
authors showed that engaging in 
progressive RT at 2 sessions, once 
or twice a week, for 12 months 
improved the executive functions 
of selective attention and conflict 
resolution in older women, effects 
that were maintained for another 
12 months post-training9. Prior to 
this RCT, evidence from two smaller 
studies in men only indicated that 
RT was beneficial for cognition10. 
The performance of associative 
memory is also improved with 6 
months by RT in older women11. 
Cognitive outcomes following 
RT are further reflected in 
hemodynamic effects in the brain. 
Specifically, RT in older women 
determined functional changes in 
the regions involved in executive 
functions - the anterior portion of 
the left middle temporal gyrus and 
the left anterior island extending 
into the lateral orbital frontal 
cortex; and associative memory 
- the right lingual, occipital and 
frontal right poles11. In addition, 
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RT twice per week reduced the 
volume of lesions of the white 
matter and reduced the cortical 
atrophy of the white matter9.

Despite common cognitive 
outcomes, AT and RT exert 
their benefits by means of 
distinct physiology and may 
manifest themselves through 
both divergent and common 
mechanisms. For example, AT 
increases cardiovascular capacity 
measured by maximal oxygen 
uptake, while RT increases muscle 
mass and resistance. Research 
in adult male rats suggests 
that, while AT and RT improved 
spatial learning and memory, AT 
preferentially increased brain-
derived neurotrophic factor 
(BDNF), while RT preferentially 
increased another different 
neurotrophic factor, insulin-like 
growth factor 1 (IGF-1) 12. On the 
other hand, both types of training 
reduce cardiometabolic risk 
factors for neurodegeneration13 
and associated systemic 
inflammation14 to varying degrees. 
Studies are needed to compare 
and contrast these two forms of 
physical exercise, as well as to 
examine their combined influence 
on brain knowledge and function.

Possible gender differences in 
exercise effectiveness

Women over 65 years of age 
are more sedentary and engage in 
lower physical activity than men 
of equal age15 and as they are 
sedentary, this can have a greater 
negative impact on the speed of 
processing information at older 
ages in women, as compared to 
men16. Thus, increasing the level 
of physical activity in women 
may have a greater impact on 
knowledge. Researchers have 
first suggested that women over 
the age of 55 may have greater 
cognitive benefit by means of AT4. 
This was recently confirmed in a 
meta-analysis of RCTs showing 

that gender moderates the effect 
of exercise on cognitive function4. 
Specifically, AT was associated 
with a larger effect size in studies 
that used a higher percentage 
of women (over 71%) compared 
to studies which used a smaller 
percentage of women for executive 
functions (effect size: 2.83 as 
compared 1.46) 4. A similar female 
advantage was found in case of 
studies on rodents that used AT in 
a forced manner, but not voluntary 
AT for hippocampus-dependent 
learning and memory17. Moreover, 
studies with human subjects on 
RT as well as multimodal training 
(eg, combined AT and RT) also 
show the female advantage for 
executive function4.

The direct support for the 
assumption that older women 
benefit from greater cognitive 
benefits from the physical 
exercise than men is provided 
by a recent secondary analysis 
of a 6-month RCT, progressive AT 
3 times a week in patients with 
mild subcortical ischemic vascular 
cognitive impairment. Specifically, 
a significant interaction between 
(AT or control) treatment 
group and biological gender 

was identified, AT significantly 
improving executive function in 
women (36% improvement of 
performance as compared to the 
initial value), but not in men, as 
compared to the initial value, an 
effect that has been maintained 
6 months since the end of the 
process18. In addition, increased 
adherence to a 12-month AT 
program was associated with 
improved attention and memory 
in older women with MCI and 
only with improved memory in 
older men18. Taken together, these 
findings indicate that practicing AT 
leads to greater beneficial effects 
on knowledge in women than in 
men.

How does gender moderate 
the effectiveness of physical 

exercise?

Despite numerous studies 
investigating the impact of 
physical exercise on cognitive 
and brain function in humans, 
relatively little is known about the 
biological mechanisms underlying 
these effects and whether these 
vary by gender, as there are to be 
investigated. Current information 
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on how exercise promotes 
cognitive function and brain 
activity comes largely from animal 
studies and is mainly limited to AT.

The researchers proposed 
an integrated model by which 
AT enhances cognition, brain 
function, and neuroplasticity 
by inducing neurotrophic factor 
cascades (namely BDNF, IGF-1, 
vascular endothelial growth factor 
(VEGF)). In support of this model, 
studies on rodents indicate that 
central BDNF levels mediate the 
beneficial effects of AT on the 
brain19. In humans, although AT-
induced increases in peripheral 
BDNF levels are generally 
observed, some studies fail to find 
this effect20 and biological gender 
may be an important moderating 
factor20. BDNF supports neuronal 
survival and growth, synaptic 
plasticity, is involved in the 
cellular mechanisms required 
for learning and memory, and 
gender differences exist in some 
of its functions21. Furthermore, 
AT benefits from knowledge 
by means of improvements 
in neuroplasticity, including 
hippocampal neurogenesis; 
processes that also show gender 

differences. Physiological 
responses to exercise can also 
underline the beneficial effects 
on the brain, and these may also 
contribute to the explanation 
of gender difference in the 
effectiveness of AT on cognition.

Gender differences in 
physiological adaptations to 

exercise

Gender differences exist 
in several key systems involved 
in exercise, including the 
respiratory, musculoskeletal, and 
cardiovascular systems, as well 
as in the physiological responses 
of these systems to exercise. 
There are inherent functional and 
anatomical differences between 
genders in term of lung size 
and volume, airway diameter, 
diffusion surface, and maximal 
expiratory flow rates that affect 
effort capacity throughout 
life, with women being at a 
disadvantage. Age dependence 
in aerobic capacity measured by 
maximal oxygen uptake (V02 max) 
is greater in men than in women 
in the second part of life (60 
years and over). Premenopausal 

women and men of their age 
differ in term of their use of fuel 
throughout the body from women 
using more lipids and men using 
more carbohydrates and proteins, 
which is related to gender 
differences in the expression of 
genes associated with fat and 
carbohydrate metabolism. and the 
gender hormone estradiol. Muscle 
masses, declining of strength and 
of muscular quality with age and 
endurance exercises help maintain 
and improve these indices in older 
adults; however, the degree of 
benefits may differ according to 
gender, and men present greater 
effects, although this is not found. 
Interestingly, supplementation 
with fish oil in combination 
with RT was more effective in 
improving muscle quality in older 
women than in men. Age-related 
variations in the cardiovascular 
system differ between the genders 
and influence exercise capacity. 
For example, the decrease in 
maximal cardiac output and 
maximal oxygen reserve and 
absorption observed in older men 
are preserved in older women. In 
contrast, studies have reported 
a better effect of exercise on 
hemodynamic reactions in 
older men than in women, 
including lower blood pressure 
and increased blood flow in 
response to AT. Interestingly, these 
differences between men and 
women in physiological responses 
to physical exercise may be related 
to gender differences in terms of 
the actual dose of physical exercise 
and future studies are needed to 
examine this. Moreover, engaging 
in chronic exercise alleviates 
endothelial dysfunction associated 
with age in older men. However, 
in older women, the beneficial 
effects of exercise on endothelial 
function are diminished and may 
be dependent on the presence of 
estrogen.
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Stenoza de canal vertebral
Dr. Sibel DEMIRGIAN, medic primar în Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie

Dr. Simona NAN, medic rezident în Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie

Stenoza spinală este adesea 
atribuită "uzurii" cauzate de 
înaintarea în vârstă, când discurile 
intervertebrale degenerează și 
se micșorează în înalțime, iar la 
nivelul zonei respective coloana 
capătă o mobilitate anormală și, 
compensator, coloana generează 
”ciocuri” osoase și produce o 
îngrosare a ligamentelor. Acest 
proces conduce în timp la 
îngustarea progresivă a canalului 
spinal,  comprimând  măduva 
spinării sau rădăcina nervilor 
responsabili de sensibilitatea și 
mobilitatea teritoriilor pe care 
le inervează. Cel mai des sunt 
afectate rădăcinile nervoase 
de la nivelul vertebrelor L4-L5, 
și L3-L4. Diagnosticul stenozei 
este întotdeauna o asociere 
între examenul clinic riguros și 
examenul imagistic, IRM fiind cel 
mai valoros în vederea stabilirii 
planului terapeutic potrivit, 
conservator sau chirurgical.

1. Considerații generale:
Coloana vertebrală  protejează 

maduva spinării, o parte esențială 
a sistemului nervos central care 
leagă creierul de corp. Aceasta se 
află ,mai exact, in canalul vertebral. 
Canalul vertebral este format de 
corpurile vertebrale, discurile 
intervertebrale, fațetele articulare, 
și de ligamente. El conține măduva 
spinării și rădăcinile nervilor, dar 
și ligamente, grăsimi, și vase de 
sânge. Nervii spinali ies din canal 
prin orificiul intervertebral (de 
asemenea numit ”canalul rădăcinii 
nervoase”) pentru a se ramifica 
în corp. Atât canalul spinal cât și 
cele ale rădacinii nervoase sunt 
înconjurate de os și ligamente. 
Modificările acestor structuri le pot 
restrânge, comprimând  măduva 
spinării sau rădăcina nervilor 

responsabili de sensibilitatea și 
mobilitatea teritoriilor pe care le 
inervează.
2.Cauze:
Cauzele pot fi:
- primare (constituționale),
- secundare (degenerative, 
iatrogene, traumatice, sistemice), 
cea mai frecventă fiind 
degenerescența asociată cu vârsta.

Stenoza spinală este adesea 
atribuită "uzurii" cauzate de 
înaintarea în vârstă, când discurile 
intervertebrale degenerează și 
se micșorează în înălțime, iar la 
nivelul zonei respective coloana 
capătă o mobilitate anormală și, 
compensator, coloana generează 
”ciocuri” osoase și produce o 
îngroșare a ligamentelor. Acest 
proces conduce în timp la 
îngustarea progresivă a canalului 
spinal, determinând stenoza 
acestuia. Cu toate acestea, există 
factori de risc specifici care pot 
determina dezvoltarea acestei 
afecțiuni, inclusiv un nivel ridicat 
de inflamție, tumori sau leziuni 
care afectează coloana vertebrală.

Deși vârstnicii sunt cei mai 
susceptibili de a suferi de stenoză 
spinală, și adulții de vârsta mijlocie 
pot dezvolta această afecțiune, 
existând și un mic procent de 
persoane care se nasc având 
canale spinale îngustate.

3. Caracteristici:
Stenoza de canal vertebral 

poate aparea la orice nivel al 
coloanei. Cel mai frecvent este 
localizată în zona cervicală și în cea 
lombară. Stenoza spinală cervicală 
poate fi invalidantă dacă este 
lezată măduva spinării.

Cel mai des sunt afectate 
rădăcinile nervoase de la nivelul 
vertebrelor L4-L5, și L3-L4, putând 

fi:
•globală (regulată, simetrică cu 
dininuarea ambelor diametre), 
•centrală (diametrul sagital este 
micșorat),
•laterală (sindromul de fațetă 
articulară cu micșorarea recesului 
lateral),
•mixtă (centrală și laterală).

Afectarea canalului lombar 
poate fi la un nivel (37%), la două 
nivele (45%), la trei nivele (17%).   
[¹]
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4. Simptome:
Manifestările clinice apar 

cel mai frecvent între 30 și 60 de  
ani, fiind declanșate de eforturi 
fizice sau de traumatisme. Stenoza 
cervicală și cea lombară provoacă 
simptome diferite, în funcție de 
nivelul compresiunii.

Stenoza cervicală produce:
-postura spastică, rigiditate,
-parestezii în membrele 
superioare, 
-deficite motorii la  toate 
membrele ( tetrapareza),
-dureri radiculare în membrele 
superioare,
-incontinență urinară și fecală,
- atrofii musculare, 
-tulburări de sensibilitate 
și anomalii ale reflexelor 
osteotendinoase,  
-tulburări de echilibru și vertij.

Stenoza lombară provoacă:
-claudicația neurogenă, 
-dureri în membre care apar la 
mers și care se ameliorează în 
repaus, 
-deficite motorii în membrele 
inferioare și parestezii. 

Spre deosebire de tabloul 
clinic al herniei de disc lombare, 
simptomele apar insidios, cel mai 
des fără un factor declanșator 
sau după un traumatism minor. 
Manifestările dureroase au 
caracter pluriradicular, cu traiect 
imprecis, frecvent bilateral, 
asimetric, cu intensitate moderată, 
intermitente, accentuate 
de ortostatism, mai ales in 
hiperextensie, și de mers, care 
cedează la repaus.

Claudicația radiculară 
caracterizează mai ales stenozele 
centrale, prin: sciatalgii, parestezii 
(lombare, perineale, crurale), uni- 
sau bilaterale, deficite motorii - cel 
mai des instabilitate, inițiate sau 
agravate de mers.

5. Examenul clinic :
-este sărac, normal în 18% din 
cazuri, contrastând cu amploarea 
manifestărilor funcționale - 
argument important in susținerea 

diagnosticului. Se evidentiază 
modificări statice:
1. atitudine caracteristică cu 
trunchiul flectat anterior, apare 
in formele evoluate (anteflexia 
ameliorează radiculalgiile, față de 
hiperextensia care le exacerbează), 
2. ștergerea lordozei lombare,
3. manevra Lassègue apare rar 
bilateral sau controlateral, 
4. tulburările de sensibilitate 
obiectivă sunt variabile ca teritoriu 
si intensitate. 
-tardiv in evoluția bolii se pot 
constata: amiotrofie localizată, 
deficit motor distal, diminuarea 
sau abolirea reflexelor, tulburări 
neurologice tranzitorii induse 
de "proba mersului". Ocazional, 
se poate constata deficit motor 
al psoasului și al mușchiului 
obturator, ceea ce poate genera 
scăderea forței la flexia coapsei pe 
bazin și adductia coapsei.

În stenoza recesului lateral, 
bolnavul prezintă sciatalgii, 
parestezii instalate insidios și 
exacerbate progresiv, uni- sau 
bilaterale, mai ales în timpul 
mersului sau în ortostatism, care 
cedează în poziție șezândă, în 
poziție de "suprarepaus". Manevra 
Valsalva, de regulă, nu accentuează 
manifestările dureroase, manevra 
Lassègue este negativă.

-prezența unor afecțiuni 
asociate: congenitale 
(acondroplazia), dobândite 
(spondilolistezis, acromegalie, 
spondilită ankilopoetică, boala 
Paget).

6. Diagnosticul imagistic:
Diagnosticul stenozei 

este întotdeauna o asociere 
între examenul clinic riguros și 
examenul imagistic, care poate 
obiectiva semnele și simptomele 
întâlnite clinic.

Pentru diagnosticul imagistic, 
se utilizează:
•Examenul radiologic convențional 
al coloanei vertebrale -permite un 
studiu precis în incidențele:
-profil: micșorarea diametrului 
antero-posterior, pediculii 

vertebrali scurți, hipertrofia 
articularelor, îngustarea 
găurilor de conjugare, prezența 
spondilolistezisului
-față: se urmărește interlinia 
apofizelor, martor al unei orientări 
mai sagitale a acestora, ceea 
ce reduce diametrul antero-
posterior; distanța interpediculară 
poate fi uneori normală. 
-oblică: sugestivă în identificarea 
modificărilor osoase.
•Examenul computer tomograf 
(CT)- demonstrează reducerea 
diametrului antero-posterior al 
canalului, hipertrofia articularelor, 
hernia de disc, hipertrofia 
ligamentelor;
-ingustare concentrică, prin 
îngroșarea ligamentelor galbene și 
protruzie discală;
-aspect "in trifoi" , prin stenoza 
recesurilor laterale.

Cele mai precise date sunt 

obținute prin RMN
•Examenul IRM poate pune în 
evidență aspectul morfologic al 
zonei, evaluând relațiile complexe 
dintre discurile intervertebrale, 
structurile osoase și articulare 
din regiunea explorată, permite 
pe secțiunile sagitale evaluarea 
extensiei pe înalțime a bolii, 
compresiunea duro-radiculară, 
dispariția hipersemnalului adipos 
periradicular. Hipertrofia osoasă 
se exprimă prin semnal hipointens, 
iar ligamentul galben hipertrofiat 
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are semnal intermediar. [²]
Examenul IRM este cel 

mai valoros în vederea stabilirii 
planului terapeutic cel mai potrivit, 
conservator, chirurgical sau prin 
radiologie intervențională. 
• Electromiografia : studiile 
de condu¬cere nervoasă și 
potențialele evocate lombare 
pot completa imagistica, oferind 
informații legate de gradul de 
afectare neurologică.
• Studiile vasculare (Doppler) pot 
demonstra insuficiența vasculară. 

7. Diagnosticul diferențial:
- Arteriopatia obliterantă: 
manifestările dureroase sunt în 
teritoriul vascular afectat, cedează 
în repaus, distanța care generează 
claudicația este constantă in 88% 
din cazuri, tegumente palide sau 
cianotice, reci, diminuarea sau 
absenta pulsului periferic. 
- Hernia de disc: debut brusc al 
simptomatologiei, generată de 
eforturi fizice, lombosciatalgiile 
au caracter radicular, manevra 
Valsalva este pozitivă, examenul 
neurologic evidențiază marcat 
sindrom vertebral, manevra 
Lassègue este pozitivă, deficitele 
neurologice sunt corespunzătoare 
teritoriului radicular afectat, 
investigațiile paraclinice 
evidentiază hernia discului 
intervertebral.
- Coxartroza: durerea în șold 
este declanșată de ortostatismul 
prelungit, mers, urcatul scărilor; 
spre deosebire de SCVL, durerea 
se accentuează la presiunea 
mecanică și rotația externă a 
șoldului afectat. Radiografia 
articulației coxofemurale 
precizează diagnosticul.
- Neuropatii periferice: polinevrita 
diabetică
- Alte afecțiuni: chistul articular, 
arahnoidita spinală, tumora 
intraspinală. [¹]

8. Tratament:
În zilele noastre există multiple 

abordări terapeutice în cadrul 
acestei afecțiuni. Tratamentul 
poate fi conservator (tratament 
recuperator la care se asociază 
antalgice, antiinflamatoare 
nesteroidiene , infiltrații epidurale 
sau intratecale cu corticosteroizi, 
vasodilatatoare periferice)  sau 
chirurgical.

Conduita inițială în stenoza 
de canal ar trebui să fie non-
chirurgicală, cu excepția 
cazurilor foarte severe cu 
deficite neurologice pronunțate. 
De asemenea, tratamentul 
conservator poate da rezultate 
satisfăcătoare chiar și timp de 10 
ani.  Tratamentul chirurgical este 
indicat in stenoza lombară severă, 
cu perimetrul de mers limitat, 
durere radiculară și claudicație, 
la un pacient în stare bună de 
sănătate, fără comorbidități .

Majoritatea autorilor 
recomandă gestul chirurgical 
în caz de eșec al tratamentului 
conservator după minimum 3 luni 
de tratament, la bolnavii cu durata 
a simptomatologiei de peste 1 an.

8.1. Tratamentul recuperator:
Obiectivele recuperării 

stenozei spinale sunt:
•reducerea durerii și a procesului 
inflamator;
•ameliorarea simptomelor;
•prevenirea sechelelor 
neurologice;
•creșterea forței musculaturii 
paravertebrale, a spatelui și 
gâtului; 
•corectarea pozițiilor vicioase;
•îmbunătățirea mobilității și a 
flexibilității articulare; 
•îmbunătățirea stabilității și a 
controlului. 

Tratamentul recuperator 
al stenozei spinale se face cu 
ajutorul terapiei combinate, adică 
prin combinarea procedurilor 
de kinetoterapie, electroterapie, 
laserterapie și masaj terapeutic. 
Toate acestea au rolul de a 

îmbunătăți efectele tratamentului 
și de a-i crește randamentul. 
•Hidrotermoterapia vizează 
în mod deosebit combaterea 
durerii. Baia caldă simplă se 
execută în cada obișnuită, cu apă 
caldă la temperatura de 36-37 
°C și cu durata de 15, 30, sau 60 
de minute. Hidrokinetoterapia 
în bazin cu apă sarată de ghiol la 
o temperatură de 36°C vizează 
creșterea mobilității coloanei prin 
exerciții de asuplizare cervicală 
și stabilizare lombară, factorul 
termic și presiunea hidrostatică a 
apei având o acțiune antispastică 
și sedativă generală.
•Kinetoterapia utilizează tracțiuni, 
manipulări, exerciții de relaxare, 
gimnastică Bobath, programul 
Williams, exerciții active, bicicletă, 
stepper. 
•Electroterapia are rolul de a 
reduce durerea și inflamația, de a 
stimula contracția musculară și de 
a decontractura. 
•Laserterapia îmbunătățește 
hrănirea țesuturilor și circulația 
sanguină în profunzime.
•Masajul este cel mai puternic 
relaxant și decontracturant, 
tonifiază musculatura și reduce 
durerea.

8.2. Tratamentul chirurgical:
O analiză recntă a constatat 

paucitatea dovezilor în ceea ce 
privește eficacitatea chirurgicală 
pentru stenoză. Studiile care 
compară tratamentul chirurgical 
cu tratamentul neoperator au 
fost, în general, mici și au implicat 
pacienți cu și fără spondilolisteză 
degenerativă.

Chirurgia pentru SCVL este 
larg realizată, dar eficacitatea 
sa în comparație cu tratamentul 
neoperator nu a fost demonstrată 
în studiile controlate.

În studiul Spine Patients 
Outcomes Research (SPORT) au 
fost raportate rezultatele pe 2 ani 
ale pacienților cu stenoză spinală 
fără spondilolisteză degenerativă 
pentru a analiza eficacitatea 
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relativă a tratamentului chirurgical 
versus tratamentul conservator. 
Pacienții cu stenoză spinală fără 
spondiloză degenerativă care au 
suferit o intervenție chirurgicală 
au prezentat o îmbunătățire 
semnificativ mai mare a durerii, 
funcției, satisfacției și progresului 
auto-evaluat comparativ cu 
pacienții care au fost tratați 
neoperator. [6]

Obiectivele tehnicilor 
chirurgicale în stenoza spinală 
lombară degenerativă ar trebui 
să fie evaluate critic, deoarece 
obiectivele procedurii sunt clar 
explicate în consimțământul scris, 
în special la pacienții vârstnici: 
-să se restabilească capacitatea 
funcțională acționând asupra 
compresiei neuro-vasculare
-să se obțină o bună calitate a vieții 
folosind o tehnică pentru„efectul 
maxim cu traume minime”:
-reducerea la minim a întreruperii 
țesuturilor
-decomprimarea canalului lombar 
și a rădăcinilor
-minimizarea timpului de 
intervenție chirurgicală și duratei 
internării 
-minimizarea morbidității 
postoperatorii, evitând 
complicațiile 
-să permită o mobilizare rapidă a 
pacientului . [₃]

Intervenții chirurgicale :
1. Microchirurgia „tehnica 

standard de aur” -folosind 
microscop și microinstrumente 
pentru a realiza decompresia 
microchirurgicală fără fuziune 
instrumentată și cu stabilizare 
segmentală. Decompresia 
microchirurgicală a canalului 
spinal sau „laminoplastia 
internă”  este  o mărire mono sau 
multisegmentală internă uni sau 
bilaterală a volumului central și / 
sau lateral al canalului spinal, fără 
a efectua o laminectomie.

Avantajele clinice :  
-Reducerea incidenței durerii 
și infecției postoperatorii ,a 
modificărilor postoperatorii în 
alinierea spinală
-Reducerea perioadei de internare 
și a duratei necesare pentru 
reabilitare.[⁴]

2. Laminectomia este 
considerată în continuare 
tratamentul preferat în stenoza 
spinală degenerativă fără 
instabilitate,utilizată pentru 
decompresia adecvată și sigură a 
stenozei lombare, cu reducerea 
semnificativă a simptomelor și 
incapacității și îmbunătățirea 
calității vieții legate de sănătate. 
[5]

3. Procesul interspinal de 
distragere: Un dispozitiv distanțier  
se introduce între apofizele 
spinoase pentru a ridica și deschide 
canalul spinal. Dispozitivul  nu este 
atașat de os sau de ligamente și nu 
are ca rezultat fuziunea spinală. 
Operația este minim invazivă și se 
poate face sub anestezie locală. 
Deoarece distractorii de proces 
interspinal sunt relativ noi în 
comparație cu o laminectomie, 
eficacitatea pe termen lung nu 
este cunoscută.

Recuperarea post-operatorie:
După intervenția chirurgicală, 

recu¬perarea este esențială și ar 
trebui să fie cât mai precoce și mai 
activă posibil.

Se bazează în special pe 
creșterea forței musculare a 
musculaturii lombare, dar și pe 
mijloace de asuplizare rahidiană, 
de conștientizare posturală, de 
combatere a durerii, și punerea în 
situație prin acti¬vități din viața de 
toate zilele.

9. Concluzie:
SCVL este o afecțiune 

caracterizată prin sciatica 
progresivă cu evoluție trenantă, 

bilaterală, asimetria traiectului 
radicular, parestezii distale, 
cludicație radiculară sau sindrom 
al cozii de cal; investigațiile 
paraclinice permit stabilirea 
indicației de tratament, în 
particular, în cazul intervențiilor 
chirurgicale, calitatea rezultatelor 
postoperatorii este dată de 
evaluarea corectă a elementelor 
compresive, pe care chirurgul își 
propune să le elibereze.

Conduita inițială în SCV ar 
trebui să fie non-chirurgicală, cu 
excepția cazurilor foarte severe. 
Tatamentul conservator poate 
da rezultate satisfăcătoare chiar 
și timp de 10 ani. Tratamentul 
chirurgical este eligibil în cazurile 
cu perimetrul de mers limitat, 
durere radiculară și claudicație, 
la un pacient în stare bună de 
sănătate, fără comorbidități.
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Spinal stenosis is often 
attributed to the "use" caused by 
aging, when the intervertebral 
discs degenerate and decrease 
in height, and at that level the 
spine gets abnormal mobility and, 
in compensation, it generates 
bone "growths" and produces a 
ligament thickening . This process 
leads in time to the gradual 
narrowing of the spinal canal, 
compressing the spinal cord or 
root of the nerves responsible 
for the sensitivity and mobility of 
the territories they inervates. L4-
L5 and L3-L4 vertebrae roots are 
most commonly affected. Stenosis 
diagnosis is always a combination 
of rigorous clinical examination and 
imaging examination, MRI being 
the most valuable in establishing 
the right, conservative or surgical 
treatment plan. 

1.Considerations:
The spine protects the 

spinal cord, an essential part 
of the central nervous system 
that connects the brain to the 

Spinal Canal Stenosis
Dr. Sibel DEMIRGIAN, primary doctor in Rehabilitation, Fizical Medicine and Balneology

Dr. Simona NAN, resident doctor in Rehabilitation, Fizical Medicine and Balneology

body. This is, in particular, in the 
vertebral canal. The vertebral 
canal is formed by vertebral 
bodies, intervertebral discs, 
articular faces, and ligaments. 
It contains the spinal cord and 
the roots of the nerves, but also 
ligaments, fats, and blood vessels. 
Spinal nerves come out of the 
canal through the intervertebral 
orifice (also called the "nerve root 
canal") to branch out into the 
body. Both the spinal canal and 
the nerve root are surrounded by 
bone and ligaments. Changes in 
these structures can narrow them, 
compressing the spinal cord or 
root of the nerves responsible for 
the sensitivity and mobility of the 
territories they inervates.

2.Cauzes:
Causes can be:

-primary (constitutional);
-secondary (degenerative, 
iatrogenic, traumatic, systemic), 
degeneration associated with age 
being the most common.

Spinal stenosis is often 
attributed to the "use" caused 

by aging, when intervertebral 
discs degenerate and decrease in 
height, and at that level the spine 
gets an abnormal mobility and, 
in compensation, it generates 
bone "growths" and produces a 
ligament thickening . This process 
leads in time to the gradual 
narrowing of the spinal canal, 
causing its stenosis. However, 
there are specific risk factors that 
can determine the development 
of this condition, including a high 
level of inflammation, tumors or 
spinal cord injuries.

Although the elderly are the 
most likely to suffer from spinal 
stenosis, also middle-aged adults 
may develop this condition, and 
there is also a small percentage 
of people born with narrow spinal 
canal.

3. Features:
Vertebral canal stenosis can 

occur at any level of the spine. The 
most common is located in the 
cervical and lumbar areas. Cervical 
spinal stenosis can be invalid if the 
spinal cord is damaged.

The nerve roots of the 
vertebrae L4-L5 and L3-L4 are 
most often affected, and can be:
•global (regular, symmetrical with 
the decrease of both diameters),
•central (sagital diameter is 
reduced)
•lateral (facial joint syndrome with 
side recess reduction)
•Mixed (central and lateral).
Lumbar canal damage can be 
at one level (37%), at two levels 
(45%), at three levels (17%). [¹]

4. Symptoms:
Clinical manifestations occur 

most frequently between 30 
and 60 years of age, triggered by 
physical or traumatic stresses. 
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Cervical and lumbar stenosis cause 
different symptoms depending on 
the level of compression.

Cervical stenosis produces:
-spastic posture, stiffness,
-parastheses in upper limbs,
-motor deficiencit in all limbs 
(tetraparesis)
-radicular pain in the upper limbs,
-urinary and fecal incontinence,
-muscle atrophy,
-sensitivity and abnormal 
osteotonic reflexes,
-affected ballance and vertigo.
Lumbar stenosis causes:
-neurogenic claudication,
-limb pain which appear on the 
move and improve at rest,
-motor deficiency in lower limbs 
and paraesthesia.

 Unlike the clinical picture 
of the lumbar disc hernia, the 
symptoms appear insidious, 
most often without a triggering 
factor or minor trauma. 
Painful manifestations are of a 
pluriradicular nature, imprecisely, 
frequently bilateral, asymmetric, of 
moderate intensity, intermittent, 
accentuated by orthostatism, 
especially in hyperextension, and 
walking, which yields to rest.

Radicular claudication is 
mainly characterized by central 
stenosis, such as: sciatica, 
paresthesia (lumbar, perineal, 
crural), uni- or bilateral, motor 
deficits - most often instability, 
initiated or aggravated by walking.

5. Clinical examination:
- it is normal 18% of cases, 

in contrast to the magnitude of 
functional manifestations - an 
important argument in support of 
the diagnosis. Static changes are 
observed:

1. Characteristic attitude with 
the anterior trunk flexion, occurs in 
the evolved forms (the anteflexia 
improves the radiculopathies, 
comparring to the exacerbated 
hyperextension);

2. Decrease lumbar lordosis,
3. Lassègue maneuvers rarely 

appear bilateral or controlateral,
4. Obiective sensitivity 

disorders are in variable territory 
and intensity.

-late in the evolution of the 
disease one can find: localized 
amyotrophy, distal motor deficit, 
diminution or absece of reflexes, 
transitive neurological disorders 
induced by "walking test". 
Occasionally, the decreased motor 
function of the psoas and oturator 
muscles can be seen, which can 
lead to a decrease in the force of 
flexion of the thigh on the pelvis 
and thigh adduction.

In the stenosis of the 
lateral recess, the patient 
presents the sciatic pain, 
the paraesthesia installs and 
progressively exacerbates, uni- 
or bilaterally, especially during 
walking or orthostatism, which 
release in a sitting position. 
The Valsalva maneuver usually 
does not accentuate the painful 
manifestations, the Lassègue 
maneuver is negative.

-the presence of 
associated diseases: congenital 
(acondroplasia), acquired 
(spondylolisthesis, acromegaly, 
ankylosing spondylitis, Paget's 
disease).

6. Imaging Diagnosis:
Stenosis diagnosis is always 

a combination of rigorous clinical 
examination and imaging exam, 
which can expose signs and 
symptoms clinically encountered.

For imaging diagnosis, is used:
•Conventional radiological 

examination of the spine - allows 
a precise study in the following 
incidences:

-profile: antero-posterior 
diameter reduction, short spine 
pedicles, joint hypertrophy, 
narrowing of conjugation holes, 
presence of spondylolisthesis

-face: the joint of the joints is 
seen, a more sagittal orientation 
of the joints, which reduces 
the antero-posterior diameter; 
the interpedicuar distance can 
sometimes be normal.

-oblique: suggestive in 
identifying bone changes.

•Computer tomography (CT) 
exam – demonstrates the reduced 
antero-posterior diameter of 
the canal, joint hypertrophy, disc 
herniation, ligament hypertrophy;

-concentric narrowing by 
thickening of the yellow ligaments 
and disc protrusion;

-"clover" appearance, through 
stenosis of lateral recesses.  

                                                                                                             
The most accurate data is 

obtained by MRI
•The MRI examination can 

highlight the morphological aspect 
of the area, assessing the complex 
relationships between the 
intervertebral discs, the bone and 
joint structures in the exploration 
region, allows the sagittal sections 
to evaluate the height extension 
of the disease, the duro-radicular 
compression, the disappearance 
of periradicular adiposity. Bone 
hypertrophy is expressed by 
hypointensive signal, and the 
hypertrophied yellow ligament 
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has an intermediate signal. [²]
The MRI exam is the most 

valuable for establishing the 
most appropriate therapeutic, 
conservative, surgical, or 
interventional radiotherapy plan.

•Electromyography: Nerve 
conduction studies and evoked 
lumbar potentials can complete 
imaging, providing information 
on the degree of neurological 
impairment.

•Vascular studies (Doppler) 
can demonstrate vascular 
insufficiency.

7. Differential diagnosis:
-Obliterating arteriopathy: 

painful manifestations are in the 
affected vascular territory, give 
up at rest, the distance generating 
claudication is constant in 88% of 
cases, cold, pale skin or cyanotic 
, diminished or absent peripheral 
pulse.

-Disc herniation: Sudden 
onset of symptomatology, 
lumbosciatalgia is radicular, 
Valsalva maneuver is positive, 
neurological examination shows 
marked vertebral syndrome, 
Lassègue maneuver is positive, 
neurological deficits are 
appropriate to the affected root 
area, paraclinical investigations 
reveal disc hernia.

-Coxarthrosis: hip pain 
is triggered by prolonged 
orthostatism, walking, climbing 
stairs; unlike LSS, pain is 
accentuated to mechanical 
pressure and external hip rotation. 
Radiography of the coxofemoral 

joint specifies the diagnosis.
-Peripheral neuropathy: 

diabetic polyneuritis
Other disorders: articular cyst, 

spinal arachnoiditis, intraspinal 
tumor. [¹]

                                                     
8. Treatment:
Nowadays, there are many 

therapeutic approaches to this 
condition. Treatment may be 
conservative (rehabilitation 
treatment associated with antalgic, 
non-steroidal anti-inflammatory 
drugs, epidural or intrathecal 
infiltrations with corticosteroids, 
peripheral vasodilators) or surgery.

Initial attitude in canal 
stenosis should be non-surgical, 
except in very severe cases 
with pronounced neurological 
deficits. Also, conservative 
treatment can yield satisfactory 
results even for 10 years. Surgical 
treatment is indicated in severe 
lumbar stenosis, with limited 
walking perimeter, root pain and 
claudication, in a patient in good 
health without comorbidities.

Most authors recommend the 
surgical gesture in case of failure 
of conservative treatment after 
at least 3 months of treatment 
in patients with symptomatology 
duration over 1 year.

8.1. Recovery treatment:
The objectives of spinal 

stenosis recovery are:
•reducing pain and inflammatory 
process;
•relief of symptoms;
•prevention of neurological 
sequelae;

•increased force of paravertebral, 
back and neck muscles;
•correcting vicious positions;
•improving mobility and flexibility 
of articulation;
•Improving stability and control.      

The treatment of the spinal 
stenosis recuperator is done 
with the help of combinated 
therapy, meanning by combining 
procedures of kinetotherapy, 
electrotherapy, laser therapy and 
therapeutic massage. All of this 
has the role of improving the 
effect of treatment and increasing 
the efficency.

•Hydrothermal therapy is 
particularly aimed at fighting pain. 
The simple hot bath is usually 
made with water at 36-37 ° C 
and lasts 15, 30 or 60 minutes. 
Hydrokinetotherapy in a salt water 
basin at a temperature of 36 ° C 
aims at increasing the mobility 
of the column through cervical 
asuplisation exercises and lumbar 
stabilization, the thermal and 
hydrostatic pressure of a water 
having an antispasmodic and 
general sedative effect.

•Physical therapy uses 
tractions, manipulations, 
relaxation exercises, Bobath 
gymnastics, Williams program, 
active exercises, bicycle, stepper.

•Electrotherapy has the role 
of reducing pain and inflammation, 
stimulating muscle contraction 
and decontracting.

•Laser therapy improves 
tissue nutrition and deep blood 
circulation.

•Massage is the most powerful 
relaxing and decontracting, toning 
muscles and reducing pain.

8.2. Surgical Treatment:
A recent analysis has found 

the paucity of evidence in terms of 
surgical stenosis efficacy. Studies 
comparing surgical treatment 
with non-operative treatment 
were generally small and involved 
patients with and without 
degenerative spondylolistesis.
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Surgery for LSS is highly 
performed, but its efficacy 
compared to non-operative 
treatment has not been 
demonstrated in controlled trials.

In the Spine Study Patient 
Outcomes Study (SPORT), 
the 2-year results of patients 
with spinal stenosis without 
degenerative spondylolysis were 
reported to analyze the relative 
efficacy of surgical treatment 
versus conservative treatment. 
Patients with non-degenerative 
spinal stenosis who underwent 
surgery showed a significant 
improvement in pain, function, 
satisfaction, and self-assessed 
progress compared to patients 
who were treated inoperatively.
[6]        

The objectives of surgical 
techniques in degenerative lumbar 
spinal stenosis should be critically 
assessed since the objectives of the 
procedure are clearly explained 
in written consent, especially in 
elderly patients:

-restore functional capacity 
by acting on neuro-vascular 
compression

-to achieve good quality of life 
using a technique for "maximum 
effect with minimal trauma":

-minimizing tissue disruption
-decompressing the lumbar 

and root canals
-minimization of surgical 

intervention time and duration of 
hospitalization

-minimizing postoperative 
morbidity, avoiding complications

-to allow a fast mobilization of 
the patient. [3]

Surgery:
1. "Gold Standard Technique" 

Microsurgery - using a microscope 
and micro-instruments to perform 
microsurgical decompression 
without instrumental fusion 
and segmental stabilization. 
Microsurgical spinal cord 
decompression or "internal 
laminoplasty" is a single or 

multisegmental, uni or bilateral 
internal enlargement of the central 
and / or lateral volume of the 
spinal canal without performing a 
laminectomy.

Clinical Advantages:
-Reducing the incidence of 

pain and postoperative infection, 
postoperative changes in spinal 
alignment

-Reduction of hospitalization 
period and duration of 
rehabilitation [4]

2. Laminectomy is still 
considered the preferred treatment 
for unstable degenerative spinal 
stenosis used for adequate and 
safe decompression of lumbar 
stenosis, significant reduction of 
symptoms and incapacity, and 
improved quality of life . [5]           

3. Interspinal distraction 
process: a spacer device is inserted 
between the spine apophyses 
to lift and open the spinal canal. 
The device is not attached to 
the bone or ligaments and does 
not result in spinal fusion. The 
operation is minimally invasive 
and can be performed under local 
anesthesia. Because interspinal 
process distractors are relatively 
new compared to a laminectomy, 
long-term efficacy is not known.

Post-operative rehabilitation:
After surgery, rehabilitation 

is essential and should be as early 
and active as possible.

It is based in particular on the 
increase in the muscular  force of 
the lumbar muscles, but also on 
the spinal stretching tecniques, 
postural awareness, pain control, 
and daily activities of  life.             

9. Conclusion:
LSS is a condition characterized 

by progressive sciatica with  
bilateral development, root 
asymmetry, distal paresthesia, 
neurogenic claudication or  cauda 
equina syndrome; paraclinical 
investigations make it possible 
to establish the indication of 
treatment, particularly in surgical 
interventions, the quality of the 
postoperative results is given by 
the correct assessment of the 
compressive elements, which the 
surgeon intends to release.

Initial option in spial stenosis 
should be non-surgical, except in 
very severe cases. Conservative 
treatment can yield satisfactory 
results even for 10 years. Surgical 
treatment is eligible in cases of 
limited walking, root pain and 
claudication, in a patient in good 
health, without comorbidities.
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Introducere
Conform investigațiilor 

radiologice  (Д.Г.Рохлин, 
А.Е.Рубашева, И.Л.Клионер, 
Н.С.Косинская)[5] patologia 
degenerativ-distrofică a coloanei 
vertebrale - discartrozele 
(osteohondroza) reprezintă un 
proces de  îmbătrânire a coloanei 
vertebrale, un rezultat al involuției 
discului intervertebral. Există 
multe opțiuni terapeutice pentru 
tratarea consecințelor patologiei 
degenerative vertebrale, una 
din ele fiind extensia (elongația) 
subacvatică a coloanei vertebrale. 
Extensia coloanei vertebrale nu 
este o metodă novatoare, fiind 
folosită încă din antichitate, care 
a fost descrisă de Hippocrate, iar 
primele mențiuni fiind întîlnite în 
„Edwin Smith Surgical Papyrus” 
cu circa 1550 ani a.Hr. Durerile de 
spate, din motive vertebrogene, 
reprezintă cauza principală a 
incapacității de muncă și disconfort 
al autodeservirii.

Material și metodă
Diagnosticul este stabilit 

în urma examenului clinic și 
investigațiilor.  Imagistice: 
Radiografie, standard în două 
incidențe și Computer Tomografie 
(CT) sau Rezonanță Magnetică 
Nucleară (RMN), Electromiografie.
Ca metodă de tratament a 
consecințelor degenerative 
vertebrale, hernierii discale a 
fost aleasă extensia subacvatică a 
coloanei vertebrale în asociere cu 
fizioproceduri.

Recomandare a tacticii de 
tratament:

1. Terapie medicamentoasă, 
care include preparate 
antiinflamatorii, analgezice, 
decontracturante, condropro-

TRATAMENTUL PATOLOGIILOR DEGENERATIVE VERTEBRALE LOMBARE
PRIN METODA DE EXTENSIE SUBACVATICĂ A COLOANEI VERTEBRALE 

Dinu ISTRATI, Asociația Curativ Sanatorială și Recuperare a Cancelariei de Stat RM Policlinica (ACSR CS RM)
Secția: Fizioterapie Reabilitare Medicală. Moldova

tectori, vitaminoterapie.
2. Fizioterapie.
3. Extensia (elongația) 

subacvatică a coloanei vertebrale.
4. Masaj.
5. Kinetoterapie recupera-

torie.
Metodica efectuării procedurii 

de extensie subacvatică a coloanei 
vertebrale.

Procedura se efectuează într-
un bazin cu dimensiuni de 3,6x4m. 
Temperatura apei: 36-38 C°. 
Bazinul e dotat cu o masă mobilă,  
ce permite mișcări de coborîre 
și ridicare prin intermediul unui 
motor electric. În așa fel se obține 
ridicarea pacientului din bazin 
cu evitarea efortului ortostatic 
nemijlocit după procedură 
și amplasarea pacientului pe 
brancarda medicală mobilă, pe 
care pacientul se află în poziție 
orizontală timp de 30-60min. După 
aceasta i se aplică lumbostat de tip 
Gessen pe care este recomandat 
să-l poarte pe tot parcursul curei 
de tratament, dar nu mai mult 
de 4-6 ore pe zi. Pacientul intră 
în bazin și timp de 15-20 min se 
aclimatizează la mediul acvatic,  
îndeplinește hidrokinetoterapia. 
Apoi este fixat cu  brâul de fixare 
pentru torace de bara superioară 
a mesei și brâul pentru fixarea 
greutăților. (Fig.-1) Masa e 
coborâtă în apă și pacientul este 
expus extensiei timp de 20-30 
min. (Fig.-2)

  Indicații pentru suspendarea 
procedurii de extensie subacvatică 
sunt: creșterea durerii la 
momentul începerii extensiei 
și apariția iradierii în picior ce 
poate fi un semn  despre migrarea 
herniei. Pentru a obține efectul de 
extensie a coloanei vertebrale e 

suficient de aplicat greutatea de 9 
kg. La aplicarea efortului mai mare 
de 17 kg apare spasmul muscular 
reflector  paravertebral care 
blochează efectul extensiei. Din 
aceste considerente  recomandăm 
efectuarea procedurii de 
extensie subacvatică cu efortul 
nu mai mare de 17 kg. Extensia 
subacvatică a coloanei vertebrale 
efectuează nu numai scăderea 
presiunii intradiscale în segmentul 
disco-vertebral, dar și acționează 
asupra receptorilor discului 
intervertebral, al ligamentelor, 
articulațiilor și proprioreceptorilor 
mușchilor paravertebrali în așa fel 
micșorând hipertonusul  muscular.  
În urma extensiei subacvatice 
vertebrale se formează vacuumul 
intradiscal care ar putea retrage 
înapoi hernierea conținutului 
nucleului pulpos. Extensia 
normalizează raportul spațial 
între fațetele articulare. În urma 
extensiei se micșorează și dispar 
durerile lombare, scoliozele și 
cifozele funcționale. Extensia 
subacvatică a coloanei vertebrale 
în spondilolistezis se  efectuează  
până la gradul II după Meyerding. 
Pentru nivelarea lordozei, 
pacientul se află în poziție de flexie 
a picioarelor.

Rezultate
În urma tratamentului aplicat 

s-a constatat că la persoanele 
tratate prin extensie subacvatică 
a coloanei vertebrale în asociere 
cu fizioterapie, masaj, terapie 
medicamentoasă involuția 
sindroamelor algice, neurologice 
au survenit cu 3-5 zile mai rapid 
ca la persoanele tratate doar prin 
extensie subacvatică propriu-zisă. 
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Fig. 1

Fig. 2

Prezentare caz clinic: S-a 
adresat pentru consultație și 
tratament doamnă cu vârsta de 
36 ani cu sindrom algic pronunțat 
reg. lombară, cu iradiere în picior 
drept, direcția iradierii pe partea 
posterioară a fesei, reg. femurale 
până la nivel 1/3 medii a gambei 
lateral. Test Lasegue pozitiv 35-
40 grade. Slăbiciune musculară 
în membrul afectat. Dereglări de 
statică, mers, scolioză funcțională. 
În urma investigației RMN 
(Imagine A) s-a depistat hernie 
de disc intervertebral L4-L5 6mm, 
tendința de sechestrare caudala 
12 mm. S-a efectuat un tratament 
combinat: extensie subacvatică a 
coloanei vertebrale, fizioterapie, 
tratament medicamentos 10 
ședințe. Peste o lună s-a repetat 
cura de tratament la care s-a 
adăugat și masaj, apoi s-a repetat 
cura de tratament peste 3 luni, 
în total s-au efectuat 3 cure de 
tratament combinat a câte 10 zile. 
Fizioterapia a fost prelungită în 
total până la 60 ședințe. La 2 ani 

de la prima adresare s-a efectuat 
RMN de control (Imagine B) unde 
sa depistat involuția parțială a 
hernierii discale, pină la gradul de 
protruzie 3 mm cu involuția totală 
a sechestrului. Au dispărut durerile 
lombare și iradierile în membru, 
s-a normalizat mersul, a dispărut 
scolioza, s-a mărit amplitudinea 
mișcărilor în coloana vertebrală. 
Forța musculară și-a revenit ca și 
în membrul sănătos. Test Lasegue 
negativ.

Discuții
În conformitate cu datele 

literaturii de specialitate, 

conceptele contemporane, 
prezentăm unele abordări în 
tratamentul degenerescențelor 
vertebrale, discului intervertebral 
herniat. În primul rând menționăm 
faptul că în conduita medicală ne 
aliniem la sloganul „Un diagnostic 
corect reprezintă 50% din 
tratament”. Factorul primordial 
în selectarea pacientului pentru 
procedura de extensie subacvatică 
a coloanei vertebrale este 
stabilirea indicațiilor și, în special, a 
contraindicațiilor, pentru evitarea 
eșecului și, mai important, de a nu 
dăuna. De aceea, indicația pentru 
procedura de extensie vertebrală 
o stabilim după examen clinic 
și investigație Rx-grafie, CT sau 
RMN. Pacientul trebuie informat 
despre beneficiile și posibilele 
riscuri. La prima vedere s-ar părea 
că tracțiunea vertebrală este o 
procedură simplă, dar eficacitatea 
tratamentului depinde de mai mulți 
factori: stabilirea diagnosticului 
corect, diagnostic diferențiat al 
discului intervertebral lombar 
herniat, dozajul greutăților, 
modul de administrare, gradul 
de herniere, tipul herniei (sub/
transligamentară), direcția 
hernierii, prezența aderențelor, 
durata afecțiunii, psihotipul 
pacientului, competența 
personalului medical etc. Extensia 
subacvatică a coloanei vertebrale 
are mai multe avantaje față de cea 
„uscată” pe masa de tracțiune. Apa 
dă efectul de imponderabilitate, 
are un efect miorelaxant, acțiune 
psihoemoțională pozitivă, 
tracțiunea este mai ,,amortizată”. 
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Important!!! În caz de 
tratament conservator fără 
succes timp de 2-3 săptămâni, 
manifestări radiculare progresive 
timp de 4 săptămâni în regim 
la pat, este indicat tratament 
chirurgical. O indicație absolută 
pentru tratament chirurgical în 
disc intervertebral herniat lombar 
sunt semnele compresiei cauda 
equina: dereglări sfincteriene, 
pareză. Asocierea instabilității în 
segmentul vertebral cu compresia 
cauda equina. De asemenea, 
o indicație absolută pentru 
tratament chirurgical reprezintă 

bloc al lichidului cefalorahidian.
Concluzii
Extensia subacvatică a 

coloanei vertebrale reprezintă 
o metodă conservativă, efectivă 
de tratament al patologiilor 
degenerative vertebrale 
lombare, care a trecut testarea 
de-a lungul mileniilor și nu și-a 
pierdut actualitatea nici în zilele 
noastre. Asocierea procedurii de 
extensie subacvatică a coloanei 
vertebrale cu fizioproceduri, 
masaj curativ mărește eficacitatea 
tratamentului.
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TREATMENT OF THE LUMBAR VERTEBRAL DEGENERATIVE PATHOLOGIES,
THROUGH THE UNDERWATER, SPINE EXTENSION METHOD

Dinu ISTRATI, The Sanatorium Curative and Rehabilitation Association of the State Chancellery Polyclinic (ACSR CS RM)
Section: Physiotherapy and Medical Rehabilitation, Moldavia

Introduction
According to radiologic 

investigations (Д.Г.Рохлин, 
А.Е.Рубашева, И.Л.Клионер, 
Н.С.Косинская)[5] degenerative-
dystrophic pathology of the spine 
– discarthrosis (osteochondritis) 
represents an aging process of the 
spine, a result of the intervertebral 
disc’s involution. There are many 
therapeutic options for treating 
the consequences of the vertebral 
degenerative pathology, one 
of them being the underwater 
extension (elongation) of the 
spine. The extension of the spine 
is not a new method, being 
used since ancient times, and 
described by Hippocrates, being 
first mentioned in „Edwin Smith 
Surgical Papyrus” around 1550 
B.C.  For vertebrogenic reasons, 
back pains represent the main 
cause for the inability to work and 
for self-service discomfort.  

Method and material
The diagnosis is established 

through the clinical examination 
and imagistic investigations: x-rays, 
two-incidence standard, CT scan, 
MRI scan, and electromyography. 
As a treatment method for 
the consequences of vertebral 
degeneration and herniated disc, 
underwater extension of the spine, 
in association with physiotherapy 
procedures was chosen.

Recommendations for 
treatment tactics:

1. Drug therapy, which includes 
anti-inflammatory products, 
analgesics, decontracting and 
chondroprotective drugs, and 
vitamin therapy;

2. Physiotherapy;
3. Underwater extension 

(elongation) of the spine;
4. Rehabilitation 

kinetotherapy. 
Methodology for the 

procedure of the underwater 
extension of the spine

The procedure is performed 

in a basin of 3.6x4m. The water 
temperature is 36-38ºC.  The pool 
is equipped with a mobile table, 
which allows moves, like lowering 
and lifting, through an electric 
engine. This way, the patient is 
being lifted from the pool, avoiding 
the direct orthostatic effort, and 
is being placed on the mobile 
medical stretcher, on which he 
is rested horizontally for 30-60 
minutes. After that, the patient 
is applied a Gessen type lumbar 
brace, which is recommended to 
be worn throughout the treatment 
course, but no longer than 4-6 
h a day. The patient enters the 
pool, and for 15-20 minutes, he is 
getting used to the water, carrying 
out hydrokinetotherapy. Then, he 
is fastened with the torso fastening 
girdle, to the upper bar of the 
table, and with the weight fixing 
girdle (Fig.1). The table is then 
lowered into the water, and the 
patient is subjected to stretching 
for 20-30 minutes (Fig.2).

Suspension indications for the 
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underwater stretching procedure 
are as follows: increasing pain at 
the beginning of the extension, 
and the onset of radiating pain 
in the leg may be a sign of hernia 
migration. To get an extension 
effect on the spine, a weight of 9 kg 
will suffice. When applying more 
than 17 kg effort, the paravertebral 
reflex muscular spasm occurs, and 
it blocks the extension’s effect.

For these reasons, we 
recommend performing the 
underwater extension procedure 
with an effort no bigger than 17kg. 
Not only does the underwater 
extension of the spine lower 
the intradiscal pressure in the 
disco-vertebral segment, but it 
also acts on the receptors of the 
intervertebral disc, ligaments, 
joints, and proprioceptors of 
the paravertebral muscles, 
thus, decreasing the muscle 
hypertonia. Following the 
underwater vertebral extension, 
the intradiscal vacuum is formed, 
which could retract the herniation 
of the nucleus pulposus’ contents. 
The extension is normalizing the 
spatial relationship between 
articular facets. Following the 
extension, the lumbar pains, 
scoliosis and functional kyphosis 
decrease and disappear. The 
underwater extension of the spine 
in spondilolisthesis is carried out 
to II degree after Meyerding. The 
patient is flexing his legs, in order 
to level lordosis.

Results
Following the applied 

treatment, it has been noted 
that, in people treated through 
underwater extension of the 
spine, in association with 
physiotherapy, massage, and drug 
therapy, the involution of the 
pain and neurologic syndromes 
has occurred 3-5 days faster 
than in people treated through 
underwater extension itself.

Clinical case description:
A lady aged 36, has addressed 

herself for consultation and 
treatment, with a pronounced 
pain syndrome in the lumbar 
region, radiating to her right leg, 
on the posterior side of her right 
buttock, and femoral to 1/3 level 
of the lateral calf. Positive Lasegue 
test 35-40 degrees, and muscular 
weakness in the affected leg. She 
had static, gait, and functional 
scoliosis disorders. Following the 
MRI investigation (image A) an 
intervertebral disc herniation L4-
L5 6mm was detected, with the 
tendency for caudal seizure of 
12mm. Combined treatment was 
performed: underwater extension 
of the spine, physiotherapy, and 
drug treatment for 10 sessions. 
One month later, the treatment 
cure was repeated, adding 
massage to it, then it was repeated 
after 3 months, with a total of 3 
combined treatment cures, of 10 
days each. Physiotherapy has been 
extended to a total of 60 sessions. 
Two years after the first visit, an 
MRI control was performed (image 
B), where partial involution of the 
herniated disc has been detected, 
to a 3mm degree of protrusion 
and total seizure involution. The 
lumbar pains, and radiation in 

the leg disappeared, the gait has 
normalized, scoliosis was gone, 
and the movement amplitude of 
the spine has increased. Muscular 
strength has been regained, just 
like within the healthy limb. She 
was tested negative for Lasegue.

Discussions
According to the literature 

data, and contemporary 
concepts, we are presenting some 
approaches in the treatment 
of vertebral degeneration, and, 
herniated intervertebral disc. 
First, we would like to mention 
that, within the medical conduct, 
we adhere to the slogan: “A 
correct diagnosis represents 50% 
of the treatment”. The primary 
factor in selecting a patient for 
the procedure of the underwater 
extension of the spine, is to 
establish the indications, and, 
in particular, contraindications, 
in order to avoid failure, and 
most importantly, not to harm. 
This is the reason for which we 
establish the indication for the 
spine extension procedure after 
the clinical examination and the 
X-ray, CT, or MRI investigations. 
The patient needs to be informed 
about the benefits and possible 
risks. At first glance, it may seem 
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that the vertebral traction is an 
easy procedure, but the efficiency 
of the treatment depends on 
several factors: establishing 
the right diagnosis, differential 
diagnosis of the herniated 
intervertebral lumbar disc, dosage 
of the weights, administration 
method, herniation degree, type 
of hernia (sub / transligamentous), 
direction of the hernia, the 
presence of adhesions, duration of 
the disease, the patient’s psyche, 
the competence of the medical 
personnel, etc. 

The underwater extension of 
the spine has more advantages 
than the “dry” one, on the 

traction table. Water gives the 
effect of weightlessness, has a 
muscle relaxing effect, positive 
psychoemotional action, and the 
traction is more “damped”.

Important!!! 
If conservative treatment 

is unsuccessful for 2-3 weeks, 
with progressive radicular 
manifestations for 4 weeks, while 
bedridden, surgical treatment 
is recommended. An absolute 
indication for surgical treatment 
within herniated lumbar 
intervertebral disc, are the signs 
of compression, cauda equina: 
sphincter disorders, paresis. The 

vertebral segment with cauda 
equina compression is associated 
with instability. Also, an absolute 
indication for surgical treatment is 
a block of cerebrospinal fluid.

Conclusions
Underwater extension of the 

spine is an effective, conservative 
method, used as treatment for 
the lumbar spinal degenerative 
pathologies, which has passed 
testing over millennia, and didn’t 
lose its relevance, even to this day. 
Associating the spine extension 
procedure underwater, with 
physiotherapy procedures, and 
curative massage, increases the 
effectiveness of the treatment.

CUM PUTEM INFLUENȚA VALORILE SEROTONINEI
ȘI IMPLICIT MODULAREA DURERII PRIN TRATAMENTELE BALNEARE DIN TECHIRGHIOL

Mădălina-Gabriela ILIESCU, Andreea-Alexandra LUPU, Mihaela BOTNARCIUC, Elena-Valentina IONESCU

Serotonina este un 
neurotransmițător implicat în 
reglarea numeroaselor funcții 
comportamentale și biologice 
ale organismului, și joacă un 
rol important în procesele 
psihologice la nivelul sistemul 
nervos central dar și la nivelul 
țesuturilor periferice, cum ar 
fi osul și intestinul(1,2). Deși 
serotonina este cunoscută ca 
un neurotransmițător la nivelul 
creierului, aproape 95% din 
serotonina din organism este 
sintetizată, stocată și eliberată de 
celulele din mucoasa intestinală 
cunoscute sub numele de celule 
enterocromafine (Fig. 1). 

Multe tipuri de celule diferite 
se găsesc în intestin, inclusiv un 
număr mare de celule imune 
periferice, care joacă un rol 
important în intestin pentru a 
menține sistemele de apărare 

Figura 1 – Sinteza serotoninei la nivelul celulelor enterocromafine
(dupa Wu H., Denna T.H., Storkersen J.N., Gerriets V.A., “Beyound a 

neurotransmitter: the role of serotonin in inflammation and immunity”, 
Pharmacological Research,

June 2018, Elsevier, doi.org/10.1016/j.phrs.2018.06.015)
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ale gazdei în tractul gastro-
intestinal și sunt în apropiere de 
celulele enterocromafine. De ce 
serotonina se găsește în primul 
rând în mucoasa intestinală este 
în mare parte necunoscută, deși 
poate juca un rol în funcțiile 
normale ale intestinului, inclusiv în 
motilitatea intestinală, absorbția și 
tranzitul intestinal. O relație între 
serotonină, creier și intestin este 
cunoscută de ceva timp și mai 
recent s-a extins pentru a include 
microbiota în intestin. Se numește 
„axa intestin-creier” sau „axa 
microbiană-intestin-creier”, în 
care interacțiunea dintre sistemul 
nervos central și sistemul nervos 
enteral/intestinal  este gândită 
pentru a fi bidirecțională, legând 
funcția creierului cu o varietate 
de funcții periferice (Fig. 2). Deși 
relația dintre serotonină, creier și 
intestin este destul de bine stabilită, 
există cercetări care încearcă 
să determine legătura dintre 
serotonină și sistemul imunitar și 
potențiale interdependente între 
aceste sisteme(2,3,4).  

Majoritatea serotoninei este 
prezentă mai mult în sistemul 
nervos periferic decât în sistemul 
nervos central. Atât periferic cât și 
central, serotonina este implicată 
în mecanismul durerii. Periferic 
serotonina acționează împreună 
cu alți mediatori proinflamatori, 
pentru a contribui la durerea 
produsă de inflamație și alte 
leziuni(1,2).Transmisia durerii se 
face prin fibre aferente nociceptive 
de tip A si C ceea ce duce la 
creșterea potențialului de acțiune 
și creșterea percepției durerii(1). 
Neuronii care conțin serotonină 
se află la nivelul nucleilor rafeului 
din mezencefal și din trunchiul 
cerebral. Un grup de neuroni 
din nucleii rafeului coboară în 
cornul posterior al măduvei 
spinării pentru a asigura calea 
serotoninergică descendentă. 
Serotonina acționează astfel prin 
căi descendente pentru a modula 
semnalele dureroase către 

măduvă. Informațiile descoperite 
până în prezent atestă faptul 
că serotonina acționează prin 
sistemul nervos central și poate 
facilita sau inhiba transmisia 
durerii. Transmisia depinde de 
tipul sau subtipul de receptor 
activat, dar și de factorii de mediu 
sau de stările patologice(1).Există 
cel putin 15 tipuri diferite de 
receptori 5-HT (hidroxitriptamina) 
ai serotoninei în sistemul nervos 
central. 

Receptorii 5-HTA sunt 
prezenți ca autoreceptori pe 
corpul celular și pe dendritele 
neuronilor serotoninergici și, 
ca heteroreceptori la nivelul 
membranei postsinaptice. Ca 
autoreceptori, ei asigură controlul 
feedback-ului asupra sintezei 
și eliberării de serotonină. 
Densitatea mare a receptorilor 
5-HT1A este prezentăîn cornul 
posterior al măduvei spinării, în 
timp ce expresia sa este sporită 

Figura 2. Axa intestin – creier
(dupa Wu H., Denna T.H., Storkersen J.N., Gerriets V.A., “Beyound a 

neurotransmitter: the role of serotonin in inflammation and immunity”, 
Pharmacological Research,

June 2018, Elsevier, doi.org/10.1016/j.phrs.2018.06.015)

Figura 3. Mecanismul durerii
(dupaStorkersen J.N., Gerriets V.A., “Beyound a neurotransmitter: the role of 

serotonin in inflammation and immunity”,
Pharmacological Research,

June 2018, Elsevier, doi.org/10.1016/j.phrs.2018.06.015)
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mai mult în timpul inflamației, 
sugerând un rol important al 
receptorilor 5-HT1A postsinaptici 
în neurotransmisia serotoninei, 
ce joacă un rol important în 
transmiterea durerii, provocând 
antinocicepție (Fig. 3)(1).

La nivel supraspinal, activarea 
autoreceptorilor 5-HT1A poate 
reduce disponibilitatea capacității 
serotoninei pentru receptorul 
postsinaptic din cornul posterior al 
măduvei spinării pentru facilitarea 
transmiterii durerii. 

Anumite medicamente 
care modulează răspunsul 
serotoninei, inclusiv inhibitorii 
selectivi ai recaptării serotoninei 
(ISRS) influențează imunitatea 
periferică. Atât celulele imune 
ale sistemului nervos central 
cât și căile imune periferice 
pot fi capabile să influențeze 
funcția creierului cu implicații 
potențiale cu rol neuroinflamator, 
în tulburări psihiatrice și chiar 
neurodegenerative. 

Una dintre cele mai 
frecvente acuze pentru care 
pacienții solicită consultații de 
specialitate și tratamente de 
recuperare în cadrul Sanatoriului 

Balnear și de Recuperare 
Techirghiol este durerea cronică 
lombarădegenerativă, care 
reprezintă o problemă frecventă în 
rândul pacienților de vârstă adultă, 
care se manifestă cu durere și 
dizabilitate. Cauzele durerii cronice 
lombare sunt multiple și includ 
atât factori de ordin mecanic, 
psihologic cât și neurologic. 
Tocmai de aceea tratamentele 
în acest caz sunt numeroase. 
Serotonina (5-hidroxitriptamina) 
este cunoscută a fi asociată cu 
modularea durerii nociceptive din 
această patologie și cu sistemul 
endogen(3,4).

În această perioadă, în 
cadrul nucleului de cercetare al 
sanatoriului avem deja rezultate 
preliminare legate de un studiu 
de cercetare amplu, efectuat 
în ultimii 2 ani, în care s-a 
monitorizat variația nivelului 
seric al serotoninei la pacienții 
cu durere cronică lombară aflați 
în tratamente balneare cu apă și 
nămol din lacul Techirghiol, atât 
în aplicații calde, cât și în aplicații 
reci . Rezultatele sunt mai mult 
decât încurajatoare, tratamentul 
balnear cu băi de nămol crescând 

semnificativ nivelul serotoninei 
serice, fapt monitorizat la distanța 
prin îmbunătățirea calității vieții 
acestor categorii de pacienți.
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HOW WE CAN INFLUENCE SEROTONIN LEVELS
AND MODULATE PAIN THROUGH BALNEAL TREATMENTS IN TECHIRGHIOL 

Madalina-Gabriela ILIESCU, Andreea-Alexandra LUPU, Mihaela BOTNARCIUC, Elena-Valentina IONESCU

Serotonin is a 
neurotransmitter involved in the 
regulation of several behavioural 
and biological functions of the 
body, and plays an important role 
in the psychological processes 
of the central nervous system, 
but also at the level of peripheral 
tissues, such as bone and bowel 
(1, 2). Although serotonin is known 
as a neurotransmitter on brain 
level, nearly 95% of the serotonin 

in the body is synthetized, 
stored, and released from the 
intestinal mucosa, known as the 
enterochromaffin cells (Fig.1). 

Figure 1 – Serotonin synthesis 
in the enterochromaffin cells 
(according to Wu H., Denna T.H., 
Storkersen J.N., Gerriets V.A., 
“Beyound a neurotransmitter: the 
role of serotonin in inflammation 
and immunity” Pharmacological 
Research, June 2018, Elsevier, doi.

org/10.1016/j.phrs.2018.06.015)
Many different cell types are 

found in the bowel, including a large 
number of peripheral immune 
cells, which play an important role 
in the bowel, in order to maintain 
the defence systems of the host 
within the gastrointestinal tract, 
and can be found in the vicinity 
of the enterochromaffin cells. 
Why serotonin is primarily found 
in the intestinal mucosa is largely 
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unknown, although it may play a 
part in the normal functioning of 
the intestine, including intestinal 
motility, absorption, and intestinal 
transit. The relationship between 
serotonin, brain and the bowel has 
been known for a while, and more 
recently it has extended, to include 
the microbiota in the gut. It is 
called “the brain-gut axis” or “the 
microbial – gut – brain axis”, within 
which, the interaction between 
the central nervous system and 
the gut / enteral nervous system 
is designed to be bidirectional, 
connecting brain function to a 
variety of peripheral functions 
(Fig. 2). Although the relationship 
between serotonin, brain, and gut 
is pretty well established, there is 
research attempting to determine 
the link between serotonin and the 
immune system, and, the potential 
interdependency between these 
systems (2, 3, 4).

Figure 2. Brain-gut axis 
(according to Wu H., Denna T.H., 
Storkersen J.N., Gerriets V.A., 
“Beyound a neurotransmitter: the 
role of serotonin in inflammation 
and immunity”, Pharmacological 
Research, June 2018, Elsevier, doi.
org/10.1016/j.phrs.2018.06.015)

Most serotonin is present 
more in the peripheral nervous 
system than in the central 
nervous system. Both peripherally 
and centrally, serotonin is 
involved in the mechanism of 
pain. Peripherally, serotonin 
acts together with other pro-
inflammatory mediators, in order 
to contribute to inflammation 
induced pain, and other lesions 
(1, 2). Pain transmission is done 
through nociceptive corresponding 
fibers of types A and C, which 
leads to an increase in the action 
potential, and in pain perception 
(1). Neurons which contain 
serotonin are found on the level of 
the raphe nuclei in the midbrain, 
and the brainstem. A group of 
neurons within the raphe nuclei 
descend into the posterior horn of 

the spinal cord, in order to ensure 
the descending serotonergic path. 
Thus, serotonin acts through 
downward paths, in order to 
modulate the painful signals 
towards the marrow. Information 
uncovered to the present day 
certify the fact that serotonin 
acts through the central nervous 
system, and, may facilitate, 
or inhibit pain transmission. 
Transmission depends on the type 
or subtype of activated receptor, 
but also on environmental factors, 
as well as pathological conditions 
(1). There are at least 15 different 
types of 5-HT serotonin receptors 
(hydroxytryptamine) in the central 
nervous system.

 Figure 3. Pain mechanism 
(according to Storkersen J.N., 
Gerriets V.A., “Beyound a 
neurotransmitter: the role of 
serotonin in inflammation and 
immunity”, Pharmacological 
Research, June 2018, Elsevier, doi.
org/10.1016/j.phrs.2018.06.015)

The 5-HTA receptors are 
present as auto-receptors on the 
cellular body, and on the dendrites 
of the serotonergic neurons, 
and as hetero-receptors on the 
postsynaptic membrane. As auto-
receptors, they provide feedback 
control over serotonin release 
and synthesis. The high density 
of 5-HT1A receptors is present in 
the posterior horn of the spinal 
cord, while its expression is  more 
increased during inflammation, 
suggesting an important role of 
the postsynaptic 5-HT1A receptors 
in serotonin neurotransmission, 
which plays an important part in 
pain transmission, thus inflicting 
antinociception (Fig.3)(1).

At supraspinal level, activation 
of the 5-HT1A autoreceptors may 
reduce the serotonin availability 
capacity for the postsynaptic 
receptor of the posterior horn in 
the spinal cord, to facilitate pain 
transmission. 

Certain drugs which modulate 
the serotonin response, including 

the selective serotonin reuptake 
inhibitors (SSRI) have an influence 
on the peripheral immunity. 
Both the immune cells of the 
central nervous system, and the 
peripheral immune pathways, may 
be able to influence brain function, 
with potential implications 
with inflammatory role, within 
psychiatric disorders, and even 
neurodegenerative ones. 

One of the most frequent 
complaints, due to which 
patients request specialized 
consultations, and rehabilitation 
treatments within the Techirghiol 
Spa and Recovery Sanatorium 
is degenerative chronic lumbar 
pain, which represents a frequent 
issue among the adult patients, 
and which manifests through 
pain and disability. The causes of 
chronic lumbar pain are multiple, 
and include both mechanical 
factors, as well as psychological 
and neurological. This is precisely 
why treatments in this case 
are so numerous. Serotonin 
(5-hydroxytryptamine) is known 
to be associated with nociceptive 
pain modulation in this pathology, 
and with the endogenous system 
(3, 4).

During this period, within 
the research nucleus of the 
sanatorium, we already have 
preliminary results related to an 
extensive research study, carried 
out during the last 2 years, in 
which serum variation of serotonin 
was monitored, for patients with 
chronic lumbar pain, who were 
receiving balneal treatments 
with water and sludge from Lake 
Techirghiol, both in warm and 
hot applications. The results are 
more than encouraging, with the 
balneal treatment with sludge 
baths, significantly increasing 
the serum serotonin, which is 
remotely monitored by improving 
the quality of life for these patient 
categories.
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Tulburări asociate diagnosticului de scleroză multiplă 
Georgiana RADU

1. Definiție
Scleroza multiplă este o boală 

autoimună, caracterizată prin 
apariția de focare de demielinizare 
diseminate în diverse regiuni 
ale sistemului nervos central, la 
nivelul substanței albe cum ar fi: 
ariile periventriculare, trunchi 
cerebral, cerebel, nerv optic, 
măduva spinării. (22 - p. 247)

Progresele medicale permit 
pacienților să obțină un nivel mai 
înalt al calității vieții, comparativ 
cu perioadele anterioare. Cu 
toate acestea, datorită cronicității 
și imprevizibilității tulburării, 
scleroza multiplă rămâne o boală 
deosebit de provocatoare pentru 
pacienți și familiile acestora, 
întrucât presupune tratament 
continuu pentru a încetini 
progresul simptomatologiei. (4)

2. Epidemiologie
La nivel mondial, se estimează 

o afectare de până la 2,5 milioane 
de pacienți diagnosticați cu 
scleroză multiplă, dintre care 
400.000 în Europa și aproximativ 
300.000 în SUA. Deși este o boală 
care apare în special la adultul 
tânăr, ea este prezentă în proporție 
de 4-5% din cazuri și la copii, 
incidența maximă fiind la 30-40 de 
ani. Debutul bolii poate fi și sub 10 
ani (au fost raportate cazuri sub 3 
ani), sau în perioada juvenilă (10-
15 ani), cu evoluție asemănătoare 
cu a adultului. Raportul pe sexe 
este de 3:1 (femei/bărbați). (22 - 
p. 247)

3. Patogenie
Etiologia patologiei 

rămâne necunoscută, dar studii 
epidemiologice recente, pornind 
de la faptul că scleroza multiplă este 
mai frecventă în zonele temperate, 
promovează ideea prezenței 
unui agent etiologic cu o lungă și 

variabilă perioadă de latență care 
determină în final boala. Există și 
factori genetici care influențează 
boala, prezența antigenelor 
de histocompatibilitate este 
suprareprezentată la bolnavii cu 
SM și alelele regiunilor HLA-B7, 
DR2, DQW1 sunt mai frecvente. 
(22 - p. 247)

4. Tabloul clinic – particularități 
la adult și copil

Marea majoritate a 
formelor clinice se încadrează în 
următoarele patru categorii: (22 - 
p. 247)

1. forme cu recăderi – remiteri 
(recădere cu recuperare completă 
/ sechele și deficite reziduale după 
revenire)

2. forme cu progresiune 
secundară (inițial recădere/
remitere urmată de progresiune)

3. forme cu progresiune 
inițială ( boală progresivă de 
la debut cu evoluție în platou 
temporar și cu îmbunătățiri 
minore)

4. forme de recăderi 
progresive (boală progresivă de la 
debut cu recăderi acute). 

56% apare sub forma de 
recăderi – remisiuni, 22% forma 
progresivă și 22% forme mixte. 

La adulți, cele mai frecvente 
simptome de scleroză multiplă 
sunt: oboseala, probleme de 
echilibru, pareze sau paralizii, 
parestezii, probleme vezicale, 
spasticitatea, depresia, durerea, 
tremorul intențional, dificultăți de 
comunicare sau vorbire. Examenul 
neurologic revelează sindrom 
piramidal, sindrom cerebelos – 
ataxic, eventual sinfrom vestibular. 
(22 - p. 247)

Particularități ale tabloului 
clinic la copii (22 - p. 247-248): 
afectare vizuală cu diplopie, vedere 
”flu”, tulburări de oculomotricitate 

(olftalmoplegie internucleară, 
nistagmus, pareză de nerv VI sau III, 
nevrită optică; pareză bilaterală de 
nerv VII;  tulburări de sensibilitate; 
ataxie; afectare motorie (hemi/
parapareză); tulburări vestibulare, 
sfincteriene. Simptomatologiei 
anterior menționate se adaugă 
semne generale ca febră, vărsături, 
uneori debut encefalopatie (mai 
ales în cazurile cu debut precoce). 
Evoluția este imprevizibilă, un 
singur atac în copilărie, apoi 
recădere după mai mulți ani  sau 
atacuri repetate în câteva luni. 

Conform studiului realizat 
de Carroll S., severitatea oboselii, 
deteriorarea funcțională și 
cognitivă, precum și reacția 
cognitiv – comportamentală la 
simptomatologie sunt semnificativ 
mai accentuate la copiii și 
adolescenții diagnosticați cu 
scleroză multiplă comparativ cu 
cei sănătoși, 50% dintre copii 
raportând oboseală semnificativă 
din punct de vedere clinic. Un 
alt aspect interesant evidențiat 
de studiu este faptul că părinții 
copiilor afectați de scleroză 
multiplă prezintă mai multe 
cogniții disfuncționale statistic 
semnificativ comparativ cu cei 
aparținând grupului de control. (3)

Scleroza multiplă la copiii 
sub 10 ani  are aspecte clinice și 
imagistice diferite față de cele ale 
adultului: convulsii, encefalopatie 
acută cu tulburarea stării de 
conștiență, convulsii, semne 
piramidale, deterioare mentală, 
aspecte imagistice RMN atipice 
(leziuni mari cu enhancement 
atipic ”în fluture” sau inelar). (22 
- p. 248)

5. Elemente psihopatologice 
asociate diagnosticului de scleroză 
multiplă 

Tulburările cognitive, inclu-
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zând deficitele de memorie, 
reprezintă o problemă 
semnificativă în SM. Testele 
comprehensive neuro-psihologice 
arată 40% dintre bolnavi afectați 
de acest deficit, dar o persoană cu 
o vorbire fluentă și un vocabular 
bogat poate da impresia unei 
cogniții intacte. Pacienții cu Sm, 
forma S-P, evoluează cel mai 
grav din acest punct de vedere. 
Tratamentul acestei probleme 
constă inițial din identificarea 
exactă a deficitului și apoi 
utilizarea unor cărți de memorie, 
restructurarea mediului de viață 
al bolnavului și încercarea de a 
substitui deficitul respectiv. O 
atenție deosebită trebuie acordată 
depresiei, intoleranței la căldură, 
care pot contribui la adâncirea 
tulburării cognitive. (22 - p. 252)

Pacienții prezintă dificultăți 
de procesare senzorială indiferent 
de abilitățile lor cognitive, 
fapt care afectează negativ 
comportamentul lor funcțional, 
exprimat prin abilități reduse de 
a înregistra și procesa inputul 
senzorial din mediul înconjurător. 
Acest aspect se poate traduce în 
afectarea abilității pacientului de a 
realiza sarcini cotidiene. (6)

Declinul cognitiv este frecvent 
în scleroză multiplă și se prezintă 
sub forma deficitelor de atenție, 
vitezei reduse de procesare a 
informațiilor, afectării memoriei 
de lucru, în special a memoriei 
vizual – spațiale, a fluenței verbale 
și funcțiilor executive, precum și 
prin performanțe scăzute în sarcini 
care implică cogniție socială, 
în special percepție socială și 
empatie. (10)

Un nivel mai înalt al 
inteligenței verbale premorbide 
(precursor al rezilienței cognitive), 
este un predictor al păstrăriii 
conectivității cerebrale în ciuda 
atrofiei materiei gri, ajutând astfel 
la păstrarea capacității cognitive 
în ciuda afectării structurale a 
creierului. (7)

Deși declinul cognitiv este 

prezent în 40-70% din cazurile 
de scleroză multiplă, doar 33-
50% din variațiile acestuia pot fi 
explicate prin afectarea fiziologică 
evidențiată de RMN. Studiile arată 
că efectul protector al restantului 
cognitiv și cerebral este restrâns la 
funcționarea memoriei ca urmare 
a asocierii dintre volumele materiei 
gri și materiei gri periferice cu 
memoria verbală. (19)

Capacitatea funcțională a fost 
asociată cu declinul performanțelor 
cognitive și scăderea nivelului 
calității vieții pacienților, o 
corelație semnificativă fiind 

tulburări de ritm și fluență și pauze 
mai lungi în vorbire. (25)

Pacienții cu scleroză multiplă 
prezintă frecvent depresie, 
simptome anxiogene, abuz de 
alcool (prevalență crescută în 
rândul bărbaților). (23)

Se remarcă o prevalență 
semnificativ mai mare a 
tulburărilor sexuale în rândul 
femeilor diagnosticate cu scleroză 
multiplă, alți factori mediatori fiind 
vârsta, nivelul de dizabilitate și 
prezența simptomelor depresive. 
(8)

Simptomatologia depresivă 

evidențiată între calitatea 
somnului și performanțele 
cognitive. Capacitatea funcțională 
a fost identificată drept cel mai 
bun predictor pentru funcționarea 
cognitivă. (2)

Performarea vorbirii este în 
general normală la majoritatea 
pacienților cu SM. Cea mai comună 
problemă este dificultatea de a 
controla volumul vorbirii (prea 
încet sau prea tare). Dizartria este 
întânită la o mică parte din pacieți 
în timp ce anomia, afazia, apraxia 
apar foarte rar. (22 - p. 253)

Conform Svindt V, Bona J. 
Hoffman I, pacienții cu scleroză 
multiplă pot prezenta bradilalie, 

acompaniază frecvent tabloul 
clinic. Aceste afectări apar 
independent de cursul de 
evoluție al bolii sau tratamentul 
medicamentos asociat.  (13)

Pacienții cu scleroză multiplă 
prezintă un risc suicidal dublu 
compartiv cu populația generală. 
Printre factorii de risc suicidal 
specifici acestora pot fi enumerați 
incidența crescută a depresiei, 
izolarea socială și diminuarea 
independenței cauzată de 
capacitatea funcțională redusă 
asociată. (16)
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6. Terapie
Terapia ocupațională poate 

ajuta pacienții cu SM în a-și 
menține independența. În 2001, 
o metaanaliză publicată a arătat 
efectul benefic al acesteia în 
asociere cu tratamentul asupra 
simptomatologiei din SM. Efectele 
se mențin și asupra gradului de 
eficiență al bolnavului, calității 
vieții și participării sociale a 
acestuia. Obiectivele terapiei 
ocupaționale sunt: evaluarea 
capacității de învățare, evaluarea 
capacității de muncă în funcție 
de profesia practicată, testarea 
și evaluarea aptitudinilor 
individuale. Complexitatea 
terapiei ocupaționale constă în 
abordarea aspectelor cognitive 
cu cele motorii împreună cu 
integrarea bolnavului în mediul 
socio-profesional.  (22 - p. 253)

Există cazuri în care 
tulburarea de vorbire poate afecta 
comprehensibilitatea și atunci 
este recomandată logopedia. 
Scopul imediat este ca acesta 
să devina inteligibil și dacă este 
posibil chiar să ajungă la vorbirea 
normală. Când bolnavul este mai 
puțin de 50% inteligibil se pot 
folosi dispozitive augmentative 
de comunicare. În cazul dizartriei 
este utilă maximizarea funcțiilor 
fonatorii și respiratorii, dar și 
încurajarea bolnavului de ”a gândi 
cu voce tare”. (22 - p. 253)

Intrucât oboseala percepută 
subiectiv de pacienții cu SM nu a 
fost asociată cu oboseala obiectivă, 
declinul cognitiv, anumite 
variabile sau stadii ale dizabilității, 
dar a corelat cu nivele înalte ale 
anxietății și nivele scăzute ale 
sentimentului de autoeficiență, 
focalizarea terapeutică asupra 
acestor variabile psihologice poate 
reduce povara oboselii și crește 
calitatea vieții pacienților. (15)

Anxietatea poate avea 
un impactul negativ asupra 
funcționării cognitive din scleroza 
multiplă, în special asupra vitezei de 
procesare a informației și învățării 

verbale, fapt care încurajează 
abordarea psihoterapeutică a 
simptomatologiei anxioase ca 
formă auxiliară de reducere a 
declinului cognitiv. (27)

Se recomandă utilizarea 
paradigmei recompensei întârziate 
ca factor motivator ce influențează 
semnificativ performanța generală 
a pacienților din punct de vedere 
al capacității de concentrare a 
atenției și determină reducerea 
oboselii cognitive obiective. (14)

Întrucât persoanele cu 
imagine de sine complexă și o 
acceptare a bolii mai bună prezintă 
simptomatologie anxios-depresivă 
semnificativ redusă, se prezumă 
că intervențiile psihologice axate 
pe creșterea acceptării bolii 
și construirea unei imagini de 
sine pozitive pot fi de real folos 
pacienților cu SM. (18) 

Simptomatologia depresivă 
a pacienților cu SM este redusă 
prin activitatea fizică susținută 
care generează activare 
comportamentală. (26)

Cele mai utilizate strategii 
de coping de către pacienți 
sunt acceptarea, copingul activ, 
planificarea, reinterpretare 
pozitivă și creșterea. Cele mai rar 
folosite strategii sunt consumul de 
substanțe, întoarcerea la religie 
și negarea. Femeile utilizează 
mai multe strategii de coping 
comparativ cu bărbații, precum 
reținerea, căutarea suportului 
social  și emoțional, catharsisul, 
detașarea comportamentală și 
mentală.  (24)

Pacienții cu loc al controlului 
intern în raport cu starea de 
sănătate prezintă o stare mentală 
mai bună ca urmare a strategiilor 
de coping centrate pe problemă, 
în timp cei cei cu locul controlului 
extern prezintă un nivel 
semnificativ mai redus al stării de 
sănătate mentală, ca urmare a 
strategiilor de coping centrate pe 
emoții. (28)

Pacienții cu reziliență 
psihologică înaltă prezintă 

rezistență și forță motorii sporite, 
independent de dispoziția afectivă 
sau oboseală. (17)

Există dovezi care sugerează 
că managementul stresului poate 
opri progresia bolii și îmbunătăți 
starea de bine a pacienților, 
una dintre abordările recente 
în acest sens, care își dovedește 
eficacitatea fiind o nouă tehnică 
cognitiv - comportamentală de 
management al stresului (PSAI). 
(1)

Cu toate acestea, deși 
terapia cognitiv comporamentală 
și tehnicile de mindfulness au 
efecte importante în psihoterapia 
simptomatologiei depresive, 
anxioase și a stresului în cazul 
populației generale, pentru 
pacienții cu scleroză multiplă, 
efectele de reducere a distresului 
psihologic sunt de nivel redus sau 
mediu. (9)

Antrenamentul aptitudinilor 
de viață are drept obiectiv 
pregătirea pacienților și susținerea 
acestora în dezvoltarea abilităților 
de rezolvare de probleme și a 
capacității de a face față diverselor 
dificultăți asociate bolii. (12)

Trainingul de relaxare este 
propus ca un tratament clinic 
eficient pentru anxietate și 
depresie în cazul pacienților 
cu tulburări neurologice de 
lungă durată, fapt care conduce 
la rezultate superioare in 
neuroreabilitare. (11)

7. Integrarea socială și nivelul 
calității vieții

Studii recente sugerează faptul 
că pacienții cu scleroză multiplă 
prezintă un risc sporit de șomaj ca 
urmare a simptomatologiei fizice 
și psihologice. Mai mult, aceștia 
par să fie predispuși la un nivel 
mai înalt al stresului ocupațional, 
fapt prezumptiv influențat și de 
anumiți factori de personalitate 
cum ar fi nevrotismul, deschiderea 
sau autoconștientizarea. (20)

Nivelul scăzut de educație și 
nivelul crescut de dizabilitate sunt 
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factori predictori pentru pierderea 
locului de muncă în cazul 
pacienților cu scleroză multiplă. 
Pensionarea pe caz de boală 
reprezintă un factor predictiv 
pentru scăderea nivelului sănătății 
mentale. Pierderea locului de 
muncă este asociată cu scăderea 
calității vieții pacientului și implicit 
scăderea stării de bine mentale.  
(21)

Pacienții cu nivel de educație 
universitar, durată mai scăzută 
a evoluției bolii, simptomalogie 
depresivă și distres psihologic mai 
redus au un nivel mai ridicat al 
calității vieții. (29)

Creșterea nivelului de suport 
social perceput de pacienți este 
asociată statistic semnificativ 
cu scăderea simptomatologiei 
depresive asociate bolii. (5)
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1. Definition
Multiple sclerosis is 

an autoimmune disease, 
characterized by the appearance 
of demyelination foci spread in 
various regions of the central 
nervous system, at the level 
of the white matter such as: 
periventricular areas, brainstem, 
cerebellum, optic nerve, spinal 
cord. (22 - p. 247)

Medical advances allow 
patients to achieve a higher level 
of quality of life as compared to 
previous periods. However, due to 
the chronicity and unpredictability 
of the disorder, multiple sclerosis 
remains a particularly challenging 
disease for patients and their 
families, as it involves continuous 
treatment to slow the progression 
of symptoms. (4) 

2. Epidemiology
Worldwide, it is estimated 

that up to 2.5 million patients are 
diagnosed with multiple sclerosis, 
of whom 400,000 in Europe and 
about 300,000 in the US. Although 
it is a disease that appears 
especially in the young adult, it 
is present in 4-5% of cases and in 
children, the maximum incidence 
being at 30-40 years. The onset of 
the disease can be under 10 years 
old (cases in people under 3 years 
old have been reported), or in 
the juvenile period (10-15 years), 
with an evolution similar to that of 
the adult. The gender ratio is 3: 1 
(women/men). (22 - p. 247)

3. Pathogenesis
The etiology of the pathology 

remains unknown, but recent 
epidemiological studies, starting 
with the fact that multiple sclerosis 

is more common in temperate 
areas, promote the idea of the 
presence of an etiological agent 
with a long and variable latency 
period that ultimately causes 
the disease. There are also 
genetic factors that influence 
the disease, as the presence of 
histocompatibility antigens is 
overrepresented in patients with 
MS and the alleles of HLA-B7, DR2, 
DQW1 regions are more frequent. 
(22 - p. 247)

4. Clinical picture - 
particularities in adult and child

The vast majority of clinical 
forms fall into the following four 
categories: (22 - p. 247)

1. forms with relapses 
- remittances (relapse with 
complete recovery/sequelae 
and residual deficits after 
rehabilitation)
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2. forms with secondary 
progression (initially relapse / 
remission followed by progression)

3. forms with initial 
progression (progressive disease 
from onset with evolution in 
temporary plateau and with minor 
improvements)

4. forms of progressive 
relapses (progressive disease from 
onset with acute relapses).

56% appears as relapses - 
remissions, 22% progressive form 
and 22% mixed forms.

In adults, the most common 
symptoms of multiple sclerosis 
are: fatigue, balance problems, 
paresis or paralysis, paresthesia, 
bladder problems, spasticity, 
depression, pain, intentional 
tremor, communication or 
speech difficulties. Neurological 
examination reveals the pyramidal 
syndrome, cerebellar-ataxic 
syndrome, possibly vestibular 
syndrome. (22 - p. 247)

Particularities of the clinical 
picture in children (22 - pp. 247-
248): visual impairment with 
diplopia, "flu" view, oculomotricity 
disorders (internuclear 
olphthalmoplegia, nystagmus, 
nerve VI or III paresis, optic 
neuritis; bilateral nerve VII paresis; 
sensitivity disorders; ataxia; motor 
impairment (hemi/paraparesis); 
vestibular, sphincter disorders. 
General symptoms such as fever, 
vomiting, sometimes onset of 
encephalopathy (especially in 
cases with early onset) are added. 
The evolution is unpredictable, a 
single attack in childhood, then 
relapse after several years or 
repeated attacks in a few months.

According to the study carried 
out by Carroll S., the severity of 
fatigue, functional and cognitive 
impairment, as well as the 
cognitive-behavioural reaction to 
symptomatology are significantly 
more pronounced in children 
and adolescents diagnosed with 
multiple sclerosis compared to 
healthy ones, 50% of children 

reporting significant fatigue 
clinically. Another interesting 
aspect highlighted by the study 
is that the parents of children 
affected by multiple sclerosis 
have more statistically significant 
dysfunctional cognitions 
compared to those of the control 
group. (3)

Multiple sclerosis in children 
under 10 years old has clinical and 
imaging aspects different from 
those of the adult: seizures, acute 
encephalopathy with the disorder 
of the state of consciousness, 
seizures, pyramidal signs, mental 
deterioration, atypical MRI 
imaging (large lesions with atypical 
enhancement "butterfly "or ring 
type). (22 - p. 248)

5. Psychopathological 
elements associated with the 
diagnosis of multiple sclerosis

Cognitive disorders, 
including memory deficits, 
represent a significant problem 
in MS. Comprehensive neuro-
psychological tests show 40% 
of the patients affected by this 
deficiency, but a person with fluent 
speech and a rich vocabulary can 
give the impression of an intact 
cognition. Patients with MS, the 
S-P form, evolve the worst in this 
respect. The treatment of this 
problem consists initially of the 
exact identification of the deficit 
and then the use of memory cards, 
restructuring the patient's living 
environment and trying to replace 

the deficit. Particular attention 
should be paid to depression, heat 
intolerance, which may contribute 
to the deepening of the cognitive 
disorder. (22 - p. 252)

Patients have difficulties in 
sensory processing regardless of 
their cognitive abilities, which 
negatively affects their functional 
behaviour, expressed by means 
of reduced abilities to record and 
process sensory input from the 
environment. This can translate 
into affecting the patient's ability 
to perform daily tasks. (6)

Cognitive decline is common 
in multiple sclerosis and occurs 
in the form of attention deficits, 
reduced information processing 
speed, impaired working memory, 
especially visual - spatial memory, 
verbal fluency and executive 
functions, as well as low task 
performance which involves 
social cognition, especially social 
perception and empathy. (10)

A higher level of premorbid 
verbal intelligence (a precursor to 
cognitive resilience), is a predictor 
of maintaining brain connectivity 
despite grey matter atrophy, thus 
helping to maintain cognitive 
ability despite structural brain 
damage. (7)

Although cognitive decline 
is present in 40-70% of multiple 
sclerosis cases, only 33-50% of 
its variations can be explained 
by the physiological impairment 
evidenced by MRI. Studies show 
that the protective effect of 



Te c h i r g h i o l  |  s e p t e m b r i e  2 0 1 9

60 M E D I C A L

cognitive and cerebral arousal is 
restricted to memory functioning 
as a result of the association 
between grey matter volumes and 
peripheral grey matter with verbal 
memory. (19)

Functional capacity was 
associated with a decline in 
cognitive performance and a 
decrease in the quality of life of 
patients, a significant correlation 
being highlighted between sleep 
quality and cognitive performance. 
Functional capacity was identified 
as the best predictor for cognitive 
functioning. (2)

Speech performance is 

alcohol abuse (increased 
prevalence among men). (2. 3)

There is a significantly higher 
prevalence of gender disorders 
among women diagnosed with 
multiple sclerosis, with other 
mediating factors being age, 
disability level and the presence of 
depressive symptoms. (8)

Depressive symptoms often 
accompany the clinical picture. 
These disorders occur regardless 
of the course of the disease or the 
associated drug treatment. (13)

Patients with multiple 
sclerosis have a double suicide 
risk as compared with the 

the degree of efficiency of the 
patient, the quality of life and 
his/her social participation. 
The objectives of occupational 
therapy are: assessment of 
learning ability, assessment of 
work capacity according to the 
profession practiced, the testing 
and evaluation of individual skills. 
The complexity of occupational 
therapy consists in addressing the 
cognitive and the motor aspects 
together with the integration 
of the patient in the socio-
professional environment. (22 - p. 
253)

There are cases where 
speech disorder can affect 
comprehensibility and speech 
therapy is recommended in this 
case. The immediate purpose is 
for him/her to become intelligible 
and if possible, even reach normal 
speech. When the patient is less 
than 50% intelligible, augmentative 
communication devices can be 
used. In case of dysarthria, it is 
useful to maximize the phonatory 
and respiratory functions, but also 
to encourage the patient to "think 
out loud". (22 - p. 253)

Since fatigue perceived 
subjectively by MS patients was 
not associated with objective 
fatigue, cognitive decline, certain 
variables or stages of disability, 
but correlated with high levels of 
anxiety low levels of the feeling 
of self-efficacy, therapeutic focus 
on these psychological variables 
may reduce the burden of fatigue 
and increases the quality of life of 
patients. (15)

Anxiety can have a 
negative impact on cognitive 
functioning in multiple sclerosis, 
in particular on the speed of 
information processing and verbal 
learning, which encourages the 
psychotherapeutic approach to 
anxiety symptomatology as an 
auxiliary form to reduce cognitive 
decline. (27)

It is recommended to use 
the delayed reward paradigm 

generally normal in most MS 
patients. The most common 
problem is the difficulty of 
controlling the volume of speech 
(too slowly or too loud). Dysarthria 
is present in a small part of the 
patients, while anomie, aphasia, 
apraxia occur very rarely. (22 - p. 
253)

According to Svindt V, Bona J. 
Hoffman I, patients with multiple 
sclerosis may have bradilaliasa, 
rhythm and fluency disorders, and 
longer pauses in speech. (25)

Patients with multiple 
sclerosis frequently manifest 
depression, anxiogenic symptoms, 

general population. Among the 
suicide risk factors specific to 
them we can mention be the 
increased incidence of depression, 
social isolation and diminished 
independence caused by the 
associated reduced functional 
capacity. (16)

6. Therapy
Occupational therapy can 

help patients with MS maintain 
their independence. In 2001, a 
published meta-analysis showed 
its beneficial effect in combination 
with treatment on MS symptoms. 
The effects are maintained on 
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as a motivating factor that 
significantly influences the overall 
performance of patients in terms 
of the ability to focus attention 
and determines the reduction of 
objective cognitive fatigue. (14)

As people with complex 
self-image and better disease 
acceptance exhibit significantly 
reduced anxiety-depressive 
symptoms, it is assumed that 
psychological interventions 
focused on increasing disease 
acceptance and constructing a 
positive self-image may be of 
benefit to patients with MS. (18)

Depressive symptomatology 
of patients with MS is reduced by 
the sustained physical activity that 
generates behavioural activation. 
(26)

The most commonly used 
coping strategies by patients 
are acceptance, active coping, 
planning, positive reinterpretation 
and growth. The most commonly 
used strategies are substance 
use, return to religion and 
denial. Women use more coping 
strategies as compared to 
men, such as restraint, seeking 
social and emotional support, 
catharsis, behavioural and mental 
detachment. (24)

Patients with a place of 
internal control in relation to their 
health have a better mental state 
as a result of coping strategies 
centred on the problem, while 
those with a place of external 
control have a significantly lower 
level of mental health, as a result 
of emotion-focused coping 
strategies. (28)

Patients with high 
psychological resilience exhibit 
increased motor endurance and 
strength, regardless of their 
emotional or fatigue disposition. 
(17)

There is evidence to suggest 
that stress management can stop 
disease progression and improve 
patient well-being, one of the 
recent approaches in this regard, 

which proves its effectiveness as 
it is a new cognitive-behavioural 
stress management technique 
(PSAI). (1)

However, although 
cognitive behavioural therapy 
and mindfulness techniques 
have important effects 
in the psychotherapy of 
depressive, anxious and stress 
symptomatology in the general 
population, for patients with 
multiple sclerosis, the effects of 
reducing psychological distress are 
low or average. (9)

Life skills training aims to 
prepare patients and support 

as a result of physical and 
psychological symptoms. 
Moreover, they seem to be prone 
to a higher level of occupational 
stress, presumably influenced by 
certain personality factors such 
as neuroticism, openness or self-
awareness. (20)

The low level of education 
and the high level of disability are 
predictive factors for job loss in 
patients with multiple sclerosis. 
Retirement on a case-by-case 
basis is a predictive factor for the 
lowering of the level of mental 
health. Loss of work is associated 
with a decrease in the quality of life 

them in developing problem-
solving skills and the ability to 
cope with the various difficulties 
associated with the disease. (12)

Relaxation training is 
proposed as an effective clinical 
treatment for anxiety and 
depression in case of patients with 
long-term neurological disorders, 
which results in superior 
neurorehabilitation outcomes. 
(11)

7. Social integration and 
quality of life

Recent studies suggest that 
patients with multiple sclerosis are 
at increased risk of unemployment 

of the patient and, consequently, 
with a decrease in the mental 
well-being. (21)

Patients with a higher 
education level, a shorter duration 
of illness, depressive symptoms 
and lower psychological distress 
have a higher quality of life. (29)

The increase in the level 
of social support perceived by 
patients is statistically significantly 
associated with the decrease in 
depressive symptoms associated 
with the disease. (5)
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CE E NOU?
TECAR terapia

Dr. Iulia BELC, Medic primar Medicină Fizică și Reabilitare Medicală

Dezvoltarea tehnologiei 
actuale este resimțită la nivel 
global de către societate și își 
pune amprenta, în egală măsură, 
asupra vieții individului. Viteza 
și presiunea derulării achizițiilor 
tehnologice,   supun individul la 
un efort de adaptare, care implică 
costuri, decondiționări somato-
funcționale și riscuri de accidentare 
sau boli degenerative. Pe de altă 
parte, mijloacele terapeutice se 
perfecționează continuu pentru a 
face față acestor provocări în mod 
preventiv sau curativ.

În acest sens, s-a impus 

tehnologii începe în 1890, când 
Jacques Arsène d’Arsonal, medic, 
fizician și inventator francez a 
demonstrat capacitatea de a 
permeabiliza membrana celulară  
la trecerea unui curent cu frecvența 
cuprinsă între 100 KHz și 10 MHz. 
Primul echipament de fizioterapie 
din domeniul radiofrecventei 
a fost creat în anul 1939 de 
către fizicianul englez William 
Beaumont. În 1985 saloanele 
de estetică corporală abordează 
celulita prin terapia în câmp de 
radiofrecvență prin intermediul 
electrozilor multipolari. Abia 10 

deplasare  aplicat prin intermediul  
înaltei frecvențe  angrenează ioni, 
molecule cu încărcare electrică 
opusă electrodului de destinație, 
crește cinetica, vibrațiile acestora 
producând prin efect Joule o 
căldură endogenă, omogenă, 
biocompatibilă, fără efecte 
secundare. Acest efect termic, 
prin augmentarea impactului ionic 
produce  hiperemie, creșterea 
vascularizației și   un transfer 
intracelular crescut al  oxigenului 
și al substanțelor nutritive spre 
țesuturile lezate. Pe de altă parte 
crește “wash-out” cataboliților 

TECAR terapia, o tehnologie  
într-o importantă expansiune 
în ultimii ani, grație efectelor  
clinice confirmate și diversității 
indicațiilor în tratamentul și 
prevenția afecțiunilor musculo-
articulare. T.E.C.A.R. este un 
acronim, însemnând Transfer 
de Energie în câmp Capacitiv și 
Rezistiv, prin care se produce o 
energie endogenă, biocompatibilă 
cu efect de biostimulare, 
regenerare a țesuturilor lezate. 
Este o formă de terapie din 
domeniul radiofrecventei, 
echipamentele existente pe piață 
folosind frecvente de lucru diferite, 
cuprinse între 0.3 -1.2 MHz.  

Istoria dezvoltării acestei 

ani mai târziu această tehnologie 
începe a fi folosită în medicină, 
inițial în Italia, cu numele de 
TECAR, utilizând frecvențe între 
0,5 -0,6 MHz.

Principiul de acțiune ține 
cont de modul de comportare 
al corpului uman la trecerea 
curentului electric, asemenea unei 
baterii de condensatori legați în 
serie. Ţesuturile au rezistivități 
diferite, în mod descrescător 
de la os- țesut adipos –tendon 
– piele uscată – mușchi – vase 
– nervi – țesut interstitial. În 
același timp și celula poate fi 
privită ca un biocondensator : 
membrana –citoplasma bogată 
în apă și electroliți.  Curentul de 

“toxici” și crește viteza de rezorbție  
a edemelor și hematoamelor. 
Se activează metabolismul 
celular, cu creșterea producției 
de ATP, necesar în procesul de 
biostimuare.

Sumarizând, efectele 
biologice ale TECAR- terapiei sunt:
•Îmbunătățește echilibrul 
membranei celulare
•Restabilește fluxul intra- și extra 
celular
•Restabilește potențialul 
electrochimic
•Restabilește permeabilitatea 
capilarelor și a membranelor 
celulare
•Restabilește sistemele de 
amortizare, alcalinizare
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•Facilitează eliberarea 
toxinelor supraaglomerate din 
stațiile limfatice și activează 
imunostimularea prin mecanismul 
biochimic indirect;efect 
antioxidant
•Reglarea schimburilor în 
microambientul celular
•Accelerează reparația țesutului 

Efectele clinice:
•Antialgic prin acțiunea directă 
asupra receptorilor și prin secreția 
de endorfine
•Restabilește echilibrul  simpatic – 
parasimpatic
•Elimină blocajelor funcționale și 

sisteme: capacitiv și rezistiv. Primul 
are acțiune mai superficială, 
cu perceperea mai  intensă a 
căldurii și se adresează țesuturilor 
bogate în apă (vase sanguine, 
mușchi). Sistemul rezistiv are 
acțiune profundă, cu o senzație 
comparativ mai mică de căldură și 
se adresează țesuturilor sărace în 
apă  (tendon, ligament, os). Gradul 
de penetrabilitate  este invers 
proporțional cu frecvența, pe cale 
de consecință direct proporțional 
cu lungimea de undă.

Aplicația este mobilă, 
dinamică, antrenând în timpul 

terapiei grupele musculare, 
articulațiile vizate. Prin aplicarea 
unei rezistente la mișcare crește 
cantitatea de căldură generată, 
cu augmentarea consecutivă a 
circulației sanguine. Este o terapie 
extrem de versatilă, permițând 
modalități diferite de aplicare, 
funcție de patologie, stadiul de 
boală, starea funcțională. Se poate 
combină cu tehnici de masaj, cu 
tehnici de manipulare articulară și 
exerciții de kinetoterapie.

Este cunoscută și sub numele 
de terapia campionilor, fiin folosită 
de sportivi în tratareaaccidentarilor 
competiționale, având efect rapid. 
În medicină sportivă se poate folosi 
profilactic, pentru îmbunătățirea 
troficitatii și funcționalității 
mio-articulare, creșterea forței, 
rezistenței la efort.

Este o terapie extrem de 
plăcută pentru pacient și este o 
provocare pentru terapeut, care 
poate combina diferite tehnici de 
recuperare. Poate fi asociată și 
cu alte electroterapii, în special 
în intervalul dintre ședințele de 
shockwave, pentru a stimula 
procesele de cicatrizare, refacere 
a leziunilor tisulare.

Durerile de spate, 
contracturile sau intinderile 
musculare, tendinozele prin 
suprasolicitare, refacerea 
după intervențiile ortopedico-
chirurgicale, leziunile de parți moi 
sunt cele mai frecvente indicații 
terapeutice. Dar versatilitatea si 
stăpânirea tehnicii de aplicare 
crește considerabil paleta 
indicațiilor terapeutice.

receptoare
•Scade contracturile și redorile 
articulare
•Crește elasticitatea țesutului 
conjunctiv
•Stimulează mecanismelor de 
refacere  fără efecte și fenomene 
riscante și vătămătoare.

Principalele indicații sunt în  
traumatologie, medicină sportivă, 
terapia durerii, reumatologie, 
afecțiuni circulatorii, afecțiuni 
dermatologice, afecțiuni 
ginecologice, refacerea 
postpartum, estetică corporală.

Contraindicații:
•Pace-maker,  proteze auditive, 

pompă de insulină
•Probleme de coagulare (patch 
anticoagulant)
•Tromboflebită
•Sarcina
•Afecțiuni cardiace decompensate, 
angină pectorală
•Tulburări de sensibilitate 
periferică
•Procese infecțioase, tumori
•Epilepsia
•Sensibilitatea la căldură
•Copii sub 14 ani, contraindicație 
care suscită la discuții; este de 
dorit a se evita zonele cu cartilaj 
de creștere.

Modul de aplicare se face în 2 

Aspect dupa 4 terapii.
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WHAT IS NEW?
TECAR therapy

Dr. Iulia BELC, Physical Medicine and Medical Rehabilitation Primary Physician

Current technology 
development is felt globally by 
our society, and it equally puts its 
mark on the life of the individual. 
The speed and pressure of the 
implementation for technological 
acquisitions subject the individual 
to an adaptation effort, which 
implies costs, somato-functional 
deconditioning, and risk of injury, 
or degenerative diseases. On the 
other hand, therapeutic means 
are constantly improving, in order 
to cope with these challenges, in a 
preventive or curative manner.

In this respect, TECAR therapy 
has prevailed, a technology which 
has undergone a significant 
expansion in recent years, thanks 
to the certified clinical effects, 
and diversity of indications in 
the treatment and prevention 
of muscle and joint disorders. 
T.E.C.A.R. is an acronym for 
Energy Transfer in a Capacitive 
and Resistive Field, which 
produces an endogenous energy, 
biocompatible with a biostimulant, 
regenerative effect on the injured 
tissues. It’s a type of therapy in the 
radiofrequency field, with existing 
equipment on the market using 
different working frequencies, 
between 0.3-1.2 MHz.

The history of the development 
of this technology begins in 1890, 
when Jacques Arsène d 'Arsonal, 
a French physician, physicist and 
inventor, demonstrated the ability 
to permeabilize the cell membrane 
at a current between 100 KHz and 
10 MHz. The first physiotherapy 
equipment in the field of 
radiofrequency was created in 
1939, by the English physicist 
William Beaumont. In 1985, 
body aesthetics salons approach 
cellulitis through radiofrequency 

field therapy, using multipolar 
electrodes. It is 10 years later 
that this technology begins to be 
used in medicine, initially in Italy, 
by the name of TECAR, and using 
frequencies between 0.5-0.6 MHz.

The action principle takes 
into account the way the human 
body reacts, while being passed 
by electric current, like a battery 
of capacitors connected in 
series. Tissues have different 
resistivity, descending from the 
bone – adipose tissue – tendon 
– dry skin – muscle – vessels – 
nerves – interstitial tissue. At the 
same time, the cell as well, may 
be regarded as a bio-capacitor: 
membrane – cytoplasm, rich 
in water and electrolytes. The 
displacement current, applied 
through high frequency engages 
ions, molecules with an opposed 
electric charge to the destination 
electrode, increases kinetics, their 
effects producing by Joule effect 

an endogenous, homogenous, 
biocompatible heat, with no side 
effects. This thermic effect, through 
the augmentation of the ionic 
impact, produces hyperaemia, 
an increase in vascularization, 
and a high intracellular transfer 
of oxygen and nutrients to the 
damaged tissues. On the other 
hand, the ‘wash-out’ of the 
‘toxic’ catabolits is rising, with an 
increase in the resorption speed 
for oedema and haematoma. The 
cellular metabolism is activating, 
with an increase in the production 
of ATP, necessary within the 
biostimulation process.

Summarizing, the biological 
effects of the TECAR therapy are 
as follows:
•It improves the balance of the 
cellular membrane
•It restores the intra and extra-
cellular flow
•it restores the electrochemical 
potential



Te c h i r g h i o l  |  s e p t e m b r i e  2 0 1 9

66 M E D I C A L

•it restores the permeability for 
vessels and cellular membranes
•it restores the damping and 
alkalizing systems
•it facilitates the release of 
the overloaded toxins in the 
lymphatic stations, and activates 
immunostimulation through the 
indirect biochemical mechanism; 
antioxidant effect
•adjustment of the cellular 
microenvironment exchanges
•accelerates tissue repair

Clinical effects:
•painkiller, through its direct 
action over receptors and through 
endorphins secretion
•it restores the sympathetic – 
parasympathetic balance
•removes the functional and 
receptor blockages
•decreases contractures and joint 
stiffness
•increases the elasticity of the 
connective tissue
•stimulates the recovery 
mechanisms, with no side effects 
or risky and harmful phenomena
The main indications are in 
traumatology, sports medicine, 
pain therapy, rheumatology, 

circulatory conditions, skin 
conditions, gynecological 
conditions, postpartum recovery, 
and body aesthetics. 

Contraindications:
pace-maker, hearing aids, insulin 
pump
•clotting issues (anticoagulant 
patch)
•thrombophlebitis 
•pregnancy
•decompensated heart disease, 
angina pectoris
•peripheral sensitivity disorders
•infectious processes, tumors
•epilepsy
•sensitivity to heat
•children under the age of 14, 
contraindication which gives 
rise to discussions; it is desirable 
to avoid the areas with growth 
cartilage

The application method is 
done in 2 systems: capacitive 
and resistive. The first one has a 
more superficial action, with a 
more intense heat perception, 
and is aimed at tissues rich in 
water (blood vessels, muscles). 
The resistive system has a deep 
action, with a comparably lower 

heat sensation, and it aims tissues 
that are poor in water (tendon, 
ligament, bone). The penetrability 
degree is inversely proportional 
with the frequency, consequently 
directly proportional to the 
wavelength.

The application is mobile, 
dynamic, engaging the targeted 
muscle groups and joints during 
therapy. By applying some 
resistance to movement, the 
generated heat quantity increases, 
subsequently augmenting the 
blood flow. It is an extremely 
versatile therapy, allowing 
different application methods, 
depending on the pathology, stage 
of disease, and functional state. It 
may be combined with massage 
techniques, joint manipulation 
techniques, and kinetotherapy 
exercises.

It is also known as the 
champions therapy, being used 
by athletes in the treatment 
of competitive injuries, and 
having a quick effect. It can be 
used prophylactically in sports 
medicine, for the improvement 
of trophicity, muscle and joint 
functionality, increase in strength, 
and endurance to effort.

It’s an extremely enjoyable 
therapy for the patient, and it 
is a challenge for the therapist, 
who can combine different 
rehabilitation techniques. It 
may be associated with other 
electrotherapies, especially in 
the period between shockwave 
sessions, in order to stimulate the 
scarring process, and the recovery 
of the tissue lesions.  

Back pains, contractures, or 
pulled muscles, tendinosis due to 
strain, recovery after orthopaedic 
surgery, and soft tissue lesions, 
are the most frequent therapeutic 
indications. The versatility and 
mastery of the application 
technique considerably increase 
the range of the therapeutic 
indications.
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Ludovik Mrazek1

În toamna anului 1930, am 
fost însărcinați de către Ministerul 
Muncii, Sănătății și Ocrotirilor 
Sociale, a studia la fața locului 
din punct de vedere geologic, 
balneologic și balneoterapeutic, 
regiunea balneară a lacului 
Tekirghiol pe motivul că, în ultimii 
ani s-ar  fi constatat, mai ales din 
partea localnicilor, „schimbări 
cantitative și calitative în lacul 
Tekirghiol”. În legătură cu această 
constatare ni s-a cerut să alcătuim 
„un program mai cuprinzător 
pentru exploatarea factorilor 
terapeutici ai regiunei Tekirghiol.”

Am căutat să satisfacem 
acestei însărcinări după cea mai 
bună chibzuință; am ținut însă 
totodată de necesar să cuprindem 
în cadrul cercetărilor noastre 
nu numai referințele geologice, 
balneologice și balneoterapeutice, 
ci și cele igienice, de salubritate 
publică, cele economice, de 
comunicație, de edilitare, de 
tehnică balneară, ca fiind în 
strânsă legătură cu exploatarea 
factorilor terapeutici și programul 
de dezvoltare al unei stațiuni.

Rezultatul cercetărilor 
noastre l-am depus într-un raport 
înaintat Ministerului, din care au 
fost publicate extrase și fragmente 
scurte în „Revista de Idrologie 
Medicală”, în „Revista de Igienă 
Socială” și în „Curierul balnear”. 
Complexul întreg al chestiunilor 
puse de noi nu a fost redat încă 
și noi, chiar în acest complex, în 
totalitatea chestiunilor atinse, 
vedem importanța celor observate 
și raportate.

Constatările noastre făcute 

la Tekirghiol și în anturajul acestei 
valoroase stațiuni balneare ni se par 
de o importanță nu numai pentru 
Regiunea balneară respectivă, ci 
credem că ele vor putea fi aplicate 
„mutatis mutandis” la cele mai 
multe din stațiunile noastre 
balneare din țară; vor putea servi 
de orientare la studiul referințelor 
geologice ale unei regiuni balneare 
și a hidrografiei sale, la delimitarea 
perimetrelor de protecție, la 
aprecierea factorilor curativi 
ale unei stațiuni, la exploatarea 
lor, la salubritatea stațiunilor și 
a terenurilor lor de protecție, 
la instalațiunile particulare ale 
unei stațiuni, etc. În același timp, 
ele vor putea oferi orientări 
pentru organizarea economica, 
administrativă și igienică ale 
unei stațiuni balneare, pentru 
dezvoltarea edilă și funcționarea 
corectă și armonică a ei.

Din motivele acestea, ne-
am decis a publica în intreg 
observațiunile și constatările 
noastre, în speranța că ele vor 
putea audce oarecare folos tuturor 
factorilor care poartă un interes 
pentru dezvoltarea și progresul 
stațiunilor noastre balneare, 
înainte de toate medicilor 
balneologi, medicilor în general, 
apoi proprietarilor de stațiuni și nu 
mai puțin însuși statului român.

Iată în cele următoare obiectul 
observațiunilor noastre:

Din literatura științifică mai 
indicată asupra lacului Tekirghiol 
sunt de relevat:

1) Ca literatură geologică 
și geografică: Studiul d-lui Ing. 
de mine Insp. Gen. Radu Pascu. 

„Cercetări preliminare asupra 
lacului Tekirghiol”, publicat în 
tomul IV, 1910, al anuarului 
Institutului Geologic al României, 
urmat în 1924 de un raport către 
Direcțiunea Institutului.

2) „Analize chimice ale apei 
și nămolului”, de A. Saligny și M. 
Georgescu (1893), H. Petrescu 
(1928), Burada și acum în urmă 
„Analiza fizică și chimică”, de 
profesorul Dr. N. T. Deleanu și R. 
Hoffman (1930). 

3) „Studiul biologic al lacului”, 
de prof. Baul Bujor (1900, 1904, 
1911, 1928).

PARTEA II
Constatări privind 

funcționarea stațiunilor din 
jurul lacului

1) Exploatarea nomolului 
negru și a apei lacului

Cantitatea de nomol negru 
este evaluată de Inginerul Pascu 
la 1.656 milioane kgr. cifră 
aproximativă care dă o imagine 
a cantității de care s-ar dispune 
pentru a garanta o funcționare 
îndelungată a băilor.

O exploatare sistematică 
a nomolului, însă, este singura 
garanție că într-adevăr se pot 
socoti pe multe decenii, poate 
chiar mai mult, cu un nomol de 
calitatea aceluia de astăzi.

Exploatarea se face astăzi ca și 
înainte, în genere în mod prădalnic. 
Suprafețele de exploatare vechi 
nu sunt bine cunoscute, iar cele 
de astăzi nu sunt exact limitate, 
controlul exploatării este imposibil 
de făcut cu organizația actuală. 

1. Ludovic Mrazec era o somitate științifică. În bibliografia lui științifică, studiile asupra petrolului sunt premiere 
internaționale în domeniu, iar activitatea omului politic se desfășurase până la funcția de secretar general la Ministerul 
Minelor. Raportul profesorului L. Mrazec anticipa elaborarea unui program cuprinzător pentru exploatarea factorilor 
terapeutici ai regiunii Techirghiol. În primul rând privind protecția nămolului.
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În afară de aceasta, după cum 
s-a constatat de mai mulți ani, se 
scoate fie din lipsa de atenție, fie 
intenționat un nomol cafeniu din 
lac, calitativ inferior nomolului 
negru, se atinge și se rănește deci 
substratul nomolului negru.

În felul acesta, nu se știe exact 
unde s-a exploatat și unde nu s-a 
exploatat.

Se impune prin urmare, o 
regulamentare a exploatațiunei. 
Suprafața în exploatare trebuie 
decis delimitată. În prealabil însă 
trebuie determinată grosimea 
actuală a nomolului negru. Un 
control în timpul exploatării 
trebuie să garanteze că acesta se 
face metodic.

O chestiune însă nestudiată 
este așa zisa refacere a nomolului.

Nomolul este un produs 
biochimic secular.

Din punct de vedere fizic și 
chimic, este o diferență sensibilă 
într-un nomol proaspăt și un 
nomol întrebuințat, diferență care 
devine și mai tare când e vorba 
de nomoluri lăsate mult timp 
în contact cu aerul, cum e cazul 
nomolului depus la Techirghiol-
sat.

Din punct de vedere 
terapeutic, nu ni se pare tot atât 

de eficace nomolul vechi ca și un 
nomol atins, un nomol care se 
formează. Prin procesul biochimic 
în acțiune, substanțele coloidale, 
ca și compuși de absorbțiune, 
precum și produsele celelalte 
chimice ale procesului se află 
într-o fază de status nascendi și 
acțiunea lor asupra organismului 
este fără îndoială mai puternică.

Lipsa aceasta se poate 
remedia readucând nomolul 
întrebuințat imediat în lac, și 
anume pe cât posibil acolo de unde 
a fost exploatat. În modul acesta, e 
probabil că s-ar facilita procesul de 
refacere care consită pe de o parte 
dintr-o mineralizare nouă prin apa 
lacului, pe de altă parte printr-o 
reînviere a procesului biochimic, 
dacă bineînțeles condițiunile 
esențiale pentru activitatea lui 
există.

Astăzi, nomolul întrebuințat 
la băile din stabilimentele din satul 
Tekirghiol în loc să fi fost readus 
în lac, s-a depus și se depune cu 
îndărătnicie la marginea lacului în 
sânul Tekirghiol. În modul acesta, 
s-a împotmolit o suprafață de mai 
multe hectare. În timpul secetos, 
nomolul se usucă pe o adâncime 
mai mult sau mai puțin mare și 
se acoperă cu un strat de nisip și 

praf adus de vânt și pe ape pe care 
prinde vegetația.

Apa încărcată cu nomol din 
băi se scurge pe uluci de lemn care 
se împing succesiv mai mult spre 
lac, fiindcă depunerea lor în lac se 
poate menține printr-o scurgere 
liberă.

Prin împotmolire se mărește 
în felul acesta suprafața uscatului.

Nu instităm mai mult asupra 
acestui procedeu primitiv și 
prădalnic. Cert este că, cantitățile 
acestea mari de nomol sunt 
profund degradate și calitățile 
nomolului cași coloid sunt 
foarte slăbite și refacerea devine 
problematică.

Masa mare de nomol destul 
de groasă se așază cu timpul și 
devine compactă. E posibil ca 
ea să oprească sau să reducă cel 
puțin izvorârea pânzei de apă de la 
marginea sânului Techirghiol.

Se impune deci o despotmolire 
din acest colț al lacului. El trebuie 
curățat, nomolul transportat în 
părțile lacului exploatate de mai 
mult timp.

4) Considerațiuni economice 
și constatări asupra situațiunii 
generale a stațiunilor

Tekirghiolul are însușirile 
unei stațiuni balneare de primul 
rang ce-l poate câștiga complet 
și păstra, dacă se iau măsurile 
elementare și absolut necesare 
cu privire la salubritatea generală, 
igienă și confort modern.

Datele statistice din trecutul 
stațiunii Tekirghiol arată că în 
1896 erau abia 25 de vizitatori, 
103 în 1898, în 1902 ar fi fost  
122, iar în 1905 cam 500. Astăzi 
se evaluază frecvența la peste 
24.000 de vizitatori. Nu există 
după cunoștințele noastre în 
Europa o stațiune balneară care 
în timp relativ atât de scurt să fi 
luat un avânt așa de impunător ca 
Tekirghiolul.

În raport cu numărul 
vizitatorilor, s-a dezvoltat pe lângă 
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stabilimentele existente, hoteluri, 
pensiuni și case în care se poate 
adăposti numărul mare de public.

Statul, Eforia Spitatelor, 
Caritatea publică, Societatea 
pentru ocrotirea tuberculoșilor 
C.T.C., Crucea Roșie, unele 
Ministere (Comunicații, P.T.T., 
Munca), diferite societăți, orașe și 
inițiativa particulară s-au întrecut 
în clădiri de sanatorii, băi, hoteluri, 
etc., în acest loc binecuvântat care 
dă atâtor oameni viață nouă și 
sănătate.

Capitalul investit în cele trei 
localități ale stațiunii se ridică, 
după părerea d-lui Sneator Movilă, 
la ¾, până la un miliard de lei. În 
anul 1930, Tekirghiolul a fost vizitat 
de peste 24.000 de persoane, din 
care majoritatea revin stațiunii 
Carmen Sylva (16.000). Socotind 
cheltuiala de pensiune la cel puțin 
10.000 de persoană, sumă totală 
care a fost adusă în Tekirghiol în 
sezonul așa de scurt al acestui an, 
s-ar ridica la 240 de milioane de lei, 
din care putem presupune că cca. 
30% au rămas câștig proprietarilor, 
adică 80 de milioane de lei.

Veniturile comunei Carmen 
Sylva sunt de 3 milioane de lei, 
acele ale comunei Tekirghiol-sat 
și grupul Eforia de 2, ¼  - 2, ½ 
milioane de lei. Comisiei balneare 
îi revin aproximativ 700.000 
de lei. Veniturile statului din 
comunele regiuni se estimează la 
3 – 4 ½ milioane de lei, mult sub 
cifra reală de încasat (jumătate). 
Venitul nomolului lacului e de 400 
– 600.000 lei.

Cifrele de mai sus 
demonstrează limpede importanța 
economică a stațiunii, mai ales 
dacă luăm în considerare timpul 
scurt al sezonului și dacă avem 
în vedere că dezvoltarea mare a 
regiunii s-a produs de la război 
încoace. Din acest punct de 
vedere, Tekirghiolul ocupă locul 
de frunte între toate stațiunile 
noastre balneare. 

Trebuie să recunoaștem 
că este demn de laudă efortul 
făcut la Carmen Sylva, pentru a 
da acestei stațiuni o dezvoltare 
corespunzătoare stațiunilor din 
străinătate.

Edilitatea pare a fi fost 
condusă după un sistem destul 
de bine gândit. Clădirile în mare 
parte, după toate aparențele, par 
a fi bine amenajate. De regretat 
este că nu se impune un stil 
apropiat condițiunilor climatice și 
peisajul și mai ales că se tolerează 
contrariu regulamentului, credem 
noi, de a se clădi case care nici 
prin aspectul, nici prin confortul 
lor, nu pot intra în cadrul edilitar al 
stațiunii.

Ar trebui să se impună tuturor 
caselor, în mod obligatoriu, 
introducerea luminii electrice, 
îngrădiri corespunzătoare stilului 
caselor și plantațiuni.

Plantațiunilor, de altfel, 
nu li s-a dat atențiune pe toată 
întinderea stațiunii. E adevărat 
că ele întâmpină greutăți 
mari în regiunea de stepă și în 
apropierea mării. Acestea au fost 
însă învinse cu succes și pilde 
remarcabile prezintă Sanatoriul 
Eforiei Spitalelor, Sanatoriul 
de copii tuberculoși (Balș) și a 

plantațiunilor pe bulevardul și 
pe plaja de la Carmen Sylva. 
Sistemul de a acoperi cu plante 
mari tot ce nu e clădit, menajând 
bineînțeles accesul caselor, apoi 
de a înfrumuseța casele cu flori, 
ar trebui introdus și chiar impus. E 
adevărat că trebuie pentru aceasta 
apă și multă apă, dar și dificultatea 
aceasta se poate înlătura după 
cum vom vedea.

Nu trebuie uitat că atracția 
pentru bolnavii unei stațiuni cum 
este Tekirghiol, nu consistă numai 
în factori terapeutici, dar mai ales, 
în confortul, igiena, precum și în 
farmecul ce are o vegetațiune în 
monotonia văratică a stepei. Nu 
trebuie uitat că clima de stepă 
se suportă greu chiar de oameni 
sănătoși și mai greu de bolnavi, 
și acestora trebuie dată umbra și 
răcoreala ce produce vegetația. 

PARTEA III
Concluzii și propuneri

3) Pentru toate celelalte 
chestiuni care privesc stațiunile 
balneare, se impun fixarea cât 
de repede a unui perimetru 
de protecțiune extern și a unui 
perimetru de protecțiune intern.

Perimetrul extern ar trebui 
probabil să se întindă până la linia 



Te c h i r g h i o l  |  s e p t e m b r i e  2 0 1 9

70 M E D I U

colinelor ce formează împrejmuirea 
bazinului de recepțiune al lacului. 
În acest perimetru, orice lucrare 
privind regimul apelor subterane 
(puțuri etc.) sau a apelor temporar 
afluente ale lacului, orice înființare 
de industrie sau lucrări mari, 
trebuie să fie prealabil aprobate.

Perimetrul intern ar cuprinde 
suprafața din raza celor două 
(trei) stațiuni balneare propriu 
zise. Controlul se întinde aici la 
orice lucrare sau instalație (clădiri, 
deschideri de băi, apă, canalizări, 
deschidere de străzi noi, parcuri 
etc.), care ar trebui să se supună cu 
totul unui plan de sistematizare cu 
salvgardarea intereselor publice.

În acest cadru să se organizeze 
supravegherea igienică a regiunei.

Depozitarea gunoaielor 
de orice fel să înceteze în jurul 
lacului și în văile afluente Tuzla și 
Tekirghiol.

De la începutul sezonului va 
trebui să funcționeze o poliție a 
lacului căreia ar incumba controlul 
lui zilnic. Ea să fie supusă direct 
medicului sanitar care ar trebui 
să fie răspunzător de ordinea 
sanitară, salubritatea și igiena 
stațiunii, în lac și în jurul lacului. 
Practica medicală ar trebui să-i 
fie interzisă în timpul sezonului, 
pentru ca să dispună de timp 
suficient de a face serviciu și de 
a supraveghea, oferindu-i-se în 
schimb o leafă convenabilă pe 
care să o suporte cele trei stațiuni 
balneare din jurul lacului.

4) Ridicarea și menținerea 
regiunii Tekirghiol la rangul 
unei stațiuni balneare de rangul 
prim implică aducerea unei ape 
potabile, bune și abundente.

Pânza de apă din Sarmațian 
nu poate acoperi nevoile așa 
de mari ale stațiunii din timpul 
verii fără a aduce probabil un 
prejudiciu lacului. Pentru acest 
motiv, propunerea d-lui Movilă 
de a aduce apa de la Constanța 
cu garanțiile de a avea o apă 

ireproșabilă este bine venită.
5) Nu mai puțin importantă și 

grabnică este canalizarea stațiunii 
Carmen Sylva și grupul Eforiei 
Spitalelor. Pentru Carmen Sylva 
rămâne de studiat posibilitatea de 
a canaliza totul înspre mare, la sud 
de Carmen Sylva, în josul ei, căci 
curentul marin lungește coasta, 
fiind îndreptat spre sud.

Tot acolo ar trebui mutat 
abatorul care chiar la marginea 
mării ar putea găsi și apă dulce în 
Sarmațian.

Pentru satul Tekirghiol, 
canalizarea întâmpină dificultăți 
mari din cauză că colinele pe care 
este așezat satul se lasă toate înspre 
lac. Aci pare a fi de recomandat de 
a se prevedea latrine cu sistemul 
Pister și depunerea fecalelor iarna 
pe câmp ca îngrășăminte.

6) În ceea ce privește 
iluminatul, să fie obligatoriu 
introducerea luminii electrice în 
toate stabilimentele de băi și în 
casele ce se închiriază vizitatorilor, 
acestea atât pentru a ridica 
confortul pe care trebuie să-l ofere 
stațiunea, cât și pentru înlesnirea 
funcționării ei.

7) Pentru înfățișarea generală 
a stațiunii, ar trebui introdus 
în mod obligatoriu plantarea 
succesivă a tuturor terenurilor 
publice și străzilor, aleilor etc. 
Impresiunea ce produce o oază 
de grădini și verdeață în peisajul 
monoton al stepei în timpul 
verii ar face stațiunea cu mult 
mai plăcută și prietenoasă și i-ar 
creea un avantaj mai mare față 
de stațiuni similare de pe malurile 
Mării Negre din Basarabia și aceea 
de la Odesa.

8) Stabilimentele de băi 
astăzi în funcțiune par a satisface 
frecvența actuală a regiunii. 
Deschiderea de stabilimente noi 
n-ar trebui admisă decât în caz că 
s-ar urca frecvența, și atunci numai 
sub condițiune ca instalațiile să 
fie absolut moderne, să ofere tot 

confortul și să satisfacă complet 
cerințele igienii.

Instalația de băi de nomol 
în clădiri locuite, în hoteluri și 
sanatorii să fie oprită și permisă 
numai în clădiri separate.

Pentru a da imboldul necesar 
inițiativei particulare, care a creat 
de fapt stațiunea Tekirghiol și a 
ridicat-o cu sacrificii mari la nivelul 
ei actual, și care numai ea poate să 
o dezvolte, ni se pare oportun de a 
interzice o concurență nepermisă 
a stabilimentelor statului, cum am 
arătat mai sus.

9) În sfârșit, ținând seamă 
de importanța terapeutică și de 
valoarea economică a stațiunii, 
propunem înființarea unui 
Institut balneologic local, care 
ar fi un institut de cercetare, de 
experimentare și un organ de 
control științific.

Ne închipuim institutul 
susținut de Stat și de Comisiile 
balneare ale stațiunilor din 
regiune. El ar fi în țară și pe coasta 
Mării Ngere primul institut de felul 
acesta și așezat tocmai acolo unde 
terenul de activitate pentru un 
astfel de institut e mai prielnic.

În el s-ar concentra 
observațiunile meteorologice și 
observațiunile și cercetările privind 
regimul lacului și al factorilor săi 
curativi, precum și observațiunile 
medicale; dacă ar fi posibil, ar fi 
indicat ca medicul sanitar să fie 
organul executiv al institutului în 
chestiune de igienă, salubritate și 
sănătate.

Institutul de felul acesta ar 
supraveghea în primul loc lacul 
și stațiunile din punct de vedere 
balneologic și igienic și ar fi păvaza 
cea mai bună și sigură pentru 
păstrarea echilibrului lacului și 
a factorilor săi curativi și pentru 
progresul stațiunii.

Începând modest cu un 
program restrâns dar bine stabilit 
și răzemat pe un plan bine studiat, 
el ar putea să se dezvolte succesiv.
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In the autumn of 1930, we 
were commissioned by the Ministry 
of Labour, Health and Social 
Protection, to study on the site 
from the geological, balneological 
and balneotherapeutic point of 
view, the balneal area of Lake 
Tekirghiol on the grounds that, 
in recent years, it would have 
been found, especially from the 
locals’ sayings, "quantitative 
and qualitative changes in Lake 
Tekirghiol". In connection with this 
finding, we were asked to establish 
"a more comprehensive program 
for exploiting the therapeutic 
factors of the Tekirghiol region."

We have sought to fulfil this 
assignment according to the best 
endeavour; However, at the same 
time, we considered it necessary 
to include in our research not 
only the geological, balneological 
and balneotherapeutic 
references, but also the hygienic, 
public sanitation, economic, 
communication, construction one, 
of balneal techniques, as being 
closely related to the exploitation 
of therapeutic factors and the 
development program of a resort. 

We sent the result of our 
research in a report submitted 
to the Ministry, from which 
extracts and short fragments 
were published in “Revista de 
Idrologie Medicală” in “Revista de 
Igienă Socială” and in “Curierul 
balnear”. The whole complex of 
the questions asked by us has 
not yet been reproduced and we, 
even in this complex, in all the 
matters addressed, we see the 
importance of the facts observed 

Ludovik Mrazek1

1. Ludovic Mrazec was a scientific figure. In his scientific bibliography, oil studies are international premieres in the field, 
and the activity of the politician had been carried out until the position of Secretary General at the Ministry of Mines.
The report of Professor L. Mrazec anticipated the elaboration of a comprehensive program for the exploitation of the 
therapeutic factors of the Techirghiol region. First of all regarding mud protection.

and reported.
Our findings made at 

Tekirghiol and in the vicinity of this 
valuable balneal resort seem to 
us of importance not only for the 
respective balneal region, but we 
believe that these can be applied 
"mutatis mutandis" to most of 
our balneal resorts in the country; 
these will be able to serve as 
guidance to the study of the 
geological references of a balneal 
region and of its hydrography, to 
the delimitation of the protection 
perimeters, to the appreciation 
of the healing factors of a resort, 
to their exploitation, to the 
sanitation of the resorts and their 
protective lands, to the particular 
installations of a resort, etc. At 
the same time, these will be able 
to provide guidelines for the 
economic, administrative and 
hygienic organization of a balneal 
resort, for the urban development 
and its correct and harmonious 
functioning.

For these reasons, we 
have decided to publish our 
observations and findings in full, 
in the hope that they will be 
able to bring some use to all the 
factors that are of interest to the 
development and progress of 
our balneal resorts, and first and 
foremost to the balneal doctors, 
to the doctors in general, then to 
the owners of resorts and no less 
to the Romanian state.

Here is the subject of our 
observations:

From the more indicated 
scientific literature on Lake 
Tekirghiol we can highlight:

1) As geological and 
geographic literature: The study of 
the Mine Eng. General Inspector 
Radu Pascu. "Preliminary research 
on Lake Tekirghiol", published in 
volume IV, 1910, of the yearbook 
of the Geological Institute of 
Romania, followed in 1924 by a 
report to the Directorate of the 
Institute.

2) "Chemical tests of water 
and mud", by A. Saligny and M. 
Georgescu (1893), H. Petrescu 
(1928), Burada and later "Physical 
and chemical analysis", by PhD 
Professor N.T. Deleanu and R. 
Hoffman (1930).

3) "The biological study of the 
lake", by Prof. Baul Bujor (1900, 
1904, 1911, 1928).

PART II
Findings regarding the 

operation of the resorts 
around the lake

1) Exploitation of the black 
mud and of the lake water

The quantity of black mud is 
evaluated by Engineer Pascu at 
1,656 million kg, an approximate 
figure that gives an image of the 
quantity that would be available 
to guarantee a long functioning of 
the baths.

A systematic exploitation of 
the mud, however, is the only 
guarantee that in fact for many 
decades, perhaps even more, they 
can be counted with mud of the 
quality of the one of today.

The exploitation is done 
nowadays as before, usually in a 
traditional way. The old operating 
areas are not well known, and 
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the ones of today are not exactly 
limited, as the control of the 
operation is impossible to be made 
with the current organization. 
Besides, as it has been observed 
for several years, a brownish 
mud from the lake is removed 
either from the lack of attention 
or intentionally, qualitatively 
inferior to the black mud, so that 
the substrate of the black mud is 
touched and damaged. 

In this way, it is not known 
exactly where it was exploited and 
where it was not exploited.

It is therefore necessary to 
regulate the exploitation. The area 
in exploitation must be clearly 
defined. However, the current 
thickness of the black mud must 
be determined first. A control 
during exploitation must ensure 
that it is done methodically.

But a question not studied 
is the so-called restoration of the 
mud.

Mud is a secular biochemical 
product.

From a physical and chemical 
point of view, it is a sensitive 
difference between a fresh mud 
and a used mud, a difference that 
becomes even bigger when it 
comes to muds left long in contact 
with the air, as is the case of the 
mud deposited to Techirghiol-
village.

From a therapeutic point of 
view, an old mud does not seem as 
effective to us as a touched mud, a 
mud that is formed. Through the 
biochemical process in action, the 
colloidal substances, as well as the 
absorption compounds, as well as 
the other chemicals in the process 
are in a phase of status nascendi 
and their action on the body is 
undoubtedly stronger.

This deficiency can be 
remedied by returning the used 
mud immediately to the lake, 
namely as far as possible from 

where it was exploited. In this way, 
it is likely to facilitate the recovery 
process that would consist on the 
one hand of a new mineralization 
through the water of the lake, 
and on the other hand, through 
a resurrection of the biochemical 
process, if of course the conditions 
essential for its activity exist.

Nowadays, the mud used in 
the baths of the establishments 
in Tekirghiol village instead of 
having been brought back to the 
lake, has been deposited and 
is still reluctantly deposited on 
the edge of the lake within the 
Tekirghiol centre. In this way, 
an area of several hectares has 
been impounded. During the dry 
season, the mud dries to a greater 
or lesser depth and is covered with 
a layer of sand and dust brought by 
the wind and on waters on which 
vegetation occurs.

The water full of bath mud is 
drained on wooden grooves that 
push more successively towards 
the lake, because their depositing 
in the lake can be maintained by a 
free flow.

In this way, the surface of the 
dry land is increased by grounding.

We will no longer insist on this 
primitive and predatory process. It 
is true that, these large quantities 
of mud are deeply degraded 
and the qualities of the mud as 
colloid are very weak and that the 

restoration becomes problematic.
The large, rather thick mud 

mass lies with time and becomes 
compact. It is possible that it stops 
or reduce at least the flow of 
the water area from the edge of 
Techirghiol centre.

Therefore, a de-grounding 
from this corner of the lake is 
required. It has to be cleaned and 
the mud transported to the parts 
of the lake exploited for a long 
time.

4) Economic considerations 
and findings on the general 
situation of the resorts

Tekirghiol has the 
characteristics of a first rank 
balneal resort that can completely 
win it and keep it, if the basic and 
absolutely necessary measures 
regarding general sanitation, 
hygiene and modern comfort are 
taken.

The statistical data from the 
past of Tekirghiol resort show that 
in 1896 there were only 25 visitors, 
103 in 1898, in 1902 there would 
be 122, and in 1905 about 500. 
Today, the frequency is estimated 
at over 24,000 visitors. There is 
not, to our knowledge in Europe, 
a balneal resort to have taken in 
such a short period of time such a 
breakthrough as Tekirghiol.

In relation to the number 
of visitors, in addition to the 
existing establishments, hotels, 
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guest houses and houses where 
a large number of people can be 
accommodated were developed.

The State, the Eforia Hospitals, 
Public Charity, the Society for the 
Protection of CTC Tuberculosis 
Patients, Red Cross, some 
Ministries (Communications, 
PTT, Labour), different societies, 
cities and private initiative have 
competed in terms of buildings of 
sanatoriums, baths, hotels, etc., in 
this blessed place that gives new 
life and health to so many people.

The capital invested in the 
three localities of the resort rises, 
according to Mr. Movila, to ¾, up 
to 1 billion lei. In 1930, Tekirghiol 
was visited by over 24,000 people, 
most of whom are Carmen Sylva 
resort visitors (16,000). Estimating 
the accommodation expense to 
at least 10,000 per persons, the 
total amount that was brought 
to Tekirghiol in the short season 
of this year, would amount to 
240 million lei, of which we can 
suppose that approx. 30% rested 
with the owners, namely 80 
million lei.

The incomes of Carmen Sylva 
commune are of 3 million lei, those 
of Tekirghiol commune -village 
and the Eforia group of 2, ¼ - 2, ½ 
million lei. The balneal commission 
is granted approximately 700,000 
lei. The state revenues from the 
communal regions are estimated 

at 3 - 4 ½ million lei, well below the 
actual figure to be collected (half). 
The income of the lake mud is of 
400 - 600,000 lei.

The figures above clearly 
demonstrate the economic 
importance of the resort, especially 
if we consider the short time of 
the season and if we consider 
that the great development of the 
region has occurred since the war. 
From this point of view, Tekirghiol 
occupies the leading position 
among all our balneal resorts.

We must acknowledge that 
Carmen Sylva's efforts to give 
this resort a development similar 
to the resorts abroad are to be 
worthy of praise.

Edility seems to have been 
driven by a fairly well thought out 
system. Most of the buildings, 
after all, seem to be well arranged. 
It is to be regretted that a style 
close to the climatic conditions 
and the landscape is not imposed 
especially that the opposite to the 
regulation is tolerated, namely we 
believe, that of building houses 
that neither by their appearance 
nor by their comfort can fit the 
town planning of the resort.

The introduction of electric 
light, fencing corresponding 
to the style of the houses and 
plantations should be mandatory 
for all houses.

The plantations, on the 

other hand, were not given full 
attention throughout the resort. It 
is true that these encounter great 
difficulties in the steppe region 
and near the sea. However, these 
have been successfully defeated 
and notable examples include 
the Sanatorium of the Eforia 
Hospitals, the Sanatorium of 
Tuberculous Children (Balș) and of 
the plantations on the boulevard 
and on the beach of Carmen Sylva. 
The system of covering with large 
plants everything that is not built, 
of course ensuring access to the 
houses, and then beautifying the 
houses with flowers, should be 
introduced and even imposed. It is 
true that a lot of water is needed 
for this, but this difficulty can be 
removed as we will see.

It should not be forgotten that 
the attraction for the patients of a 
resort such as Tekirghiol, consists 
not only of therapeutic factors, 
but especially, in the comfort, 
hygiene, as well as in the charm 
that a vegetation displays in the 
summer monotony of the steppe. 
It should not be forgotten that 
the steppe climate is hard to bear 
even by healthy people and more 
difficult by patients, and therefore 
the shade and coolness that the 
vegetation produces must be 
ensured for them.

PART III
Conclusions and suggestions

3) For all other matters 
concerning the balneal resorts, it 
is necessary to set as quickly as 
possible an external protection 
perimeter and an internal 
protection perimeter.

The external perimeter should 
probably extend to the line of 
the hills forming the fence of the 
lake's reception basin. Within this 
perimeter, any work regarding the 
groundwater regime (wells, etc.) 
or the temporary waters tributary 
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to the lake, any establishment of 
industry or large works, must be 
approved in advance.

The internal perimeter would 
include the area within the radius 
of the two (three) actual balneal 
resorts. The control extends 
here to any work or installation 
(buildings, baths opening, water, 
sewerage, opening of new 
streets, parks, etc.), which should 
be subject to a systematic plan 
with the safeguarding of public 
interests.

In this context, the hygienic 
supervision of the region should 
be organized.

Garbage storage of any kind 
shall cease around the lake and in 
the tributary valleys of Tuzla and 
Tekirghiol.

From the beginning of the 
season a lake police will have to 
operate, which would have the 
duty to control it daily. It should 
be submitted directly to the health 
doctor who should be responsible 
for the sanitary order, sanitation 
and hygiene of the resort, in the 
lake and around the lake. Medical 
practice should be forbidden 
during the season, in order to have 
sufficient time to do its duty and 
to supervise, being offered instead 
a convenient payment to support 
the three balneal resorts around 
the lake.

4) The construction and 
maintenance of the Tekirghiol 
region to the rank of a first rank 
balneal resort implies the bringing 
of good and abundant drinking 
water.

The Sarmatic ground water 
area cannot cover the great needs 
of the resort during the summer 
without probably damaging the 
lake. For this reason, Mr. Movilă's 
proposal to bring water from 
Constanta with the guarantees 
of having a faultless water is 
welcome.

5) No less important 
and hasty is the sewerage of 
Carmen Sylva resort and the 

Eforia Hospitals group. For 
Carmen Sylva, the possibility of 
channelling everything towards 
the sea, to the south of Carmen 
Sylva, downstream remains to be 
studied, because the sea current 
extends the coast, being directed 
towards the south.

Also, there the slaughterhouse 
should be moved there which right 
at the sea's edge could find fresh 
water in Sarmatic.

For the village Tekirghiol, the 
sewerage is facing great difficulties 
because the hills on which the 
village is situated all lean towards 
the lake. It seems to be advisable 
to provide latrines with the Pister 
system and to deposit faeces in 
the field in the winter as fertilizers.

6) Regarding the lighting, it 
shall be mandatory to introduce 
the electric light in all the bath 
establishments and in the houses 
that are rented to the visitors, 
both in order to increase the 
comfort that the resort must offer, 
as well as in order to facilitate its 
operation.

7) For the general appearance 
of the resort, the successive 
planting of all public lands and 
streets, alleys, etc. should be 
introduced. The impression of 
producing an oasis of gardens 
and greenery in the monotonous 
steppe landscape in summer 
would make the resort much more 
pleasant and friendly and would 
give it a greater advantage as 
compared to similar resorts on the 
Black Sea shores of Bessarabia and 
of Odessa.

8) Today's bath establishments 
in operation seem to meet the 
current frequency of the region. 
The opening of new establishments 
should be allowed only in case the 
frequency rises, and in that case 
only under the condition that the 
facilities are absolutely modern, 
that these offer all the comfort 
and fully satisfy the hygiene 
requirements.

The installation of mud baths 

in inhabited buildings, hotels and 
sanatoriums should be stopped 
and allowed only in separate 
buildings.

In order to give the necessary 
impetus to the particular initiative, 
which actually created the 
Tekirghiol resort and raised it with 
important sacrifices at its current 
level, and which is the only one 
that can help its development, 
it seems appropriate to us to 
prohibit unlawful competition 
of state establishments, as we 
showed above.

9) Finally, considering the 
therapeutic importance and the 
economic value of the resort, 
we propose the establishment 
of a local Balneological Institute, 
which would be a research, 
experimentation institute and a 
scientific control body.

We imagine the institute 
supported by the State and the 
Balneal Commissions of the 
resorts in the region. It would be 
in the country and on the coast of 
the Black Sea the first institute of 
this kind and located just where 
the field of activity for such an 
institute is more favourable.

It would focus on 
meteorological observations and 
on observations and research 
on the lake's regime and on its 
curative factors, as well as on 
medical observations; if possible, 
it would be advisable for the 
health doctor to be the executive 
body of the institute in matters of 
hygiene, sanitation and health.

The institute of this kind would 
oversee first of all the lake and the 
resorts from a balneological and 
hygienic point of view and would 
be the best and safest guard to 
preserve the balance of the lake 
and its healing factors and for the 
progress of the resort.

Starting modestly with a small 
program but well-established and 
based on a well-researched plan, it 
could develop successively.






