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Cuvinte

Abstract: Nowadays, young of all ages
practice sports and their wish of achieving
competitive performances leads to a permanent
growth of the number of injured and
traumatologically affected sportsmen.
Shoulder injuries have very often as a result
local patho-morpho-functional alterations by
involving the various structures of the affected
area.

cheie:

Rezumat: În zilele noastre, tinerii practică
sport iar dorinţa lor de a obţine performanţe în
competiţii duc la creşterea permanentă a
numărului de sportivi accidentaţi.
Accidentele la nivelul umărului au adesea
ca rezultat alterarea morfo-funcţională prin
implicarea diferitelor structuri din zona afectată.

________________________________________________________________________________

Introducere
În prezent, tineri de toate vârstele, practică sportul, iar dorinţa lor de a realiza performanţe
sportive competitive, conduce la o creştere permanentă a numărului sportivilor accidentaţi sau
afectaţi traumatologic.Articulaţia umărului este cea mai mobilă articulaţie a corpului uman.
Traumatismele umărului determină de multe ori ca sechele modificări patomorfofuncţionale
locale prin interesarea variatelor structuri din zonă afectată.
Ipoteze
1.Realizarea programului kinetic propus determină scăderea durerii la nivelul umărului.
2.În urma acestor exerciţii creşte mobilitatea în toate gradele la nivelul articulaţiei umărului.
3.În urma efectuării exerciţiilor se creşte forţa musculară a articulaţiei umărului.
Metode de cercetare
1. Experimentul.
2. Observaţia.
3. Convorbirea.

Conţinutul experimentului
Experimentul s-a desfăşurat la Centrul de Diagnostic şi Tratament Piteşti.
Cercetarea a debutat cu o perioadă de documentare care a vizat modalităţile de recuperare
posttraumatică a umărului. Mai întâi a fost realizată construcţia grupurilor implicate în experiment.
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Subiecţii grupului experimental sunt persoane care au fost incluşi într-un program de
recuperare posttraumatică la umăr. Subiecţii lotului martor sunt persoane care au suferit leziuni
traumatice la umăr, dar au urmat un alt program kinetic.
În construcţia celor două loturi s-a pornit mai întâi de la caracteristicile lotului experimental
care să semene cât mai mult din punct de vedere al vârstei, antropometric şi funcţional cu subiecţii
lotului experimental.
Din ambele loturi au fost excluşi subiecţii care relatau antecedente patologice
heredocolaterale şi personale, existenţa altor probleme curente de sănătate au fost acceptate numai
cele care fac referire la traumatologia umărului. Toate aceste criterii de selecţie a subiecţilor
experimentului au fost utilizate cu scopul de a scădea cât mai mult acţiunea variabilelor parazite,
nedorite şi pentru a putea realiza un program kinetic cât mai eficient.
Au fost utilizate pentru grupul experimental două testări: prima testare s-a realizat imediat
posttraumatic în scop evaluativ, a doua testare, testarea finală ne oferă concluziile aplicării
programului kinetic asupra grupului experimental.
Intervalele de testare au fost alese în concordanţă cu datele teoretice identificate în literatura
de specialitate. În urma determinărilor realizate ne aşteptăm să identificăm o anumită evoluţie
pozitivă în recuperarea posttraumatică a umărului.
Pentru lotul martor au fost realizate două testări (iniţială şi finală), cu utilizarea aceleiaşi
metodologii de culegere a datelor. Au fost evaluate durerea, mobilitatea şi forţa musculară.
În cele ce urmează vom detalia exerciţiile folosite în programul kinetic:
Programul kinetic în ruptura parţială a coifului rotatorilor urmăreşte următoarele obiective:
1. Combaterea durerii şi a inflamaţiei.
2. Creşterea mobilităţii articulare.
3. Creşterea de forţă musculară.
Analiza rezultatelor
În ceea ce priveşte durerea musculară se observă urmărind tabelul 1, că subiecţii grupei
martor au acuzat durere moderată (50% din ei) şi dureri intense (35,7% din ei). Doar 2 (14,3%)
dintre subiecţii grupei martor nu au acuzat dureri musculare.
Tabelul 6. – Distribuţia cazurilor de durere musculară (frecvenţe absolute şi relative)

Grupa
Experimentală
Martor

Lipsa durerii
8 (57,1%)
2 (14,3%)

Durere moderată
5 (35,8%)
7 (50%)

Durere intensă
1 (7,1%)
5 (35,7%)

A doua caracteristică a scalei urmărită vizează evaluarea mobilităţii articulare la nivelul
articulaţiei umărului.
Afectarea mobilităţii articulare a fost prezentă în 10 cazuri la grupa experimentală (71,4 %
dintre ei) faţă de cele 4 cazuri ale grupei martor (28,6 %) de reducere a mobilităţii.
Evaluarea finală a grupului experimental:
Tabelul nr.11 – Distribuţia gradelor de mobilitate
a grupului experimental – evaluarea finală

Mobilitatea umărului
Activ
Pasiv

Abducţie
160˚
170˚

Adducţie
160˚
170˚
7

Flexie
165˚
175˚

Extensie
40˚
45˚

ISSUE 24/ 2009
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

ROMANIAN JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY

170
160

175
165

170
160
130

110

130
110

110

Grup experimental - activ

90

Grup experimental - pasiv
Grup martor - activ
Grup martor - pasiv

4045
2025
Abducţie

Abducţie

Flexie

Extensie

Grafic nr.1 Distribuţia gradelor de mobilitate (lort experimental/ lot control)

Concluzii
1.Realizarea exerciţiilor pregătitoare propuse determină scăderea frecvenţei de apariţie a
durerii musculare, creşterea mobilităţii articulare şi câştigarea în forţă musculară. Astfel, se observă
creşterea numărului de subiecţi care nu au raportat durere musculară şi scăderea durerii moderate şi
intense după realizarea programului kinetic.
2.Se constată o frecvenţă mai scăzută a cazurilor de durere musculară în grupa experimentală
(35,7% dintre ei). Comparativ cu grupa martor (78,6% dintre ei) .
3. Afectarea mobilităţii articulare a fost mai frecventă la grupa martor (71,4% dintre ei), faţă
de grupa experimentală (28,6% dintre ei) la un prag de semnificaţie de p = 0,05.
4. Toţi cei 14 subiecţi ai grupului experimental au înregistrat valori superioare faţă de grupul
martor.
5. În urma aplicării programului kinetic cel mai mare câştig obţinut a fost la nivelul
mobilităţii articulaţiei.
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