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         ABREVIERILE FOLOSITE IN DOCUMENT  

 

PREFAŢĂ  

 

Acest protocol a fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului Sănătăţii al 

Republicii Moldova (MSRM), constituit din specialiştii principali în neurologie şi 

neurochirurgie în colaborare cu Programul Preliminar de Ţară al     „Fondului    

Provocrile    Mileniului”   pentru   Buna   Guvernare,    finanat   de  Guvernul    

SUA   prin Corporaia „Millenium Challenge Corporation” i administrat de Agenia 

Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltarea Internaional.  

 

Protocolul naţional este elaborat în conformitate cu ghidurile internaţionale actuale  

privind durerea lombară şi va servi drept bază pentru elaborarea protocoalelor 

instituţionale (extras  din  protocolul naţional aferent pentru instituţia dată, fără 

schimbarea structurii,  



numerotaţiei capitolelor, tabelelor, figurilor, casetelor etc.), în baza posibilităţilor 

reale ale fiecărei instituţii în anul curent. La recomandarea MS RM pentru 

monitorizarea protocoalelor  instituţionale pot fi folosite formulare suplimentare, 

care nu sunt incluse în protocolul clinic naţional. 

 

 

A. PARTEA INTRODUCTIVĂ  

 

A.1. Diagnosticul: Radiculopatie discogenă 

 

Exemple de diagnoze clinice:  

 

1.  Radiculopatie    L5-S1  din stanga vertebrogena (modificari degenerativ-

distrofice), discogena (extruzii ale nuclecului pulpos DIV L4-L5 pre-

intraforaminala pe stinga-8 mm, DIV L5-S1 paramedian pe stinga 20x 13 mm 

transligamentar) cu sindrom algic persistent, dereglari de ortostatiune pronuntate si 

mers (pareza talonului pe stinga). Evolutie trenanta, stadiu de acutizare. 

 

2.  Radiculopatie cervicala C5- C6 din dreapta vertebrogena, cu sindrom algic 

persistent, dereglari de ortostatiune. Evolutie trenanta, stadiu de acutizare.  

 

3. Toracalgie vertebrogena (maladia Scheuermann-Mau suportata) cu sindrom 

algic persistent, dereglari de ortostatiune. Evolutie trenanta, stadiu de acutizare 

A.2. Codul bolii (CIM 10): I63 (I63.0 – I63.9)  

 

A.3. Utilizatorii:  

 

         oficiile medicilor de familie (medici de familie şi asistentele medicilor de 

familie);  

         centrele de sănătate (medici de familie);  

         centrele medicilor de familie (medici de familie);  

         centrele consultative raionale (medici neurologi);  

         asociaţiile medicale teritoriale (medici de familie şi medici neurologi);  

         secţiile de boli interne ale spitalelor raionale, municipale şi republicane 

(medici boli interne, medici neurologi);  

         secţiile de neurologie ale spitalelor municipale şi republicane (medici 

neurologi, medici neurochirurgi);  

         Compania Naţională de Asigurări în Medicină  

    Notă: Protocolul la necesitate poate fi utilizat şi de alţi specialişti.  

 

A.4. Scopurile protocolului:  

1. Îmbunătățirea evaluării și reevaluării a pacienților adulţi (peste 18 ani) cu 

radiculopatie discogenă. 

(Adnotările  # 2a, 2b) 



2. Optimizarea procesului de dignostic imagistic în funcţie durata şi evoluţia 

maladiei (semne de alarmă „steguleţe roşii”). 

3. Creșterea gradului de utilizare a tratamentului de bază drept tratament de prima 

linie.  

(Adnotări # 11,16, 17, 18, 31) 

4. Creșterea utilizării scalelor validate de apreciere a gradului de durere şi stării 

funcţionale pentru  diferențierea abordărilor de tratament cu scop de a îmbunătăți 
capacitatea funcțională a pacientului. (Adnotări # 2a, 2b, 9) 

5. A ameliora procesul curativ la pacienii cu dureri lombare.  

6. A reduce rata complicaţiilor la pacienţii cu dureri lombare.  

7. A perfecţiona metodica de profilaxie a exacerbărilor la pacienţii cu dureri 

lombare.  

8. A reduce rata invalidizării prin dureri lombare şi complicaţii neurologice.  

 

 

A.5. Data elaborării protocolului: 2012 

 

A.6. Data reviziei următoare: 2013 

 

A.7. Lista şi informaiţile de contact ale autorilor şi ale persoanelor ce au participat 

la elaborarea protocolului:  

 

Autori:  

 

                Numele                        Funcţia 

Dr. Diomid Gherman; 

doctor habilitat în ştiinţe 

medicale; profesor 

universitar        

Catedra Neurologie a USMF „Nicolae Testemianu” 

Dr. Lisnic Vitalie; doctor 

habilitat în ştiinţe 

medicale; profesor 

universitar        

Catedra Neurologie a USMF „Nicolae Testemianu” 

 Dr. Grigore Zapuhlîh; 

doctor habilitat în ştiinţe 

medicale; profesor 

universitar        

şef  Catedra Neurochirurgie a USMF 

„N.Testemiţanu”, specialist principal neurochirurg al 

MS RM 

Dr. Bodiu Aurel, doctor în 

ştiinţe medicale, cercetător 

ştiinţific superior 

 

Dr. Svetlana Pleşca, 

doctor în ştiinţe medicale, 

cercetător ştiinţific 

superior 

Şef Laboratorul Vertebroneurologie a INN 



Dr. Marina Sangheli, 

doctor în ştiinţe medicale, 

conferenţiar universitar 

Catedra Neurologie a USMF „Nicolae Testemianu” 

  

  

  

 

 

 Protocolul a fost discutat aprobat şi contrasemnat:  

 

              Denumirea                     Numele şi semnătura  

Catedra Neurologie USMF  

„Nicolae Testemianu” 

SEMNAT  

Societatea neurologilor din RM 

 

SEMNAT 

Comisia ştiinţifico-metodică de 

profil „Neurologie” 

SEMNAT 

Agenia Medicamentului 

 

SEMNAT 

Consiliul de experţi al 

Ministerului Sănătăţii 

SEMNAT  

Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină 

SEMNAT  

 

A.8. Definiţiile folosite în document  

 

For the purpose of this document, these terms are defined as follows: 

Acute Low Back Pain – Low back pain present for up to six weeks. 

The early acute phase is defined as less than two weeks and the late 

acute phase is defined as two to six weeks secondary to the potential 

for delayed-recovery or risk phases for the development of chronic 

low back pain. Low back pain can occur on a recurring basis. If there 

has been complete recovery between episodes it is considered acute 

recurrent. 

Chronic Low Back Pain – Low back pain more than 12 weeks in 

duration. Chronic low back pain is frequently experienced as chronic 

symptoms that are significant enough to impact function or quality 

of life. It also is cyclical with intermittent exacerbations. These 

exacerbations are acute overlying chronic symptoms. For the 

purposes of this document these episodes are considered 

exacerbations of chronic low back pain and not acute episodes. 



Cognitive Behavior Therapy – A psychotherapeutic approach, a 

talking therapy, that aims to solve problems concerning 

dysfunctional emotions, behaviors and cognitions through a goal-

oriented, systematic procedure. 

Conservative Care – Non-surgical treatment measures such as 

exercise, physical therapy, heat therapy and spinal manipulation 

therapy. 

Delayed-Recovery – An increase in the time to return to normal 

activities as compared to the recovery expected from the natural 

history of radicular or non-specific low back pain. 

Delayed-Recovery Assessment or Disability/Chronic Pain Risk 

Assessment – Identification of risk factors that increase the 

likelihood of chronic low back pain or disability. These factors 

frequently include "yellow flags" or psychosocial risk factors. The 

assessment also may include workplace or administrative factors. 

Fear-Avoidance Belief – The belief that pain is harmful, resulting in 

fear of movement or re-injury and thus pain-avoidance behavior, 

such as guarding.  

Functional Restoration – A specific vigorous, individualized 

psychosocial and physical reconditioning program supervised by a 

multidisciplinary team. The purpose is to enhance job performance 

skills and improve strength, endurance, flexibility, and 

cardiovascular fitness in injured workers. It is also called physical 

conditioning, work hardening or work condition. 

Medical Spine Specialist – Professional who provides non-surgical 

evaluation and treatment of low back pain utilizing evidence-based 

treatments. 

Onset of Pain – The time frames from onset of low back symptoms. 

The individual being evaluated may be seen for the first time in 

either the acute, subacute or chronic stage of low back pain. 

Evaluation and treatment on the first visit should adjust to the stage 

of back pain. 

Oswestry Disability Questionnaire – Used to measure a patient's 

permanent functional disability. It is designed to give information 

about how a patient's back pain affects his or her ability to manage 

in everyday life.  

Radiculopathy – Dysfunction of a nerve root often caused by 

compression. It is associated with pain, sensory impairment, 

weakness, or diminished deep tendon reflexes in a nerve root 

distribution. 

Red Flags – Clinical features observed in the history taking and 

physical examination that could indicate a serious spinal pathology 



and require further investigation. Examples are age over 50 years, 

unexplained weight loss, previous history of cancer, no improvement 

in low back pain after a month, recent history of trauma and 

prolonged use of corticosteroid. 

Spinal Manipulative Therapy – The generic term commonly given 

to a group of manually applied therapeutic interventions. These 

interventions are usually applied with the aim of inducing 

intervertebral movement by directing forces to vertebrae, and 

include spinal manipulation and mobilization. 

Subacute Low Back Pain – Low back pain with duration of greater 

than six weeks after injury, but no longer than 12 weeks after onset 

of symptoms. 

Visual Analogue Scale (VAS) – A scale consisting of a 10 cm line 

with two end-points representing "no pain" and "pain as bad as it 

could possibly be." Patients are asked to rate their pain by placing a 

mark on the line corresponding to their current level of pain. The 

distance along the line from the "no pain" marker is then measured 

with a ruler, giving a pain score out of 10.  

Yellow Flags – Indicators of psychosocial, workplace and other 

factors that increase the risk of developing persistent low back pain.  

Worksite Assessment – Visits of an occupational therapist or 

physiotherapist to a worker's workplace to obtain an overview and 

determine the availability of suitable duties. 

 

A.9. Informaţia epidemiologică: 

 

Durerea lombară este cea mai costisitoare condiţie benignă în ţările 

industrializate. [7] Experţii de domeniu au estimat că circa 80% din populaţia SUA 

suferă de DL cauzată de patologia coloanei vertebrale pe parcursul vieţii. 

Prevalenţa anuală a DL este de 15-45%. Circa 33,2% din pacienţi cu durere în 

spate prezintă simptomatologie pentru o perioadă mai puţin de o lună, 33% 

raportează durere pentru 1-5 luni şi 32,7% pacienţi – mai mult de 6 luni. 

Cronicizarea simptomatologiei se observă la circa 44% pacienţi. 

DL ocupă locul doi după motivele de adresare la medic pentru o boală 

cronică, este a cincea cauza de spitalizare şi al treilea cel mai frecvent motiv pentru 

o intervenţie chirurgicală, impactului socio-economic fiind major.  

Durerea în spate reprezintă un simptom, cauza căreia este complex, 

implicând afectarea musculră, articulară, vertebrală şi/sau a structurilor spinale şi 

nervilor periferici. Una din cele mai frecvente cauze ale durerii în spate este hernia 

discală, afectând 1/3 din populaţia mai mare de 20 ani. În 3% cazuri este 

obsrervată implicarea radiculară. Spondiloza în asociere cu degenerarea discului 

intervertebral, la fel ca şi stenozarea canalului medular (3%) este o altă cauză a 



durerii locale sau radiculare. Unele studii clinice demonstrează rolul important al 

patologiei faţetelor articulare în declanşarea durerii la 15-67% de pacienţi şi al 

articulaţiilor sacro-iliace – în 2-30% cazuri. Sindroamele miofasciale, fibromialgia, 

artropatia inflamatorie şi tulburările osoase metabolice (fracturi compresive 

osteoporotice - 4%)  la fel pot cauza durerea lombară cronică.  

 

Repere clinice 

 

             • Evaluarea durerii în spate trebuie să includă evaluarea subiectivă a 

durerii, starea funcţională, istoricul maladiei, inclusiv prezenţa sau absenţa de 

"steguleţe roşii" (Sindromul cauda equina sau alte condiţii (Adnotare # 1) şi 

indicatorii psiho-sociali, evaluarea tratamentului anterior şi a eficacităţii acestuia, 

angajarea în câmpul muncii, starea şi evaluare obiectivă clinică. (Adnotări # 1, 4, 

15, 18; Scopul # 1) 

 

              • Reducerea investigaţiilor imagistice inutile cu excepţia prezenţei 

indicatorilor de alarmă. (Adnotări # 4, 18; Scopul # 2) 

 

              • Abordarea conservativă este considerată tratamentul de prima linie. De 

accentuat educaţia pacientului şi auto-îngrijirea la domiciliu, care include 

mobilizarea precoce, consilierea posturală, reluarea activităţilor, utilizarea 

agentului termic (gheaţă şi căldură), remediilor anti-inflamatorii şi analgezice, 

reîntoarcerea timpurie la activităţile zilnice şi profesionale. (Adnotarea # 5; Scopul 

# 3) 

 

              • Pacienţilor cu dureri lombare acute se recomandă să rămână activi şi să 

continue activitatea de zi cu zi obişnuită. În durerile de spate cronice s-a dovedit a 

fi eficientă terapia prin exercitii specializate. (Adnotări # 10, 16; Scopul # 3) 

 

              • În caz de eşuare a tratamentului conservator – consult în clinica 

specializată în patologia spinală. (Adnotarea # 9) 

 

Adnotările Algoritmului  
 

Evaluarea iniţială. 
 

Istoric şi examen obiectiv: 

 

Evaluarea inițială a pacientului include următoarele: 

 

• Caracteristicile durerii - localizare, caracter, intensitate, factori de 

exacerbare și atenuare, durata. Se va lua în consideraţie iradierea durerii mai jos de 

genunchi, care poate fi considerată radiculară în corelaţie cu istoricul şi examinarea 



efectuată. În caz de asociere a debutului durerii cu o activitate specială, aceasta va 

fi menţionată.  

 

• modificări senzoriale - distribuția specifică și caracterul. 

 

• modificări motorii – forţa musculară – dereglări focale, cum ar fi flexia 

dorsală sau ventrală a plantei şi degetului mare. Slăbiciunea generalizată necesită a 

fi diferențiată de schimbările focale.  

 

• locul de muncă și activitatea zilnică vor fi luate în considerare și notate. 

 

• evaluarea anamnezei şi datelor obiective pe sisteme pentru evidenţierea 

primară a prezenţei „steguleţelor roşii” (vezi mai jos ... anexa "Prezența sau 

absența steaguri roșii documentate"). 

 

Examen obiectiv: 

 

 Evaluarea mișcărilor (asimetrie sau inconsistență). 

 Palparea pentru evaluarea îmcordării musculare localizate. 

 Evaluarea gradului de mobilitate a coloanei vertebrale.  

 Examen neurologic cu testarea senzorială, a forţei și reflexelor cu accent pe 

rădăcinile nervoase L4, L5 și S1pentru cartografierea dermatomică primară 

și corelarea forţei și reflexelor cu posibilele rădăcini nervoase compromise 

(Tab.1). 

 Examinarea semnelor de elongaţie (examinare bilaterală comparativă). 

Prezenţa semnelor de elongaţie susţine afectarea posibilă a rădăcinii 

nervoase sau patologia discala (Supik, 1994). Absența unui test pozitiv este 

utilă în excluderea sursei discale de durere. 

 Examinarea suplimentară, inclusiv examenul aparatului respirator, gastro-

intestinal şi urogenital dacă este indicat conform anamnesticului. 

 Examinarea apratului osteoarticular. 
 Teste suplimentare, cum ar fi semnele Waddell pentru a documenta 

examenul non-fiziologic. 

Vezi Anexa A, "Screening-ul psihologic și instrumente de evaluare", pentru 

informații suplimentare. 

 Diagnosticul de laborator depinde de istoricul şi examinarea sugestivă pentru 

„ steguleţele roșii” sau de diagnosticul specific asociat cu dureri lombare. 

 INVESTIGAREA IMAGISTICĂ NU ESTE RECOMANDATĂ ÎN CAZ 

DE DURERE LOMBARĂ NESPECIFICĂ.  

 

I. Evaluarea pacienţilor pe etape. 
 



1. Adresarea pacienţilor cu dureri lombare sau 

sciatică/radiculopatie 
 

Puncte cheie: 

 

• Efectuarea screening-ului medical al pacienţilor cu DL prin intermediul triajului. 

• Instruirea pacientului despre măsurile de profilaxie. 

 

Evaluarea de triaj va scoate în evidenţă stările de urgenţă, cum ar fi 

sindromul cauda equina. 

 

Screening-ul pentru DL: 

 Proceduri recente efectuate în regiunea spatelui sau anestezie epidurala 

 Localizarea durerii: 

- Dureri lombare (nu iradiază mai jos de genunchi) 

- Radiculopatie (DL cu iradiere mai jos de genunchi) 

 Durata simptomelor, inclusiv data leziunii sau de instalare a simptomelor: 

- mai puţin de şase săptămâni – durere acută 

- mai mult de şase săptămâni - durere cronică 

 În cazul în care este o leziune: Care este mecanismul ei? 

 Severitatea durerii şi gradul dizabilităţii  

 Alte afecţiuni medicale 

 Istoricul de dureri de spate sau intervenţii chirurgicale anterioare 

 Indicaţii psihosociale (ap. C, "Screening psihosocial şi instrumente de 

evaluare.") 

 

Educaţia pacientului în cadrul profilaxiei primare  

 

Lucrătorii medicali oferă educaţia primară prin intermediul altor instituţii/ 

întreprinderi pentru dezvoltarea şi efectuarea materialelor educative pentru pacienţi 

cu privire la dureri de spate prevenirea şi îngrijirea unui spate sănătos. Accentul ar 

trebui pus pe responsabilitatea pacientului, ergonomia la locul de muncă şi 

tratamentul de auto-îngrijire a durerii lombare acute. (Snook, 1988 [R]) 

 

2. Urgenţe. 

 

Urgenţă imediată – secţia de urgenţă pentru evaluare imediată 

 

                  • Instalarea acută a dereglărilor sfincteriene intestinale sau a vezicii 

urinare (retenţie sau incontinenţă) 

                  • Dureri de spate posttraumatice 

                  • Instalarea acută inexplicabilă a slăbiciunii în picioare 



                  • Amorţeală sub formă de „şa” 

 

Urgenţă relativă - Consultaţie în termen de 24 de ore: 

 

                  • Febră 38 ° C cu durata mai mult de 48 de ore 

                  • durere severă nocturnă sau durere în repaus 

                  • durere severă necontrolabilă de spate sau în picior 

                  • durere progresivă cu amorţeală sau slăbiciune în picior/picioare distal 

(mai jos de genunchi) 

                  • deficit neurologic progresiv 

 

3. Indicaţii pentru evaluare. 

 

             Examinarea pacienţilor este indicată în termen de la două până la şapte zile 

în cazul în care: 

 

                  • Durerile de spate dureaza mai mult de şase săptămâni 

                  • este pierdere inexplicabilă în greutate (mai mare de ... în sase luni) 

                  • vârsta pacientului peste 50 de ani 

                  • istoric de cancer 

                  • dureri de spate sau în picior, moderate sau severe în intensitate, 

instalate repetat. 

 

4. Evaluarea iniţială de asistenţă primară 

 

Puncte cheie: 

                  • Evaluarea primară include istoricul bolii, examenul fizic şi 

considerarea factorilor psihosociali (frica, problemele financiare, agresivitatea, 

depresia, nemulţumirea de locul de muncă, problemele în familie sau stresul care 

pot contribui la dezabilitatea prelungită). (Chou, 2007b [M]). Vedea AD apendicele 

pentru screening-ul şi instrumentele de evaluare. 

 

                  • Radiografiiile nu sunt utile în stările acute. 

 

În cazul diagnosticului prezent de cancer, sindrom de cauda equina, deficit 

neurologic semnificativ sau progresiv sau alte boli sistemice – consult sau 

referire.  



Istoricul pacientului include: 

 

          Factori de risc pentru cancer: 

                        • Vârsta mai mare de 50 ani 

                        • Istoricul de cancer 

                        • Scădere inexplicabilă în greutate 

                        • Lipsa eficacităţii a tratamentului conservator a DL timp de patru - 

şase săptămâni. 

Dacă toţi cei patru factori de risc pentru cancer sunt absenţi,  potrivit studiilor, 

cancerul poate fi exclus cu 100% certitudine. 

 

Factorii de risc pentru infecţia spinală posibilă: 

                        • consumul de droguri intravenos 

                        • imunosupresie 

                        • infecţie urinară 

                        • istoric de turberculoză sau tuberculoză activă 

 

        Semne sau simptome ale sindromului cauda equina: 

                        • incontinenţă urinară acută 

                        • retenţie urinară (dacă nu este retenţie urinară, probabilitatea de 

sindromul de cauda equina este mai mică decât 1 din 10.000) 

                        • anestezie sub formă de „şa”, sciatică unilaterală sau bilaterală, 

deficite senzoriale şi motorii, prezenţa semnelor de elongaţie (Lasegue). 

 

        Semne sau simptome de afectare neurologica: 

                        • Acuze de amorţeală sau slăbiciune la nivelul picioarelor 

                        • radiculopatie lombară - un sindrom clinic secundar compresiei sau 

iritării rădăcinii nervoase lombare sau a ganglionului intervertebral. Simptomele 

clinice caracteristice: dureri în coapsă sau în picior, şi în grade diferite, modificări 

senzoriale, slăbiciune, modificarea reflexelor, dizestesie şi parestezii. 

                        • implicarea rădăcinilor nervoase lombare superioare poate fi 

sugerată atunci când durerea corespunde distribuţiei dermatoamelor L2, L3 sau L4 

şi este însoţită de slăbiciune şi modificarea reflexelor în ariile anatomice similare. 

Deoarece mai mult de 95% din herniile de disc lombare se produc la nivelurile L4-

5 sau L5-S1, examenul neurologic ar trebui să se concentreze pe rădăcinile 

nervoase L5 şi S1. 

 

          Indici psihosociali: 



 

• Stări depresive sau comportament negativ, de retragere socială 

• Tratamentul care nu se încadrează în cele mai bune practici 

• Probleme cu alte reclamaţii şi compensaţii 

• Istoricul de dureri în spate, buletin de boală sau alte reclamaţii 

• Probleme la locul de muncă sau satisfacţia redusă a muncii 

• Muncă grea, ore de muncă nesociabile 

• Status familial cu protecţie exagerată sau lipsă de sprijin 

• Refuzul de a accepta tratamentul 

 

Indicii psihosociali influenţează recuperarea pacientului. Se vor lua în considerare 

aşa factori cum ar fi frica, problemele financiare, depresia, nesatisfacţia de locul de 

muncă, problemele de familie sau de stres, care pot contribui la prelungirea 

dezabilităţii. (New Zealand Guideline Group, 2004 [R]; Fritz, 2001 [B]; Chan, 

1993 [C]; Deyo, 1992  [R]; Bigos, 1991 [B]; Spitzer, 1987 [R]). (ap. C, "Screening 

psiho-social şi instrumente de evaluare." 

 

Examenul fizic: 
 

• Palparea încordării musculare spinale 

• Postura, mersul şi volumul mişcărilor 

• Testarea neuromusculară  

 

Testarea forţei 

   - Forţa în extensia plantei (este capabil să meargă în călcâi) 

   - Forţa de extensie a degetului mare a plantei piciorului 

   - Flexia plantară (capabil să meargă pe degete) 

   - Flexia coapsei 

 

Testarea reflexelor 

   - reflexele achilian şi rotulian 

   - extinderea genunchiului 

 

Testarea senzorială 

   - examenul senzorial include evaluarea regiunilor medială, dorsală şi laterală ale 

plantei piciorului, medială şi laterală ale gambei. 

 

• Semnele de elongaţie (ridicarea piciorului extins, pronarea genunchiului flexat, 

extensia femurală) se efectuează bilateral. Testele pozitive reproduc simptomele 

sau semnele asociate. Aceste informaţii, împreună cu istoricul şi alte constatări 

obiective pot justifica afectarea radiculară sau patologia discală. 

 

              Consultul chirurgical este necesar în cazul deficitului neuromotor 



semnificativ sau evoluţia progresivă a simptomatologiei clinice. 

 

Evaluarea de laborator 
 

              Analiza sângelui va fi luată în consideraţie în cazul suspectării unui cancer 

sau infecţiei (Deyo, 2001 [R]). 

 

Radiografia coloanei lombare (în două incidenţe) - "steguleţe roşii"  

 

           În general, în stările acute radiografia lombară nu este informativă, cu 

excepţia cazurilor când: 

                       • există durere nocturnă severă sau durere în repaus (incidenţă 

crescută de patologie clinică semnificativă), 

                        • istoric sau suspiciune de cancer (excluderea procesului  

metastatic), 

                        • febră peste 38 °C pentru mai mult de 48 de ore, 

                        • osteoporoza, 

                        • alte boli sistemice, 

                        • steroizi administraţi timp îndelungat, 

                        • risc crescut de fracturi (cum ar fi osteoporoza sau antecedente de 

utilizarea a steroizilor), 

                        • imunosupresie, 

                        • accident grav sau traumatism (cădere de la înălţime, traumatism 

deschis ş.a.) – acestea nu includ traume prin răsucire sau ridicare, cu excepţia 

cazurilor cu prezenţa factorilor de risc (de exemplu, osteoporoza), 

                        • suspiciune clinică de spondilită anchilozantă,  

                        • abuz de alcool sau de droguri (incidenţă crescută a osteomielitei, 

traumatismelor, fracturilor). 

 

Referire 

 

            În cazul în care pacientul prezintă dezabilitate severă cu dureri persistente 

în regiunea lombară sau/şi în picior, sau atunci când există o limitare semnificativă 

funcţională şi a activităţilor de muncă este necesară referirea precoce  (în termen de 

16 zile) la terapia fizică sau la consultul specializat non-chirurgical. (Childs, 2004 

[A]). (adnotarea # 12, 22) 

 

5. Program de tratament prin auto-ingrijire la domiciliu  

 

Puncte cheie: 



                   • Durerile lombare, fiind frecvent întâlnite, se recuperează în patru – 

şase săptămâni. 

                   • De obicei, peste o perioadă de timp pacienţii cu dureri în spate revin 

la activităţile anterioare. 

                   • Pacientul se va reevalua în cazul în care nu există o îmbunătăţire 

semnificativă într-o perioadă de 1-3 săptămâni sau în cazul în care simptomele 

progresează. 

                   • Majoritatea pacienţilor care au avut în anamneză dureri lombare vor 

avea o recurenţă în termen de 12 luni. 

                   • Păstrarea activităţii duce la o recuperare mai rapidă şi prevenirea 

cronicizării durerii. 

                   • Regimul la pat nu este recomandat. 

 

În cazul în care pacientul nu a fost evaluat anterior, se va face diferenţierea între 

durerea acută netratată şi dezvoltarea durerii cronice. Dacă durerea unui pacient a 

persistat timp de şase săptămâni (sau mai mult decât timpul de ameliorare a 

acutizării precedente), este justificată evaluarea aprofundată pentru determinarea 

cauzei durerii cronice. 

Atunci când starea pacienţilor se ameliorează, se recomandă continuarea 

tratamentului de auto-îngrijire (Chou, 2007b [M]).  

 

              Instruirea pacientului pentru următoarele: 

 

• Reîntoarcerea la activităţile zilnice odată cu cedarea sindromului algic lombar 

prin introducerea lucrului uşor şi mersului pe jos. 

• Aplicarea pachetelor de gheaţă sau căldurii pe zona dureroasă pentru a micşora 

procesul inflamator, şi păstrarea poziţiei confortabile pentru o perioada scurtă de 

timp. 

• Utilizarea medicamentelor antiinflamatorii (de exemplu, aspirina, ibuprofen, 

naproxen sodiu) sau acetaminofen pentru ameliorarea sindromului algic şi 

inflamator. 

• Continuarea activităţilor, care nu agravează simptomele. 

 

• Identificarea şi gestionarea factorilor de stres. 

 

              Instruirea pacientului pentru adresare repetată: 



 

• Nu există nici o imbunătăţire la tratamentul la domiciliu în perioada până la trei 

saptamani 

 

• Durerea sau slăbiciunea progreseaza sau persistă mai mult de o săptămână 

 

• Se dezvoltă disfuncţiile sfincteriene 

 

              Auto-ingrijirea la domiciliu: 

 

                   • La majoritatea pacienţilor durerea de spate se va ameliora 

semnificativ în termen de la două până la patru săptămâni (Atlas, 2001 [R]). 

                   • Aproximativ două treimi din persoanele care s-au recuperat de la 

primul episod de dureri lombare acute, va avea un alt episod în termen de 12 luni. 

(Hestbaek, 2003 [M]; Pengel, 2003 [M]). 

 

                   • Este recomandată folosirea agentului termic (rece sau cald) (Nadler, 

2002 [A]). 

                   • Este utilă utilizarea relaxantelor musculare pentru câteva zile. (Deyo, 

2001 [R]). 

                   • Pot fi folosite medicamentele analgezice pe termen scurt (mai puţin 

de trei luni). 

                    • Analgezicele opioide sunt rareori indicate în tratamentul durerii 

lombare acute. Nu există dovezi suficiente care ar susţine administrarea opiaceelor. 

(Chou, 2007a [M]). În caz de necesitate, se vor utiliza doar pentru un termen scurt 

(mai puţin de două săptămâni), în asociere cu un plan de tratament complex. 

                   • Se vor lua în consideraţie riscurile şi beneficiile oricărui medicament 

şi prescrierea dozei minimale efective posibile. (Nadler, 2002 [A]; Silverstein, 

2000 [A]; Henry, 1996 [M]). 

Recomandări de activitate 

Pacienţilor cu dureri lombare acute se va recomanda să rămână activi şi să 

continuie activitatea obişnuită, în limitele în care permite durerea. Păstrarea 

activităţii duce la o recuperare mai rapidă şi dizabilitate cronică mai mică. 

 Modificarea activităţăţii 

- Se recomandă continuarea activităţii zilnice cu atenţia specială asupra 

posturii corecte. 

- Pacienţiilor cu durere lombară acută se recomandă evitarea activităţii care 



provoacă creşterea stresului mecanic asupra coloanei vertebrale, în special 

şederea prelungită fără suport, ridicarea greutăţilor, îndoirea sau răsucirea 

spatelui, în special în timpul ridicării greutăţilor. (Hilde, 2002 [M]; Waddell, 

1997 [M]). 

- Se va lua în consideraţie vârsta şi starea generală a pacientulu, la fel ca şi 

cerinţele fizice a locului de muncă pentru pacientul angajat cu simptome de 

dureri lombare acute. (Malmivaara, 1995 [A]). 

- Se va recomanda întreruperea oricăreia activităţi care provoacă răspândirea 

simptomelor. 

 Regim la pat 

 

- Odihna la pat nu este recomandată (Noua Zeelandă orientări Group, 2004 

[R]). 

- Reîntoarcerea treptată la activităţile normale este mult mai eficientă şi duce 

la recuperarea mai rapidă cu dizabilităţi cronice minimale (2001 Little, [A]. 

 

 Exerciţii 

 

- Modificarea activităţii sau exerciţiilor care provoacă răspândirea 

simptomelor (Noua Zeelandă Orientările Group, 2004 [R]). 

- Se recomandă consultarea specialistului în domeniul reabilitării coloanei 

vertebrale, care va evalua simptomele individuale şi va elabora un program 

de exerciţii specifice (Brennan, 2006 [A]; Hicks, 2005 [B]; Descarreaux, 

2002 [A]). 

Informaţii de auto-îngrijire: 

Broşurile informative, care au un rol important în reducerea fricii şi anxietăţii şi 

care promovează auto-îngrijirea activă, au o mai mare oportunitate de a 

îmbunătăţi rezultatele decât cele tradiţionale, care pun accentul pe anatomie, 

ergonomie şi exerciţii specifice. (Little, 2001 [A]; Cherkin,1998 [A]). 

 

Recomandările specifice includ: 

• Absenţa unei maladii grave atunci când "steguleţe roşii" nu sunt prezente. 

• Durerea nu este echivalentă gravităţii bolii. 



• Durerile lombare au un prognostic bun. Majoritatea pacienţilor menţionează 

îmbunătăţire semnificativă într-o perioadă de la două până la patru săptămâni 

(Atlas, 2001 [R]). 

• Repaosul la pat nu este recomandat şi trebuie să fie limitat la nu mai mult de două 

zile. 

• Activitatea uşoară nu va influenţa negativ evoluţia maladiei, dar contrar va 

accelera recuperarea pacientului. 

• Se recomandă excluderea activităţilor care pot provoca durere, cum ar fi poziţia 

pe şezute, ridicarea greutăţilor şi mişcări de aplecare.  

 

Reîntoarcerea la locul de muncă: 

• Informarea pacientului despre faptul că durerea lombară nu este 

invalidizantă şi are prognostic de ameliorare. Ameliorarea completă a durerii 

are loc de obicei după, dar nu mai înainte de reluarea activităţilor obişnuite, 

precum şi revenirea lor la locul de muncă poate fi înainte de dispariţia 

completă a durerii.  (Von Korff, 1994 [R]). 

• Conştientizarea de către pacienţi, că durerile lombare pot avea evoluţie 

remitentă, cu acutizări periodice, care pot fi recuperate în acelaşi mod ca 

durerile precedente.  

• Pacienţii pot reduce riscul reapariţiei durerilor în spate prin efectuarea 

exerciţiilor şi modificarea stilului de viaţă. 

 

6. Evoluţia negativă a bolii: 

 

               Punctul-cheie: 

Referirea pacientului la specialistul de domeniu, în caz de afecţiuni grave, cum ar 

fi cancerul, sindromul de cauda equina, deficitul neurologic progresiv sau alte boli 

sistemice. Fiecare grup medical va avea indicaţii speciale pentru referirea la 

consult specializat. 

 



7. Eşuarea tratamentului de auto-îngrijire: 
 

              Puncte cheie: 

 

                  • Este important de evaluat factorii non-fizici care pot avea impact 

asupra revenirii la locul de muncă sau în dezvoltarea handicapului. 

 

                  • Durerea lombară reziduală nu este o contraindicaţie pentru a reveni la 

activităţile anterioare. 

Se recomandă evaluarea „steguleţelor roşii” şi factorilor psihosociali la fiecare 

consult ulterior (Orientări Noua Zeelandă Group, 2003 [R]), care include o 

evaluarea subiectivă a durerii, gradului de afectare funcţională şi datelor obiective. 

 

8. Reevaluarea şi Redirecţionarea. 
 

              Puncte cheie: 

 

  • În caz când durerea lombară este acuza primară, se solicită consultul 

specialistului în domeniul patologiei coloanei vertebrale cu competenţe bazate pe 

educaţia continuă şi tehnici eficiente susţinute de literatură (educaţie, programe de 

exerciţii fizice şi utilizarea diferitor tehnici de terapie manuală (Nytendo, 2000 [C]; 

Nytendo, 2001 [B]). 

  

• În termen de patru vizite, pacientul trebuie să prezinte ameliorarea stării, 

care va fi documentată, pentru a continua tratamentul. Dacă nu s-a menţionat nici-o 

îmbunătăţire, se va efectua o reevaluare complexă de către specialistul în domeniul 

patologiei coloanei vertebrale pentru evidenţierea altor cauze de dureri lombare, 

inclusiv disfuncţia regională a artculaţiei sacroiliace. 

 

Indicaţiile pentru redirecţionare includ: 

 

• Lipsa îmbunătățirii în caz de auto-ingrijire timp de două săptămâni 

(Shekelle, 1994 [R]); 

• Durere severă și dezabilitantă lombară şi în membrul inferior 

 

• Limitarea semnificativă a activităților funcționale sau de muncă 

 

9. Durerea cronică (durată mai mare de şase săptămâni) 

 

              Pacienţii cu episoade "recurente acute" vor continua tratamentul 

conservator atunci când simptomele curente durează nu mai mult de şase 

săptămâni de la debut. "Recurenţă acută" înseamnă perioada de ameliorare a 

simptomelor, separând episodul curent de episoadele anterioare. În cazul în care 

simptomele actuale durează mai mult de şase săptămâni de la debut, starea 



pacientului este considerată drept cronică şi se trece la secţiunile corespunzătoare a 

algoritmului (Adnotarea # 18). 

 

              Dacă la evaluarea iniţială, pacientul este identificat cu dureri lombare mai 

mult de şase săptămâni, se va vedea adnotarea # 15 "Dureri lombare cronice" şi 

adnotarea # 18 "Radiculopatia." 

  

10. Dureri lombare cronice 
 

              Durerea lombară şi sciatica, care persistă mai mult de şase săptămâni sunt 

definite ca fiind cronice. 

              Evaluarea pacienţilor va include gradul subiectiv al durerii, evaluarea 

funcţională şi obiectivă a clinicianului. 

 

              Factorii psihosociali pot contribui la dizabilitatea prelungită, fapt 

menţionat anterior (Orientări Noua Zeelandă Group, 2003 [R]; Pincus, 2002 [M]; 

Fritz, 2001 [B]; bigos, 1991 [B]). A se vedea apendicele C, "Screening-ul 

psihosocial şi Instrumente de evaluare.  

 

În cazul în care pacienţii nu prezintă ameliorare după şase săptămâni, a se 

vedea "Radiografia coloanei lombare” în această adnotare şi adnotarea 18, 

"Radiculopatia," pentru considerarea examenului imagistic. 

 

            Din cele 10% de pacienţi cu simptome cronice, 90% se încadrează în 

categoria dureri lombare cronice şi doar 10% în categoria - sciatică cronică. 

 

           Factorii fizici care pot duce la recuperare tardivă sau handicap prelungit 

includ tumori maligne, infecţii, disfuncţii metabolice sau condiţii bio-mecanice (de 

exemplu, disfuncţia articulaţiei sacroiliace [SJD]) (Dreyfuss, 1994 [C]; Riddle, 

2002 [C]; Schwarzer, 1995 [D]).  

               

          Dacă pacientul nu prezintă ameliorare, se vor lua în consideraţie alte 

etiologii posibile a durerii lombare:  

 

                  • Fracturi 

 

                  • Spondiloartropatii 

 

                  • Infecţie 

 

                  • Tumora 

 

                  • Patologii abdominale / pelvine 

 



                  • Alte cauze de origine a DL cum ar fi sindromul faţetelor 

intraarticulare, sindromul piriform, stenoza sau claudicatia. 

 

              Radiografia regiunii lombare a coloanei vertebrale (incidenţă 

anterioară şi laterală). 

 

              Următoarele modificări radiologice au semnificaţie clinică discutabilă şi 

pot avea legătură cu durerile lombare: 

 

                  • Îngustarea unui singur spaţiu de disc  

 

                  • Spondiloliza 

 

                  • Lumbalizarea 

 

                  • Sacralizarea 

 

                  • Noduli Schmorl 

 

                  • Spina bifida oculta 

 

                  • Calcifierea discului 

  

                  • Scolioza uşoară până la moderată  

 

11. Reabilitarea activă 

               

Puncte cheie: 

 

              • Există evidenţe dovedite că terapia prin exerciţii este eficientă pentru 

dureri lombare cronice, dar nu sunt dovezi concludente în favoarea unuia sau altui 

exerciţiu. [Grad Concluzie I: a se vedea Standard Foaie de lucru Concluzie B - 

Adnotarea # 16 (Active Reabilitarea)]. 

 

              În tratamentul durerilor lombare cronice se vor include: 

 

                  • materiale educaţionale scrise (Burton, 1999 [A]) 

 

                  • Auto-gestionarea activă 

 

                  • Reluarea treptată a activităţilor  

 

                  • Profilaxia - biomecanica corporală adecvată 

 

                  • Exerciţiile - mai multe studii arată beneficiul unui program de 



exerciţii în dureri lombare cronice 

 

                        - Dovezi neconcludente în favoarea unuia exerciţiu asupra celorlalte 

(flexie, extensie sau de fitness) (Abenhaim, 2000 [M]; Scheer, 1997 [M]) 

 

                        - Program gradat exerciţii active (Lindstrom, 1992b [A]) 

 

                        - Exerciţii specifice pentru întărirea corsetului muscular de 

stabilizare (Lindstrom, 1992a [A]) 

 

                        - Programe de exercitii fizice intense (Manniche, 1988 [A]) 

 

                  • Evaluarea şi gestionarea factorilor psihosociali 

 

                  • Abordarea multidisciplinară (Hildebrandt, 1997 [D]; Pfingsten, 1997 

[D]) 

 

 

12. Radiculopatia 
 

              Puncte cheie: 

 

                  • RMN-ul este investigaţia de elecţie pentru a evalua pacienţii cu dureri 

lombare. CT-mielografia se efectuează la pacienţii care au o contraindicaţie pentru 

utilizarea RMN. 

 

A se vedea adnotarea # 15, "dureri lombare cronice," pentru o evaluare fizică şi 

psihosocială completă, inclusiv evaluarea subiectivă a durerii, evaluarea 

funcţională şi evaluarea obiectivă a medicului. 

 

              Indicatii pentru investigarea imagistică RMN sau CT a coloanei vertebrale 

lombare  

 

              RMN şi CT, în general, nu sunt utile în evaluarea precoce şi tratamentul 

durerii lombare sau radiculopatiei, cu excepţia cazurilor în care pacientul prezintă 

simptome neurologice progresive sau există o suspiciune de cancer sau de infecţii. 

Investigarea imagistică este indicată atunci când tratamentul non-invaziv 

conservator nu a avut efect şi sunt discutate infiltraţiile terapeutice sau intervenţia 

chirurgicală. Se va decide necesitatea infiltraţiilor epidurale, atunci când pacientul 

îndeplineşte criteriile de refeirnţă chirurgicală. (A se vedea adnotarea # 20, "Luaţi 

în considerare infiltraţiile epidurale cu steroizi anterior intervenţiei chirurgicale.")  

               

RMN-ul este testul diagnostic de preferinţă în evaluarea pacienţilor cu dureri 

lombare cu sau fără radiculopatie. 

 



CT mielografia este investigaţia utilă pentru pacienţii care au o contraindicaţie 

pentru RMN, pentru care rezultatele RMN nu sunt concludente, sau pentru care nu 

există o corelaţie între simptomele şi concluziile RMN. CT-mielografia prezintă o 

exactitate comparabilă şi este complementară RMN. Cu toate acestea, CT 

mielografia este invazivă, invocă riscul de reacţii alergice la contrast şi cefalee 

post-mielografică. 

 

CT de plan este utilă pentru pacienţii care au o contraindicaţie pentru RMN, pentru 

care rezultatele RMN nu sunt concludente, sau pentru care nu există o corelaţie 

între simptomele şi concluziile RMN şi pentru care mielograma este considerată 

inadecvată. CT poate fi utilizată în evaluarea iniţială a pacienţilor cu durere 

lombară cu/fără radiculopatie, atunci când RMN-ul de înaltă calitate nu este 

disponibil. 

 

(North American Spine Society, 2007 [R]; American College of Radiology, 2006 

[R]; Bischoff, 1993 [C]; Modic, 1986 [D]) 

   

Ghidul grupului de lucru pentru Durerea Lombară a Adultului  a enumerat 

avantajele atât pentru CT, cât şi RMN şi o listă de condiţii pentru fiecare, care va 

ajuta clinicianul să ia o decizie.  

 

Indicaţii RMN: 
 

          • Deficit neurologic major sau progresiv (de exemplu, slăbiciunea 

funcţională cu limitarea extensiei plantei, extensiei genunchiului şi flexiei şoldului) 

 

          • Sindromul de cauda equina (pierderea controlului intestinului sau vezicii 

urinare sau anestezie sub fomă de „şa”) 

 

          • Durere severă şi slăbiciune progresivă, în pofida terapiei conservative 

 

          • Dureri pronunţate lombare sau în picior, care necesită spitalizare, limitează 

în mod semnificativ mersul pe jos sau activităţile cotidiene. 

 

          • Suspiciune clinică sau radiologică de neoplasm (de exemplu, leziuni litice 

sau sclerotice pe radiografiile de ansamblu, antecedente de cancer, pierdere 

inexplicabilă în greutate sau simptome sistemice) 

 

          • Suspiciune clinică sau radiologică de infecţie (de exemplu, distrugerea 

platourilor discale, istoric de abuz de droguri sau alcool, sau simptome sistemice) 

 

          • Trauma (fractură cu deficit neurologic, fracturi compresive la pacienţii 

vârstnici cu suspiciune de malignitate, evaluarea anticipată pentru 

vertebroplastie/chifoplastie, fractură de stres sau spondiloză subacută la un pacient 



cu vârsta sub 18 ani) 

 

          • Dureri lombare sau radiculare moderate sau severe, care nu răspund la 

terapia conservativă, cu indicaţii pentru intervenţie chirurgicală sau infiltraţii 

terapeutice 

 

Pacienţilor cu claustrofobie uşoară sau moderată, se recomandă administrarea 

benzodiazepinelor cu o oră înainte de investigare. Pacienţii care primesc 

benzodiazepine nu vor conduce vehiculele. 

 

Avantajele RMN: 

 

          • vizualizare mai bună a patologiei ţesuturilor moi; contrastarea mai bună a 

ţesuturilor moi 

 

          • vizualizarea directă a structurilor neurologice 

 

          • sensibilitate crescută pentru patologia medulară şi pentru procesele 

patologice intratecale 

 

          • sensibilitate crescută pentru infecţii şi neoplasme 

 

          • lipsa expunerii la radiaţie 

 

          • este mai inofensivă decât CT pentru femeile gravide, mai ales în primul 

trimestru, în urma absenţei expunerii la radiaţie 

 

Indicaţii CT / CT mielografie: 
 

          • Deficit neurologic major sau progresiv (de exemplu, slăbiciunea 

funcţională cu limitarea extensiei plantei, extensiei genunchiului şi flexiei şoldului) 

 

          • Sindromul de cauda equina (pierderea controlului intestinului sau vezicii 

urinare sau anestezie sub fomă de „şa”) 

 

          • Durere severă şi slăbiciune progresivă, în pofida terapiei conservative 

 

          • Dureri pronunţate lombare sau în picior, care necesită spitalizare, limitează 

în mod semnificativ mersul pe jos sau activităţile cotidiene. 

 

          • Suspiciune clinică sau radiologică de neoplasm (de exemplu, leziuni litice 

sau sclerotice pe radiografiile de ansamblu, antecedente de cancer, pierdere 

inexplicabilă în greutate sau simptome sistemice) 

 

          • Suspiciune clinică sau radiologică de infecţie (de exemplu, distrugerea 



platourilor discale, istoric de abuz de droguri sau alcool, sau simptome sistemice) 

 

          • Tumori osoase (pentru a detecta sau caracteriza) 

 

          • Trauma (excluderea sau caracterizarea fracturii, evaluarea evoluţiei) 
 

          • Dureri lombare sau radiculare moderate sau severe, care nu răspund la 

terapia conservativă, cu indicaţii pentru intervenţie chirurgicală sau infiltraţii 

terapeutice 

 

Avantajele CT: 
 

          • O mai bună vizualizare a structurilor calcifiate 

 

          • Vizualizarea directă a fracturilor 

 

          • Vizualizarea directă a gradului de consolidare a fracturii şi maselor 

fuzionate 

 

          • Evaluarea mai precisă a liniilor precise de limită sau a tumorilor benigne 

active 

 

          • Disponibilitate mai mare şi mai puţin costisitoare 

 

          • Permite investigarea pacienţilor cu greutatea corporală peste 150 kg şi a 

pacienţilor cu claustrofobie 

 

          • Inofensivitate pentru pacienţii cu dispozitive electrice implantate sau 

corpuri metalice străine 

 

          • Limitarea mobilităţii a pacientului – este util pentru pacientii care nu pot 

păstra poziţia nemişcată sau pentru pacienţii care nu cooperează pentru 

investigarea prin RMN 

(Deyo, 2001 [R]; Thornbury, 1993 [C]; Mazanec, 1991 [R])  
 

20. Infiltraţii epidurale cu steroizi  

      Puncte cheie: 

          • Rezultatul pozitiv al infiltraţiilor epidurale cu steroizi va permite 

pacienţilor să continuie programul de tratament conservator. 

 

          • Efectuarea infiltraţiilor epidurale cu steroizi sub ghidarea fluoroscopică sau 

CT. 



Scopul infiltraţiilor epidurale cu steroizi la pacienţii cu dureri lombare şi în 

picior, stenoza vertebrală lombară simptomatică sau cu hernie de disc la RMN sau 

CT este controlul durerii şi îmbunătăţirea funcţionala. Mai multe studii au arătat că 

o singură injecţie epidurală oferă ameliorarea durerii pe termen scurt (Wilson-

MacDonald, 2005 [M]; Cannon, 2000 [R], Weiner, 1997 [D]), deşi într-un studiu 

randomizat, controlat, grupul de pacienţi trataţi cu infiltraţii cu steroizi pare să 

sufere de un „rebound” fenomen (Karpinnen, 2001 [A]). 

Există dovezi limitate de susţinere a uneia sau mai multor injecţii epidurale 

pentru a controla durerea şi a continua terapia conservativă pentru a evita sau a 

reduce incidenţa de intervenţii chirurgicale. Buttermann a raportat rezultatul 

tratamentului a 169 pacienţi cu hernii de disc mari, confirmate prin RMN, care s-au 

prezentat pentru consult chirurgical (Buttermann, 2004 [A]). Şaizeci şi nouă din 

aceşti pacienţi au menţionat ameliorare în urma programului de tratament 

conservativ non-invaziv pentru o perioadă de şase săptămâni. Ceilalţi 100 de 

pacienţi au fost randomizaţi pentru discectomie şi infiltraţii epidurale cu steroizi 

(IES). Pacienţilor grupului cu IES au fost efectuate de la una până la trei prin abord 

interlaminar la sau mai sus de nivelul herniei de disc, şi 76% dintre acestea au fost 

efectuate cu fluoroscopie şi contrast. La 46% din pacienţii cu IES s-au remarcat 

rezultate bune sau foarte bune, similare cu ameliorarea durerii la pacienţii care au 

suportat discectomie. 54% din grupul IES au suportat intervenţie chirurgicală peste 

una-trei luni. În acest grup nu au fost observate efecte adverse asupra rezultatului, 

ca urmare a acestei întârzieri. 

              Wang, et al., a studiat 64 de pacienţi cu hernie de disc lombară 

simptomatică privind simptomele RMN şi refractare care a prezentat pentru 

chirurgie (Wang, 2002 [D]). Ei au descoperit că 77% dintre aceşti pacienţi evitate 

intervenţii chirurgicale cu mai multe fluoroscopic-ghidate contrast îmbunătăţit 

preparate injectabile transforaminal la nivelul de hernie. 

              Lutz, et al, Botwin, et al.., Şi Vad, et al., În studii mai puţin riguroasă, a 

raportat, de asemenea, o rată de succes de 75% -85% cu un multiplu fluoroscopic 

ghidate regimuri transforaminal injectabilă la pacienţii cu radicular refractare 

durere (Botwin, 2002 [D]; Vad, 2002 [C]; Lutz, 1998 [D]). 

 

              Riew, et al, într-un studiu prospectiv dublu-orb, randomizat, şi de 55 de 

subiecti., A arătat că o serie de injecţii - una la patru pe o perioada de saptamani si 

luni - poate duce la o scădere a incidenţei chirurgie (Riew, 2000 [A]). 

              Un studiu randomizat de Arden, et al., Care a inscris 228 de pacienti cu 

sciatica, a arătat că până la trei injecţii cu steroizi lombare epidurale (în comparaţie 

cu tratamentul cu placebo), a demonstrat un beneficiu tranzitorie la 3 saptamani dar 



nu la 6 la 52 de săptămâni, şi nu a existat nici un beneficiu de injectii repetate 

epidurale cu steroizi într-o singură injecţie (Arden, 2005 [A]). Secţiunea metodele 

acestui document nu indică dacă injectare a fost făcut fluoroscopic sau cu contrast. 

              Pe baza datelor limitate, rezultatele apar promiţătoare. Cu toate acestea, în 

acest moment nu există dovezi suficiente pentru eficacitatea de injecţii epidurale cu 

steroizi. Ia în considerare numai injecţii epidurale cu steroizi după iniţial 

adecvat program de tratament conservator nu a reuşit. Succes injecţii epidurale cu 

steroizi pot permite pacientilor sa în avans într-un program de tratament 

conservator. Pacienţii ar trebui să fie conştienţi de riscurile generale de scurtă 

utilizarea pe termen lung şi pe termen lung a steroizilor. 

 

              Efectuarea injecţii sub fluoroscopiei si cu un contrast, în scopul de a oferi 

cât mai aproape de cortizon pe disc Hernia, zona de stenoza, sau nervoase rădăcină 

impingement determinat prin RMN sau CT, şi cu cât mai puţin morbiditate în care 

este posibil. În caz de stenoza, un segment adiacent sau o abordare alternativă 

(interlaminarversus transforaminal) pot fi necesare pentru a livra medicamente la 

nivelul corespunzător. Nerespectarea de tratament poate rezulta din incapacitatea 

de a livra medicamente la câmpul de tratament sau de lipsă de reacţie clinice 

pentru a catabolic preparate steroizi. 

 

              Nici un studiu nu a arătat un avantaj clar de o singură abordare 

(interlaminar, caudală sau transforaminal), tipul de Corti-pietrei sau volumul de 

injectate (McLain, 2005 [R]; Cannon, 2000 [R]). Particularizarea abordare pentru 

fiecare pacient. 

              Morbidităţii procedurale, de asemenea, variază cu fiecare abordare 

(McLain, 2005 [R]; Cannon, 2000 [R]). Cu interlam  preparate injectabile inar 

există un risc de injecţie intratecal şi arahnoidită ulterioare, precum şi post-

procedurale dureri de cap. Cu injecţii transforaminal, pacienţii raport frecvent 

semnificativă - deşi în cele mai multe cazuri tranzitorii - dureri de picioare şi există 

un risc de infarct măduvei spinării atunci când este injectat de mai sus L2 

(Somayaji, 2005 [D]; Tiso, 2004 [D]; Botwin, 2000 [D]). 

 

              Selectarea pacienţilor 

 

           • Pacienţii care manifestă dureri radiculare în membrul inferior cu 

distribuţie în segmentele implicate, clinic diagnosticate (modificarea reflexelor, 

posibil slăbiciune musculară, semne de elongaţie). Se va lua în consideraţie 

severitatea durerii, care va afecta semnificativ activitatea şi calitatea vieţii, 



rezistentă la tratament conservator.  

                    

• Este necesară analiza corelativă a rezultatelor RMN sau CT (hernia de disc 

sau stenoza de canal), care corespund sindromului clinic. 

 

           • Lipsa contraindicaţiilor la terapia de injectare, inclusiv: 

 

                   - absenţa semnelor sau simptomelor de infecţie activă, fie la nivel local 

sau sistemic 

 

                   - absenţa antecedentelor de hemoragii sau utilizarea actuală a 

anticoagulantelor, cum ar fi warfarina sau clopidogrel; 

      - ghidarea administrării anticoagulantelor: 

       • infiltraţii la nivel cervical - INR <1,2, infiltraţii la nivel lombar <1,4 

 

                   • stoparea tratamentului cu Clopidogrel pentru o săptămână; cu 

Ticlopidin - pentru două săptămâni; AINS - nu se sistează (Horlocker, 2010 [R]). 

 

                 - absenţa reacţieie alergice la anestezicul local, substanţe de contrast sau 

corticosteroizi; 

 

                 - absenţa complicaţiilor la utilizarea anterioară de corticosteroizi 

 

                 • Sarcina este o contraindicaţie pentru utilizarea fluoroscopiei. 

 

                 • Utilizare cu precauţie la pacienţii cu diabet zaharat (modificarea 

controlului glicemic, care este de obicei tranzitoriu). Pacienţii cu diabet zaharat 

trebuie să fie informaţi şi conştienţi de faptul că nivelul glicemiei poate creşte şi 

ceea ce va necesita corectarea schemei de tratament al diabetului zaharat. 

 

                   • Pacienţii cu insuficienţă cardiacă congestivă trebuie să fie conştienţi 

de retenţia hidrică steroid-indusă. 

 

                   • Deşi utilizarea AINS nu este o contraindicaţie pentru infiltraţii, uneori 

tratamentul cu  AINS se întrerupe pentru câteva zile înainte de injectare. 

 



 


