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INTRODUCERE

Tulburările sistemului osteo-musculo-articular reprezintă una din categoriile cele mai
frecvente şi comune de manifestări patologice, atât în termeni de morbiditate, cât şi în termeni
de cost economic. Datele furnizate de către U.S. Health and Nutrition Examination Survey au
indicat în urma unui studiu realizat pe o perioadă de cinci ani că aproximativ 47,8% dintre
adulţii examinaţi prezentau istoric sau simptome ale unor afecţiuni osteo-musculo-articulare
cronice. Pe primul loc s-au situat afecţiunile vertebrale cervicale, dorsale şi în special
lombare, urmate de afecţiuni ale şoldului, articulaţiei scapulo-humerale, degetelor.
În Europa, cea mai frecventă problemă de sănătate legată de muncă este reprezentată
de afecţiuni ale sistemului osteo-musculo-articular. Un procent de 24% din lucrătorii din UE
acuză dureri de spate, iar 22% prezintă dureri musculare. În anul 2006 în România datele
statistice arată că suprasolicitarea aparatului locomotor ocupă primul loc în cadrul expunerii la
noxe, reprezentând 20,48% din numărul lucrătorilor expuşi la noxe.
S-a produs astfel o schimbare în sensul unei creşteri nete a afecţiunilor osteo-musculoarticulare, producându-se o aliniere la celelalte ţări europene unde numărul cel mai mare de
boli profesionale se datorează afecţiunilor osteo-musculo-articulare prin suprasolicitare la
locul de muncă. Astfel, afecţiunile osteo-musculo-articulare tind să surclaseze locul ocupat de
afecţiunile profesionale precum dermatozele sau pneumoconiozele, fapt explicat prin
modificări importante ale conţinutului activităţii la locul de muncă produse în ultimele
decenii.
Mecanizarea şi automatizarea proceselor de muncă au determinat scăderea
considerabilă a efortului fizic depus la locul de muncă în numeroase profesii, dar nu în
totalitate. Noile tehnologii au presupus mişcări repetitive, mişcări rapide, posturi incomode,
poziţii menţinute pe perioade lungi de timp, poziţii statice sau utilizarea de instrumente
profesionale neadaptate din punct de vedere ergonomic, acestea fiind de obicei concepute
pentru lucrătorul mediu, de obicei bărbat. Cel care oferă forţa şi sprijinul corpului pentru
efectuarea acestor posturi este sistemul musculo-scheletic. Oasele, care sunt unite prin
articulaţii, servesc drept pârghii acţionate de muşchi. Muşchii se ataşează de oase prin
tendoane. Toate activităţile ce impun un stres prea mare pe acest sistem pot cauza afecţiuni
osteo-musculo-articulare.
Afecţiunile musculo-scheletale presupun pe lângă simptomele fizice imediate
implicaţii mai profunde cum ar fi afectarea stimei de sine, a calităţii vieţii, a vieţii de familie,
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a situaţiei financiare a persoanei afectate. Diagnosticarea şi intervenţia timpurie pot să ajute
persoanele cu afecţiuni musculo-scheletale să rămână în formă şi să-şi menţină locul de
muncă. Acest fapt ar avea un efect pozitiv atât asupra lucrătorilor cu afecţiuni musculoscheletale, cât şi asupra economiei prin reducerea numărului de zile de concediu medical şi
creşterea productivităţii.
Costurile produse de afecţiunile musculo-scheletale includ:
-costuri directe pentru prevenţie, detectare, tratament, reabilitare şi îngrijire pe termen lung
-costuri indirecte prin volum de muncă pierdut, productivitate pierdută, câştiguri pierdute,
impozit pe venit pierdut de stat - costuri intangibile datorate calităţii reduse a vieţii: stresul
familial, stresul la locul de muncă, stresul economic, suferinţa.
Pentru a îmbunătăţii condiţiile de la locul de muncă al angajaţilor cu afecţiuni
musculo-scheletale este necesară colaborarea dintre medici, angajatori, angajaţi şi guvern.
Diagnosticul precoce şi instituirea rapidă a unui tratament poate reduce gravitatea şi
progresul afecţiunii, pe când întârzierea diagnosticului sau a tratamentului poate determina
dificultăţi în recuperarea, menţinerea locului de muncă ori reabilitarea. Managerii pot să
schimbe modalitatea de organizare a activităţii pentru a preveni înrăutăţirea afecţiunii
musculo-scheletale şi a susţine persoanele cu aceste afecţiuni să rămână sau să revină la locul
de muncă, ţinând seama de reglementările în vigoare privind sănătatea şi securitatea muncii.
Teza este structurată în două părţi: partea generală care cuprinde noţiuni teoretice de
actualitate ce doresc a susţine importanţa temei alese şi partea specială care cuprinde: material
şi metodă, rezultatele obţinute în urma evaluării pacienţilor, discuţia rezultatelor şi
concluziile.
În prima parte a lucrării am considerat util să insist asupra unor noţiuni de anatomie şi
fiziologie funcţională a sistemului musculo-scheletal al coloanei vertebrale şi de biomecanică
a coloanei vertebrale, precum şi asupra factorilor de risc implicaţi în afectarea coloanei
vertebrale, asupra unor noţiuni de kinetologie şi de ergonomie la locul de muncă.
Cele mai multe afecţiuni musculo-scheletale cauzează disconfort, dureri locale sau
reducerea mobilităţii care reduc performanţele normale la locul de muncă şi în activitatea de
zi cu zi. Aproape toate afecţiunile musculo-scheletale sunt legate de locul de muncă în sensul
că efortul fizic poate agrava sau provoca simptome chiar dacă afecţiunea nu este direct
cauzată de locul de muncă. În cele mai multe cazuri nu este posibilă evidenţierea concretă a
unui factor de risc pentru afecţiunile musculo-scheletale. Adesea sunt implicaţi mai mulţi
factori de risc. Pentru cele mai multe afecţiuni musculo-scheletale, ridicatul de greutăţi la
lucru sau în timpul liber reprezintă un important factor de risc. Suprasolicitările, efortul
3

susţinut sau repetitiv pot provoca afecţiuni la nivelul diferitelor ţesuturi ale sistemului
musculo-scheletal. Pe de altă parte un nivel scăzut de activitate fizică poate conduce la
deteriorarea musculaturii, tendoanelor, ligamentelor, cartilajelor şi chiar a oaselor. Menţinerea
acestor ţesuturi intr-o stare bună necesită o utilizare adecvată a sistemului musculo-scheletal.
Sistemul musculo-scheletal este constituit din ţesuturi similare în diferite părţi ale
corpului, care oferă o imagine de ansamblu a afecţiunilor. Muşchii reprezintă cel mai frecvent
sediu al durerii. Ţesuturile de la nivelul coloanei vertebrale lombare sunt cele mai frecvent
afectate.
În zona gâtului şi a membrelor superioare, afecţiunile nervilor şi ale tendoanelor sunt
frecvente, în timp ce în zona membrelor inferioare, osteoartrita este afecţiunea cea mai
frecvent întâlnită.
Pentru a înţelege aceste diferenţe ale corpului este necesar să înţelegem caracteristicile
principale anatomice şi fiziologice ale sistemului musculo-scheletal şi să cunoaştem biologia
moleculară a diferitelor ţesuturi, nutriţia şi factorii care pot afecta funcţionarea normală.
Proprietăţile biomecanice ale diferitelor ţesuturi sunt de asemenea fundamentale. Este necesar
să înţelegem de asemenea fiziologia şi fiziopatologia diferitelor ţesuturi. Pentru multe
afecţiuni există date concludente despre factorii de risc de la locul de muncă, dar pentru
moment sunt disponibile doar informaţii limitate despre relaţia dintre efectele expunerii la
factorii de risc şi afecţiuni. Astfel de date sunt necesare pentru a stabili normele de securitate
în muncă.
Cuvinte cheie: deformare vertebrală profesională, scolioză, durere de spate, riscuri la
locul de muncă.
MOTIVAȚIA CERCETĂRII
Afecțiunile musculo-scheletale reprezintă o cauză frecventă de absenteism la locul de
muncă cu costuri considerabile pentru sistemul de sănătate. Cercetarea este focusată pe
identificarea factorilor de risc de la locul de muncă în vederea diminuării lor și a creșterii
productivității.
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SCOPUL CERCETĂRII
Scopul acestei cercetări este de a stabili:
-

Dacă există o legătură de cauzalitate între profesie și deformările coloanei vertebrale;

-

Care sunt factorii de risc implicați;

-

Care este modelul matematic profesie-factori de risc-tip de deformare;

-

Un program informatic care să prezică probabilitatea unui subiect de a dezvolta
deformări vertebrale pe baza modelului matematic.
Dificultăție întâmpinate au fost reprezentate de dimensiunea mică a lotului raportată la

numărul de stratificări pe profesii și tipul deformărilor.

MATERIAL ȘI METODĂ
Au fost înrolați în studiu 189 de pacienți, în perioada 2012-2013, aleși arbitrar, fără un
lot de control, care prezentau deformări de coloană și erau încadrați activ într-un domeniu de
activitate. Nu s-a putut stabili cronologic vechimea deformației de coloană și nici momentul
apariției. Majoritatea subiecților s-au prezentat pentru controlul periodic anual la medicul de
Medicina Muncii. În acest studiu am căutat eventualele legături între profesie și magnitudinea
deformării de coloană. Astfel, au fost monitorizați următorii parametri:
- date individuale (sexul, vârsta, mediul de proveniență, înălțimea, greutatea, indicele de masă
corporală, profesia, vechimea ocupației, vechimea în câmpul muncii, vicii, sportul, nivelul
educațional, antecedentele heredocolaterale);
- activitatea la locul de muncă (număr de ore în ortostatism, număr de ore în poziția șezut,
tipul de mișcări, ridicare/purtare de greutăți, vibrațiile și microclimatul la locul de muncă);
- examenul clinic (scor VAS, chestionar Roland-Morris, tipul de deformare al coloanei,
mobilitatea coloanei pe segmente, testing muscular, contractura musculară, simptomatologia
în momentul examinării);
- s-a notat patologia asociată, tratamente efectuate și numărul de zile de concediu medical
pentru afecțiuni ale coloanei.
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Am prelucrat datele statistic și am urmărit dacă există un model al tulburărilor de
statică în cadrul profesiilor exercitate de subiecți.
Teste statistice utilizate: testul de corelaţie Pearson, testul chi pătrat (X2), indicatorii OR şi
RR, regresiile, testul Student şi Anova.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
La analiza bimodală a parametrilor studiaţi s-au constatat:
- Apartenența la unul din sexe influențează în alegerea preferențială a profesiei. Grosier, acest
lucru este figurat în cifre absolute în Grafic 1, în care este mai pregnant sexul feminin (stânga)
pentru profesiile frizer, coafeză, educatoare, cosmetician, operator facturare versus profesiile
din dreapta distribuite după sexul masculin, unde predomină – lăcătuș mecanic, matrițer,
stivuitorist.

Grafic 1. Distribuția subiecților pe grupuri de profesie și sex
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Din punct de vedere statistic, se confirmă legătura de cauzalitate dintre profesie și sex
– coeficientul de corelație Phi 0,732 (p<0,001), Cramer`s V 0,732 înalt semnificativ
(p<0,001) și coeficientul de contingență 0,59 (p<0,001).
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- Pentru femei a fost mai caracteristică meseria de frizer, iar pentru bărbați meseria de lăcătuș
mecanic. Riscul estimat este 0,836±0,027, importanța sexului pentru a determina un model
pentru alegerea unei profesii fiind 0,028.
- Adresabilitatea a fost mai mare pentru lucrătorii din mediul urban.
- Există o corelație între vechimea subiecților și tipul de profesie (Chi pătrat 1296,97,
p<0,001; Phi 2,6; Cramer`s V 0,486; Coeficientul de Contingență 0,934 – p<0,001). Sintetic,
frizerii și alte câteva categorii de meserii ”clasice”, sunt mai frecvent întâlnite la subiecții cu o
grupă mare de vechime.
- Există o corelație slabă între tipul de profesie și viciile subiecților – Chi pătrat 143,206,
p=0,44; Phi 0,87, Cramer`s V 0,43, Coeficientul de contingență 0,67 – p=0,44. Operatorii
bandă dețin locul 1 pentru majoritatea viciilor, iar dintre vicii, alcoolul este preferat.
- 60% din subiecți au avut liceul ca ultim nivel de studii, cu școală profesională ~ 20%, cu 8
clase – doar 1,5%, iar cu studii superioare 17,46%(Grafic 2).
VIII clase

0,53% 8 clase 1,06%

sc prof

0,53%

8 clase
fac
liceu
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sc postliceala

niv educ
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Grafic 2. Nivelul educațional (niv educ) al subiecților studiați. S-a abreviat cu sc –şcoală, prof – profesională, fac –
facultate

Așa cum era de așteptat, există corelație între nivelul educațional și tipul de profesie –
chi pătrat 346,04 p<0,001, Phi 1,35, Cramer`s V 0,605, Coeficientul de Contingență 0,804 –
p<0,001.
- Există o corelație între profesie și numărul de ore petrecute în poziție ortostatică la locul de
muncă (Phi 1,939; Cramer`s V 0,64; Coeficientul de contingență 0,889 – p<0,0001). Un
clasament al profesiilor în funcție de solicitarea în ortostatism – sub 5 ore în ortostatism –
manichiuristele, stivuitoriştii și educatoarele; peste 5 ore în ortostatism – coafezele, frizerii,
lăcătușii mecanici și operatorii de bandă.
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Însă influența ortostatismului la locul de muncă, asupra tipului de deformare al
coloanei, este nulă din punct de vedere statistic. Nu s-au putut face aprecieri asupra
impactului dinamic în timp, însă la subiecții studiați nu a existat nici o legătură de cauzalitate
între numărul de ore petrecute în ortostatism și tipul de deformație de la nivelul coloanei (Chi
pătrat pentru fiecare segment tip de deviație de coloană – număr de ore, a fost nesemnificativ
statistic).
-Există o corelație între profesie și numărul de ore petrecute în poziție șezând la locul de
muncă (Chi pătrat 588,48; p<0,001). Profesiile în care a predominat poziția șezând peste 5
ore, au fost: manichiuristele și stivuitoriștii. Numărul de ore în poziție șezând, nu se corelează
cu deformările coloanei (Chi pătrat p>0,05).
- Există o corelație între profesia subiecților și tipurile de mișcări la locul de muncă – Chi
pătrat 227,45; p<0,001 – și, în mod evident, tipul de mișcare este dictat (dependent) de tipul
profesiei –coeficienții de corelație Lambda pentru ipoteza “mișcări dependente de profesie” –
0,476, p<0,001; și Goodman pentru aceeași ipoteză – 0,474, p<0,001. Nu s-a găsit însă o
relație de cauzalitate între tipul mișcărilor și deformarea curburilor coloanei vertebrale.
- Există corelație între profesie și ridicarea de greutăți la locul de muncă – Chi pătrat 392,41,
p<0,001. Variabila “ridicarea greutăți” este dependentă de tipul profesiei – Lambda 0,2;
Goodman 0,373; p<0,05.
Singurul grup de subiecți la care s-a găsit o corelație între modificarea curburii
segmentului lombar în plan sagital și ridicarea de greutăți la locul de muncă, a fost grupul
lăcătușilor mecanici – Chi pătrat 11,92, p=0,018 iar Likelihood ratio 13,84, p=0,08.
Coeficienții de corelație indică o relație puternică de cauzalitate la această categorie de
muncitori: Phi 0,86, p=0,018; Cramer`s V 0,86, p=0,018; Coeficientul de contingență 0,65,
p=0,018 – toți cei trei coeficienți de corelație fiind semnificativi și mai mari de 0,5. De altfel,
coeficienții pentru aprecierea erorilor, arată că deformarea lordozei lombare este înalt
dependentă și în relație de directă proporționalitate, de solicitarea prin ridicarea de greutăți la
locul de muncă pentru subgrupul lăcătuși mecanici: coeficientul Lambda pentru deformarea
lordozei ca fiind dependentă de ridicarea de greutăți – 0,80, p=0,021 – se confirmă, iar invers
– ridicarea de greutăți dependentă de deformarea lordozei lombare – 0,12, p=0,56 – se
infirmă. Rezultate similare ale coeficienților Tau și Incertitudine – Tau pentru dependența
deformării lordozei lombare sub influența greutăților – 0,74, p=0,025, iar pentru Coeficientul
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de Incertitudine pentru aceeași ipoteză – 0,69, p=0,08. În situația inversă, coeficienții au fost
mici și dincolo de pragul de semnificație (vezi Grafic 3).
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Grafic 3. Frecvența, tipul și distribuția deformărilor segmentului lombar în plan sagital sub acțiunea greutăților
ridicate la locul de muncă, pentru subiecții din grupul lăcătușilor mecanici. Se observă tendința la accentuarea
lordozei pentru solicitări cu greutăți mai mici de 15Kg și tendința la diminuarea lordozei pentru solicitări cu greutăți
mai mari de 15Kg.

- Există o relație de cauzalitate în general, între profesie și lucrul cu mâinile la locul de
muncă: Chi pătrat 130,43, p<0,001. Pentru gestionari, au fost găsite corelații semnificative
pentru deformările în plan sagital ale coloanei cervicale: Chi pătrat 5,0, p=0,025, Phi și
Cramer`s V 1,00, p=0,025. Impactul asupra coloanei cervicale este de diminuare a lordozei
fiziologice. În ceea ce priveşte coloana vertebrală lombară, s-au găsit corelații semnificative
numai la operatorii de bandă (Chi pătrat 9,5, p=0,008). Incidența cea mai mare a avut-o
scolioza dextroconcavă.
- Există corelație între tipul de profesie și vibrațiile la locul de muncă (Chi pătrat 189,
p<0,001). Dintre profesii, șoferii și stivuitoriștii sunt expuși la vibrații cu frecvență joasă.
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Grafic 4. Profesiile în care subiecții au fost expuși la vibrații de joasă frecvență în timpul programului de lucru

Deși există o corelație între profesia subiecților și expunerea la vibrații cu frecvență
joasă, nu s-a găsit însă nici o corelație între expunerea la vibrații de joasă frecvență și
deformările coloanei vertebrale. Nici când s-a luat în calcul stratificarea pe profesii, nu s-a
găsit vreo relație de cauzalitate, chiar și la profesiile cele mai expuse (stivuitoriști și șoferi).
- Mediul de lucru și profesia sunt puternic corelate (Chi pătrat 536,26, p<0,001), dar pe
modificările anumitor segmente ale coloanei vertebrale şi mediul de la locul de muncă nu am
găsit corelaţii. Există o corelație slabă

între condițiile de mediu la locul de muncă și

deformarea curburii lombare în plan sagital (Chi pătrat 21,52, p=0,043). Dar, aceste deformări
nu sunt corelate cu un anumit tip de profesie.
- Dintre afecțiunile asociate la momentul intrării în evidență, doar obezitatea se asociază cu
accentuarea curburii lombare (Chi pătrat 21, p=0,033) și afectează subiecții, indiferent de
profesie.
- Se observă cu ușurință frecvența cea mai mare a consumului de AINS în rândul operatorilor
de bandă, însă cu mult mai pregnant este faptul că indiferent de profesie, prescrierea AINS
este constantă și preferențială pentru subiecții care prezentau accentuarea lordozei lombare.
De altfel, această ipoteză este demonstrată de coeficientul Lambda, care este semnificativ în
direcția dependenței lordozei lombare de AINS (p=0,039), și nesemnificativ atunci când
testează ipoteza dependenței profesiei de AINS (p=0,096).
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Evaluarea obiectivă a subiecților cu tulburări de statică vertebrală, s-a efectuat prin
examenul clinic al coloanei vertebrale. S-au utilizat indicatori de mobilitate, scoruri de durere
(Roland-Morris și VAS), testing-ul muscular. Acești indicatori se modifică atunci când
amplitudinea mișcărilor este diminuată la nivelul segmentului respectiv. Limitarea mișcării se
poate datora unor procese inflamatorii acute sau cronice locale, reflex datorită durerii sau în
cazul deformării de coloană. Din nefericire, nu s-a stabilit decât valorile normalului, fără a se
specifica dacă modificările acestora sunt sau nu specifice pentru un anumit spectru patologic
Am urmărit dacă se verifică următoarele ipoteze:
1. Indicatorii pentru mobilitatea mioartrokinetică sunt sau nu în corelație cu modificările
curburilor coloanei vertebrale.
2. Dacă modificările curburii coloanei vertebrale se corelează cu alterarea testing-ului
muscular.
3. Dacă scorurile VAS și Roland-Morris sunt în corelație cu tulburările de statică
vertebrală.
Pentru segmentul cervical, au fost măsurați indicatorii: IMS, IMA, ITA și distanța
occiput-perete. Cu ajutorul testului Chi pătrat s-a căutat dacă există relație de cauzalitate între
tulburările de statică vertebrală la nivel cervical (accentuarea sau diminuarea curburii
cervicale) și alterarea mobilității segmentului, exprimată prin valori anormale ale indicatorilor
de mobilitate.
Există corelație între valoarea indicelui occiput-perete și deformările curburii cervicale
– Chi-test 16,2; p=0,039.
Pentru a stabili care este valoarea cut-off pentru distanța occiput-perete pentru care
predicția are acuratețe maximă pentru deformarea segmentului cervical, s-a procedat la
analiza curbei ROC. Coordonatele cut-off, sunt pentru sensibilitate corespunzătoare valorii
0,53 pe axa Y și inversul specificității pe axa X =0,47. Din tabelul cu coordonatele curbei, se
poate stabili valoarea indicatorului occiput- perete, și se observă că aceasta este între 0 și
0,5cm.
Deci, predictiv pentru accentuarea curburii cervicale, indicele occiput- perete trebuie
să fie mai mare de zero centimetri, iar sensibilitatea testului este de 53% cu o specificitate de
53%. Din nefericire, pe măsură ce valorile indicatorului cresc, sensibilitatea crește iar
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specificitatea testului scade (exemplu – pentru o valoare de 1,5cm, sensibilitatea va fi de 93%
iar specificitatea doar de 0,32%).
Indicele Ott a fost utilizat pentru aprecierea mobilității segmentului dorsal. Acesta se
efectuează prin flexia trunchiului, având ca repere anterior flexiei, apofiza spinoasă a
vertebrei C7 și 30 de cm distal. În urma flexiei, distanța dintre repere trebuie să crească cu
minim 4 cm. Indicele Ott poate fi modificat de o serie de factori, dar, posibil și de tulburările
de statică. Pentru a discerne dacă tulburările de statică produc modificări ale indicelui Ott, am
procedat la efectuarea testului Chi-pătrat pentru evidențierea corelației dintre acești doi
factori. Pentru situația în care există corelație, s-a căutat determinarea valorii minime a
Indicelui Ott, predictivă pentru deformarea segmentului dorsal, cu ajutorul curbelor ROC. S-a
constatat că nu există o relație de cauzalitate între valorile indicelui Ott și tipul deformării
dorsale.
Doi indicatori au fost folosiți pentru aprecierea mobilității coloanei vertebrale la
nivelul segmentului lombar: Indicele Schober și Indicele Degete- Sol (IDS).
Indicele Schober nu se corelează cu modificarea lordozei lombare: Chi-pătrat 25,46;
p=0,113. Există corelație între valorile indicelui Schober și aspectul curburii lombare în plan
frontal: Chi-pătrat 44,4; p=0,001. Deși testul Chi-pătrat indică o corelație semnificativă între
cei doi factori (indice Schober – aspectul coloanei în plan frontal), acesta nu precizează care
grup de subiecți se corelează cu indicele Schober (scoliotici sau normali).
O metodă alternativă a testului Student sunt curbele ROC, cu ajutorul cărora putem
determina valoarea cut-off a indicelui Schober pentru clasificarea subiecților. În toate cele trei
cazuri (aspect normal al segmentului lombar în plan frontal sau deviere dreapta/stânga),
valoarea de referință a fost aceeași (15cm). Curba ROC stabilește ca valoare de referință
pentru un test pozitiv, reperul de 15 cm pentru indicele Schober în cazul subiecților cu
scolioză dextroconcavă și 16 cm la subiecții cu scolioză dextroconvexă. Numai că aceste
repere corespund patologiei generale (indicele Schober mai mic de 15 cm este sugestiv pentru
limitarea flexiei coloanei lombare). Deci, deși valorile Schober sunt semnificative, nu sunt
specifice și își pierd importanța clinică pentru discriminarea între alte patologii și limitarea
flexiei datorită scoliozei lombare.
În mod normal, flexia trunchiului cu genunchii drepți, este suficientă pentru a permite
vârfului degetelor de la mâini să atingă solul (distanța indice- sol -IDS). IDS testează
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mobilitatea segmentului lombar și mai ales, capacitatea flexiei. S-a măsurat distanța dintre
indice și sol la cele trei categorii de subiecți: cu lordoză fiziologică, cu lordoză accentuată și
lordoză diminuată. Ipoteze de testat – dacă există o relație de cauzalitate între valorile
indicatorului și tipul tulburării de statică, iar dacă aceste fenomene sunt corelate, care este
valoarea indice-sol predictivă pentru tipul de deformare.
Coeficientul de corelație Pearson Chi-pătrat, a fost nesemnificativ pentru asocierea
”distanța indice-sol” – aspectul curburii lombare în plan sagital (normală/accentuată sau
diminuată): 14,41; p=0,275 şi a rămas nesemnificativ și după corecția Likelihood-ratio: 15,21;
p=0,23.
Un alt obiectiv la examenul clinic, alături de testarea mobilității coloanei vertebrale, a
fost testarea forței musculare. Aceasta se realizează liber sau contra unei rezistențe care se
opune unei mișcări comandate și forța musculară dezvoltată pentru execuția testului, se
apreciază calitativ pe o scală de la 0 la 5 (vezi Tabel 1).
Tabel 1. Scala de apreciere a testing-ului muscular la examenul clinic

Scala F

Parametrii corespondenți ai amplitudinii forței musculare dezvoltate la testare.

F5

Forță musculară normală.

F4

F2

Subiectul dezvoltă forța necesară pentru a deplasa segmentul testat, contra unei
rezistențe medii.
Forța dezvoltată deplasează segmentul testat împotriva forței gravitaționale, fără o
altă rezistență externă.
Realizează mobilizarea segmentului numai după anularea forței gravitaționale.

F1

Contracție musculară fără a realiza și mobilizarea segmentului testat.

F0

Contracție musculară absentă.

F3

O analiză sumară a arătat că testing-ul minim obținut a fost F2, iar media era peste F4,
mai aproape de F5, ceea ce scade mult șansele ca tulburările statice ale coloanei să se asocieze
cu o alterare și a forței musculare.
În analiza multivariată, am urmărit descifrarea unui model matematic, predictiv
pentru tipurile de deformare, având ca variabile parametrii studiați. Pentru aceasta, am folosit
ca test statistic Regresiile Logistice Multinominale, deoarece prezintă mai multe avantaje față
de alte teste: pot fi utilizate pentru predicție, în special când variabila dependentă (exemplu –
cifoza toracală) este dihotomică (cifoza poate fi accentuată sau diminuată față de normal) și în
plus, poate estima cota de raport (OR) pentru fiecare subpopulație a variabilelor independente
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(exemplu – variabila ”profesia subiecților” are 28 de subgrupuri – frizeri, electricieni,etc).
Astfel, se poate cuantifica pentru fiecare tip de variabilă, importanța acesteia, iar cota de
amplificare a OR poate fi folosită ca scor de gravitate. La final, SPSS (Statistical analysis
software package) returnează valoarea predictivă a șablonului construit din factorii de risc.
Astfel, putem afla care este aportul fiecărui factor de predicție, cunoscând precizia
șablonului final și valoarea maximă a sumei factorilor de risc. Spre exemplu, valoarea
predictivă maximă pentru modelul matematic care prezice accentuarea curburii cervicale, este
de 62,1%, iar valoarea maximă obținută prin suma celor mai mari valori ale exponențialei
(Exp(B)) obținute de factorii de risc, este de 1,9E+13. Putem astfel deduce, cu ce procent
crește riscul o anumită variabilă, la care se cunoaște valoarea exp(B) – exemplu – vârsta de 59
de ani, are exp(B) 2,94E+11. Raportăm această valoare la valoarea maxima a ∑exp(B) și la
precizia șablonului, și obținem: [(2,94E+11)*62,1%]/1,9E+13=0,96%. Deci vârsta de 59 de
ani crește probabilitatea deformării segmentului cervical, prin accentuarea curburii, la aproape
1%.
Metoda are avantajul de a stabili exact, pentru fiecare factor de risc, proporția cu care
participă, mai ales atunci când grupul nu este omogen (dintr-un grup mare de factori, doar
câțiva pot avea importanță, iar aceștia nu sunt proporționali între ei). Un alt avantaj este faptul
că pentru realizarea modelului se utilizează exponențiala valorilor Likelihood, ceea ce duce la
anularea valorilor negative.
Deci, fiecare factor poate crește individual procentul de probabilitate, în raport cu
valoarea exp(B) proprii și suma exponențialelor cu valorile cele mai mari de la factorii cu care
interacționează. Exprimarea valorilor, va fi în format ştiinţific (exemplu cifra 100, are ca
expresie 1*102 și va fi abreviat ca 1E+2).
Întrucât lucrul cu cifre mari este dificil, se impune necesitatea utilizării unui program
computerizat, pentru ușurarea calculelor.
Model matematic pentru Lordoza Cervicală
Pentru accentuarea curburii cervicale, punctajul maxim pe care îl poate obține un
subiect, este de 1,91E+13, constituit din suma valorilor maxime ale exp(B) de la fiecare factor
de risc studiat. Valoarea medie este de 6,38E+10, iar numărul total de variabile care au fost
luate în considerare este de 614. Puterea de predicție este 62,1% din cazuri.
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Pentru diminuarea curburii cervicale: s-au analizat 614 variabile, punctajul maxim
1,83E+13, media 8,93E+10, iar puterea de predicție maximă – 50,9%.
Modelul matematic predictiv pentru accentuarea curburii cervicale:
Vârsta

[27;59;60ani](0,6-1,17%)+Înălț ime[152;157;159cm](3,29-5,15%)+

AHC[Mamă osteop](7%) + Nr_ore_sez[8h](6%) + Mediu_lucru[frig+curenţ i](6,5%)
+

Comorbidităţ i[obez+osteop;

SDAc+d+l+osteop;

SDAl+Tulburări

membru

de

statică

inferior](5-

8%)+Tratamente_efectuate[g/AINS](3%)+Vech_ocup[11;13;34;35;44](6,5-7,5%)+
Morris[2](3)+Acuze[cracmente+ameteli](3,7%)+Contractura_paravertebr[C](3%)
+ i. Ott[30](6%)
Predictori slabi: H[153;154](1%); Ore_ortost [4h](0,9%)
---------------------------------------------------------------------------= 62,1% ș anse pentru accentuarea curburii cervicale

Modelul matematic predictiv pentru diminuarea curburii cervicale:
H[152;154;157cm](2,57-3,29)+AHC[Mama cu: discop;gonartroza;HD; Mama si tata
cu

hernie

de

disc

lombară;

tata

cu

HD](~7%)

Ore_ortost[5-8h](~9%)

Ore_sez[8h](7%)+Vech_ocup[34](5%)+Morris[6;10;13;17](3-5%)+Simpto
[crac+ameteli;

cracmente+amet+astenie;

incC+cracmente](3-9,8%)

+

i.Ott[30](2,7%)
Predictori

slabi:

AHC[Mama

cu

osteoporoza](1,9%);

Ore_ortostat[1-

4h](<2,28%); Comorbidităţ i[SDAc,l,d+Obez](0,3-0,5%); scor_Morris[3;4](0,030,07%); sc_Schober[12](0,27%)
---------------------------------------------------------------------------= 50,9% putere de predicț ie pentru diminuarea curburii cervicale.

Modele matematice predictive pentru deformările segmentului dorsal
Media valorilor exponențialelor Likelihood pentru accentuarea cifozei dorsale, a fost
7,66E+13, iar suma maximelor a fost de 3,00E+14. Puterea maximă de predicție a șablonului:
64,5%.
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În cazul cifozei dorsale diminuate, media valorilor exp(B) a fost 5,47E+13, iar suma
valorilor maxime, a fost de 1,14E+16. Puterea de predicție maximă a șablonului: 52,7%.
Pentru subiecții cu scolioză dextroconcavă, media exp(B) a fost 3,96E+13, iar suma
valorilor maxime a fost de 5,87E+15. Puterea de predicție maximă a șablonului: 34,2%.
Pentru subiecții cu scolioză dextroconcavă, media exp(B) a fost 1,95E+13, iar suma
valorilor maxime ale exp(B) 2,34E+15. Puterea de predicție maximă a șablonului: 36,9%.
Deci, valoarea exp(B) a fiecărei variabile, va fi raportată la suma exp maxime și la
puterea maximă de predicție a fiecărui șablon, pentru a determina valoarea predictivă
individuală a variabilei respective. Astfel, aceeași variabilă (exemplu: vârsta 54 de ani, va
avea o putere de predicție diferită, pentru fiecare tip de deformare în parte).
Modele matematice predictive pentru deformările segmentului dorsal
Accentuarea cifozei dorsale:
Sex[f](1,9%)+G[71;75;78;84;88;92;93](2,2-4,38%)
+IMC[36,5(3,84%)]
+Niv
educ[Liceu(3%);
Postliceală(3,97%);
Profesională(3,58%)]
+APP[SDA
lombară+Hernie de disc+ Tulburări de statică a membrului inferior(12,75%)]
+Concediu de boală[4zile(2,27%); 5zile(2,75%); 10zile(2,9%); 12zile(3,37%);
14zile(3,67%)]+Tratament[gimnastică(3,97%)+Distanţ a
occiput-perete
2cm(3,2%);
5cm(12,66%)]+ExtD-L[3(3,76%)]+FlxD-L[2(7,25%);
3(10,19%);
4(12,45%); 5(12,88%)]
Predictori
slabi:
vârsta[55ani](0,03%)+mediul_provenienţ ă[rural](0,01%)
+Talia[152cm(0,01%);
186(0,01%)]
+G[50kg(0,8%);
82kg(0,15%);
55Kg(0,38)]
+Educaţ ie[Facultate(0,02%)] +Concediu medical[2zile(0,16%)].
---------------------------------------------------------------------------= 64,5% probabilitate pt accentuarea cifozei dorsale.

Diminuarea cifozei dorsale:
G[84Kg; 86Kg; 87Kg; 88kg; 92kg; 96kg; 97kg; 103kg; 108kg](3,67-3,98%)
+Profesia[inspector.calitate (8,29%);lacatuş mec. (6,46%);ş ofer (7,79%)] +
APP[SDA lombară+HDL+Tulburări de statică a membrului inferior (14,66%); SDA
cervicală+lombară+dorsală+obezitate (13,93%)] + Lordoza Lombară Diminuată
(6%) + ITA[3cm(9,99%); 4cm(11,73%); 5cm(11,91%); 7cm(12,37%)]
Predictori slabi: vârsta[51ani(0,01%)]; Talia[152cm(0,4%)]; Greutatea
[71kg(0,68%);
75kg(0,95%);
47kg(0,4%);
49kg(0,5%);
68kg(0,22%);
75kg(0,95%);
61kg(0,24%);
89kg(0,22%)];
Educaţ ie[8clase(0,66%);
Facultate(0,08%);
Liceu
(0,05%)];
Număr
zile
concediu
de
boală
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[14zile(0,56%);
Accentuată(1,83%)

15zile(0,6%)];

VAS

[4(1,91%)];

Lordoza

Lombară

---------------------------------------------------------------------------= 52,68% probabilitate pentru diminuarea curburii dorsale.

Scolioza dextroconcavă:
Vârsta[43ani(4,2%)]+G[68kg(4,15;106kg(1,35%)]+IMC[24,22(5,58%);
24,97(4,07%);
25,25(4,14%);
26,53(2,31%);
26,98(4,14%);
27,46(3,31%);
27,51(4,09%);
28,13(4,18%);
28,25(4,18%);
28,57(2,31%);
28,67(4,18%);
28,57(2,31%);
28,67(4,18%);
28,72(3,61%);
30,04(1,68%);
31,02(3,61%);
31,23(4,14%); 31,24(4,07%); 32,9(3,61%)] + profesia[gestionar(2,7%)] + Educ
[Postliceală(3,48%)] + Mediu_lucru[frig+umezeală+curenţ i(2,55%)] +APP[SDA
lombară+tulburări de statică(4,7%); SDA lombară(5,6%); SDA cervicală(5,6%);
SDA cervicală+HDC (5,6%); SDA dorsală+Obezitate(5,6%)] +Morris [6p(2%)]
Predictori slabi: vârsta[26ani(0,01%); 36ani(0,12%); 37ani(0,29%);
42ani(0,38%);
49ani(0,07%);
52ani(0,16%);
61ani(0,06%);
60ani(0,65%);
54ani(1,6%); 58ani(1%)]; Talia[174cm(0,23%); 186cm(0,3%); 98cm(0,67%);
99cm(0,67%)]; IMC[24,75(0,21%); 25,39(0,86%); 25,55(0,86%); 26,2(0,21%);
26,81(0,83%);
26,82(0,21%);
27,34(0,57%);
27,54(0,57%);
27,68(1,11%);
28,03(0,21%);
28,19(0,21%);
29,29(0,57%);
29,91(1,6%);
30,09(0,16%);
30,73(0,57%);
30,93(1,17%);
31,25(0,86%);
31,79(0,21%);
31,9(0,21%);
32(0,21%);
34,15(0,86%);
34,2(0,61%);
36,3(0,68%)];
Profesia[Educatoare(0,83%); Inspector calitate(0,34%); Op bandă(0,48%)];
Ridicare
greutăţ i[25kg(1,24%);
30kg(1,45%)];
Morris[1p(0,05%)];
VAS[9p(1,24%)]; Rotaţ ia D-L[4p(0,47%)].
---------------------------------------------------------------------------= 34,2% probabilitate.

Scolioza dextroconvexă:
G[90kg(2,4%); 91kg(1,74%); 94kg(2,92%); 96kg(1,79%); 97kg(2,45%); 98kg(2%);
99kg(2,03%)
100kg(3%);
103kg(2,7%);
105kg(4,8%);
106kg(2,5%)]
+IMC[24,22(2,37%); 24,97(2,81%); 25,39(3,56%); 25,55(3,56%); 25,6(3,34%);
26,5(6,95%);
26,53(4,49%);
26,81(4%);
27,34(7,72%);
27,47(4,63%);
27,54(7,72%);
27,68(3,12%);
28,57(4,49%);
29,29(7,72%);
29,38(4,63%);
30,73(4,63%);
30,75(4,63%);
31,24(7,52%);
34,15(3,56%);
34,16(3,34%);
36,2(3,47%); 36,3(3,75%)] +Ore_ortostatism[7ore(2,46%); 8h(2,64%)] +Mediul
lucru[Frig+umezeală+curenţ i(2,21%)] +APP[SDA lombară+HDL+Tulb de statică a
membrului inferior(4,8%); SDA cervicală+lombară+fost obezitate(2,39%); SDA
cervicală+lombară+Osteoporoza(2,61%)]
+Flexia
D-L[3p(6%)]
+Rot
DL[4p(4,9%)]
Predictori
slabi:
G[84kg(0,3%);
65kg(0,89%);
49kg(0,06%);
51kg(0,15%);
53kg(1%);
54kg(1%);
55kg(1%);
56kg(0,84%);
66kg(1%);
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67kg(0,44%);
68kg(0,36%);
69kg(0,38%);
70kg(0,39%);
73kg(2,05%);
74kg(0,14%); 83kg(0,1%); 84kg(0,3%); 85kg(0,55%); 86kg(1,2%); 87kg(0,19%)
88kg(1,32%);
89kg(0,26%);
92kg(1%);
110kg(0,31%)];
IMC[17,55(0,86%);
21,54(0,77%);
23,3(0,33%);
23,18(0,33%);
23,38(0,33%);
23,42(0,33%);
23,43(0,75%);
23,81(0,75%);
29,06(1,76%);
31,25(0,36%)];
Profesie[educaţ ie(0,81%); Postliceala(0,8%)]; Ore ortostatism[1h(0,35%);
2h(0,49%); 3h(0,2%); 4h(0,52%); 5h(1,3%); 6h(0,36%)]; Concediu zile
boală[14zile(0,84%); 2zile(0,84%); 12zile(1,34%)]
---------------------------------------------------------------------------= 36,89% probabilitate.

Modele matematice predictive pentru deformările segmentului lombar

Lordoza lombară accentuată
Sex

[F(2,78%)]

+

Vârsta[39ani(2%);

41(4,32%);

45(1,81%);

46(1,49%);

51(2,56%);

52(10,49%);

54(5,46%);

55(5,48%)]

+

159(1,14%);

160(1,17%);

162(1,36%);

163(1,4%);

164(1,5%);

165(1,56%);

166(1,85%);

167(1,7%);

168(1,79%);

169(1,73%);

170(1,86%);

171(1,74%);

174(1,82%);

178(7,89%);

180(4,13%);

181(2,51%);

182(2,36%);

172(1,8%);
185(5,03%);

186(5,54%);

Lic(1,43%)]

+

AHC[Mama

Ore_orto[7

(8,82%)]

+

APP[Fost_obez(1%);

187(5,18%)]
cu

+

Educ[8cls(5,63%);

discop(1,41%);

Mama

Ore_sez[4h(1,69%)]
SDA

Talie[157cm(1,09%);

+

cu

Fac(1,44%);

SDAlomb(5,78%)]

Purtare_G[6kg(1,3%)]

cervicală+dorsală+lombară(1,75%)]

+
+
+

Contractura[Dors(1,83%); Lomb(8,66%)] + Deform la niv altor segm[CifozaD
dimin(4,84%); ScoliozaL Dconvx(4,79%)] + IDS[5(2%); 10(1,99%); 15(2,21%);
20(5,65%);

30(9,03%);

40(13,09%)]

+

Ext.

Dorso-lomb[3(4,41%)]

+

Ext

L

inf[3(6,1%)] + Rot D-L[3(3,78%); 4(9,2%); 5(9,2%)]
Predictori

slabi:

vârsta[27(1,12%);

28(1,81%);

29(1,75%);

31(0,89%);

32(0,39%);

33(1,86%);

36(1,46%);

38(1,67%);

40(0,19%);

42(0,88%);

47(0,56%);

48(0,15%);

49(1,26%);

50(0,28%);

57(1,42%);

59(0,27%);

154(0,31%);

155(0,99%);

60(1,34%)]
156(1%);

+

Talia[152cm(0,51%);

158(0,42%);

175(0,36%);

153(0,53%);
176(0,27%)]

+

Edu[Sc_prof(0,04%)]

+

AHC[Mama cu gonartroza(0,8%); Tata cu discop(0,81%); Tata cu HD(0,56%)] +
Ore_orto[5h(0,41%)]
10kg(0,74%);

+

Ore_sez[2h(0,67%)]

15kg(0,91%)]

Concediu[3;4zile(0,25%);

+

5z(0,82%);

+

Purtare_G[7kg(0,57%);

APP[SDAc,l+fost
7z(0,59%);

160z(0,1%)] + Morris[6p(0,45)].
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obez(0,57%)]

10z(0,34%);

+

14z(1,04%);

---------------------------------------------------------------------------=96,8% probabilitate pentru Lordoza Lombară Accentuată

Lordoza lombară diminuată
Vârsta[34(3,65%);

46(1,86%);

48(2,12%);

51(3,43%);

52(3,42%);

54(3,76%);

55(3,14%); 59(2,41%); 62(2,91%)] + Talia[155cm(2,99%); 156(2,28%)] + IMC
[25,7kg/m2(3,47%)]

+

Ingrijitor(3,49%);

Profesia[Edu(1,98%);

Lacatus(2,24%);

Postlic(1,41%);

Op_banda(1,22%)]

Profesia(2,18%)]

Ridic_G[15kg(1,12%);
30kg(1,58%)]

20kg(1,93%)]

+

Gestionar(3,49%);

+

+

+

Edu[8cls(3,28%);

Ore_orto[7h(2,89%)]

Purtare_G[15kg(1,44%);

APP[SDAc,osteop(2,99%);

+

20kg(3,39%);

SDAc,d,obez(2,99%);

SDAc,d,l,osteop(1,37%); SDAc,l(3,24%); SDAc,l,obez(1,24%); SDAl,HDL(3,76%)]
+

Morris[3(1,27%);

6(1,12%);

14(1,47%)]

+

Contractura[C,D,L(2,49%);

L(3,99%)] + Ott[32p(3,17%)] + Ext D-L[3p(2,66%)] + Rot D-L[4p(1,59%).
Predictori

slabi:

31(0,56%);

Vârsta[23ani(0,53%);

32(0,44%);

33(1,97%);

26(0,7%);

36(0,93%);

27(0,76%);
37(0,73%);

29(1,04%);
40(0,61%);

41(1,51%); 44(0,78%); 45(1,51%); 47(0,43%); 49(1,4%); 50(0,73%); 56(0,13%);
57(3,43%); 58(0,48%); 60(1,2%); 61(1,39%)] + Talia[152cm(0,7%); 162(0,1%);
168(0,23%); 174(0,85%); 180(0,16%); 187(1,06%)] + IMC[25,35kg/m2(0,35%)] +
Profesia[Agent

paza(0,1%);

Manichiurista(0,64%);

Casier(0,9%);

Inspector_calitate(0,57%);

Stivuitorist(0,94%);

Tehnician(1,16%)]

+

Edu[Facultate(0,55%); Liceu(0,93%)] + AHC[Tata cu discop(0,71%); Tata cu
HD(0,82%)]

+

Vech_ocup[30ani(0,51%)]

+

Ridic_G[5kg(0,6%);

Climat[frig(0,92%);

frig+curenţ i(0,73%);

lombara(0,63%);

Obezitate+osteop(0,72%);

SDAc,l,osteop(0,72%);
Morris[7p(0,89%)]

SDAl,osteop(0,22%)]
+

7kg(0,82%)]

frig+umez(0,74%)]
+

+

+

APP[HD

SDAc,l,HDL,obez(0,52%);
CO[14z(0,4%);

Deformări[CifozaD

dim(0,78%);

15z(0,12%)]

+

ScoliozaL

Dconvexa(0,69%)] + Ott[33cm(0,81%) + Rot D-L[3p(0,89%)]
---------------------------------------------------------------------------= probabilitate 45,5% pentru diminuarea lordozei lombare.

Scolioza lombară dextroconcavă
Vârsta[33ani(4,59%)]
167(3,58%)]

+

+

Talia[155cm(3,45%);
2

IMC[20,59kg/m (2,79%);
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156(3,45%);

21,9(2,79%);

159(2,63%);
23,51(2,36%);

23,92(2,36%);

25,5(1,17%);

25,59(2,98%);

26,56(2,46%);

27,46(1,17%);

28,03(2,79%);

31,79(2,79%);

31,9(2,36%);

Profesia[Coafeza(5,39%);

25,7(3,95%);

26,19(2,79%);

28,19(2,79%);

33,5(3,39%);

29,7(2,36%);

35,11(2,36%)]

Cosmetician(3,47%);

+

Educatoare(3,08%);

Frizer(5,52%); Stivuitorist(3,56%)] + Edu[Postliceala(1,91%)] + AHC[Tata cu
HD(3,93%)]

+

Morris[7p(1,8%);

10(5,35%);

12(5,35%)]

+

VAS[5p(2,31%)]

+

Ott[31cm(3,43%)] + Schober[12(4,88%)] + Flexia D-L[3p(1,8%)]
Predictori

slabi:

Vârsta[51ani(0,33%)]

+

IMC[20,13(0,3%);

21,22(0,36%);

21,34(0,36%);

21,51(0,36%);

21,75(0,36%);

22,4(0,36%);

22,47(0,75%);

22,53(0,75%);

23,87(0,36%);

24,7(0,36%);

24,75(0,36%);

25,14(0,36%);

25,16(0,36%);

32,00(0,36%);

33,06(0,36%);

34,16(0,47%);

26,44(0,36%);

26,59(0,77%);

26,82(0,36%);

27,5(0,36%);

29,5(0,36%);

30,09(0,56%);

Tehnician(0,47%)]

30,05(0,36%)]

+

+

26,2(0,36%);
29,37(0,36%);

Profesia[Lacatus(0,42%);

vechimea_ocup[41ani(0,93%)]

+

Tratamente[Gimn+Fizio(0,21%)] + VAS[8p(0,3%); 9p(0,66%)].
---------------------------------------------------------------------------=44,4% predictie pentru Scolioza Lombară Dextroconcavă

Scolioza lombară dextroconvexă
G[110kg(3,66%)] + IMC[31,9(2,68%); 34,16(2,24%); 26,5(4,02%); 26,56(1,08%);
29,7(2,68%);

30,09(1,82%);

31,23(1,9%);

35,11(2,68%)]

+

Profesia[Cosmetician (2,19%); Frizer(3,71%); Tehnician(3,86%)] + AHC[Tata
cu

HD(5,3%)]

+

Ore_ortostat[6h(2,03%)]

APP[SDAc,l,HDL,Obez(5%)]

+

+

Morris[2(2,12%);

Vech_ocup[27ani(1,15%)]
17(1%)]

+

VAS[5p(2,77%)]

+
+

Deform[LordozaL Accent(2,2%); LordL Dim(1,22%)] + Schober[12cm(5,17%)] +
Flx D-L[3(3,48%)].
Predictori

slabi:

sex[F(0,06%)]

Talia[185cm(0,35%)]

+

Profesia[Coafeza(0,79%)]
26(0,13%);

32(0,21%);

+

Vârsta[27ani(0,35%)]

IMC[23,42(0,13%);
+

Vech_ocup

41(0,15%)]

+

[12(0,1%);

23,51(0,27%)]
16(0,15%);

CO[160z(0,17%)]

+

+
+

23(0,21%);

VAS[1p(0,29%)]

+

Deformari[CifozaD Acc(0,85%); ScoliozaD Dconvexa(0,61%)]
---------------------------------------------------------------------------= 39,8% probabilitate pentru Scolioza Lombară Dextroconvexă.
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Fișa de risc profesional în format electronic
Datorită faptului că riscul se stabilește prin însumarea unor factori de risc, aceștia fiind
numeroși și cu impact inegal în funcție de segmentul vertebral, calculul individual al riscului
pentru deformarea fiecărui segment, ar necesita foarte mult timp din partea medicului
practician. Din aceste motive, am conceput o aplicație care lucrează sub forma unui program
de calculator.
Avantajele utilizării tehnicii de calcul:
-

Scurtează timpul pentru estimarea riscului

-

Permite stocarea datelor pe termen lung, compararea riscului în dinamică și ușurează
accesul la date de la distanță

-

Factorii de risc sunt presetați, astfel că programul devine un ghid pentru medic

-

Permite constituirea de baze de date și apoi prelucrarea statistică pentru îmbunătățirea
performanțelor
Aplicația folosește platforma Microsoft Excel (aceasta fiind foarte populară). Interfața

cuprinde câmpurile de identificare a pacientului și factorii de risc studiați, atât individuali,
condițiile de profesare, cât și examenul clinic. Unele câmpuri au conținutul presetat și permit
alegerea din listă, pentru a nu permite utilizatorului să tasteze informații care ar putea fi altfel
codificate în baza de date. Programul returnează în timp real, riscul calculat pentru fiecare tip
de deformare posibilă la nivelul fiecărui segment vertebral, atât vizual sub forma unei bare de
progresie, cât și numeric (exprimarea procentuală a scorului individual raportat la scorul
maxim al modelului matematic și probabilitatea maximă de predicție a modelului), dar și
calitativ, semnalând printr-un martor de culoare galbenă în dreptul tipului de deformare,
atunci când scorul individual este peste 1/3 din scorul maxim, sau de culoare roșie dacă scorul
individual a depășit 2/3 din scorul maxim.
Singura limitare este dată de caracteristicile modelelor matematice:
-

puterea maximă de predicție a modelelor matematice rezultate în urma analizei
statistice

-

factorii de risc au semnificație pentru grupurile populaționale a căror profesie este
identică cu una din profesiile din lista programului. Evident, aplicația returnează un
scor de risc și pentru subiecții care nu au o profesie asemănătoare, însă precizia de
calcul va fi necunoscută.Aceste neajunsuri pot fi ameliorate prin includerea în studiu a
unui număr foarte mare de subiecți.
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CONCLUZII
1.

Riscul pentru deformarea coloanei vertebrale, este multifactorial.

2.

Interacțiunea dintre factorii de risc, nu este de tip liniar și uniform.

3.

Același factor de risc are un potențial diferit atunci când este raportat la

segmente vertebrale diferite.
4.

Cea mai bună metodă statistică de cuantificare a factorilor de risc, este prin

analiza multivariată. Aceasta analizează și cuantifică individual fiecare factor de risc
prin prisma interacțiunii cu ceilalți factori, în raport cu subiecții sănătoși.
5.

Aceste modele matematice permit prognoza încă de la primul contact cu

subiecții, folosind elemente simple și noninvazive – anamneză, examen clinic.
6.

Acuratețea predicției este dependentă de acuratețea de predicție a modelului

matematic, și este cu atât mai bună cu cât aceasta din urmă este mai mare.
7.

Modelele matematice permit orientarea atenției medicului, către unul sau mai

multe segmente vertebrale, cu potențial pentru deformare, înainte ca aceasta să se
materializeze. Astfel, permite medicului să aducă măsuri suplimentare de profilaxie.
8.

Modelele matematice permit medicului să urmărească riscul dinamic

(cuantificarea repetată în timp, a riscului individual de deformare). Astfel va putea
aprecia evoluția către ameliorare sau agravare, dacă este necesar să intensifice
măsurile de profilaxie sau dacă trebuie să ia decizii medicale suplimentare (spitalizare,
investigații complexe imagistice, consulturi interdisciplinare, etc). Practic orientează
conduita profilactică la locul de muncă, cât și conduita medicală.
9.

Aplicația computerizată este foarte utilă în practica curentă, aceasta permițând

introducerea directă a datelor, ajută medicul să nu omită nici unul din factorii de risc,
calculul se face în timp real (pe măsură ce datele sunt introduse), permite scenarii
(cum se modifică riscul prin modificarea factorilor prezenți), permite salvarea și
compararea rezultatelor. De altfel, aplicația atrage atenția clinicianului asupra unui
potențial factor de risc, chiar din momentul introducerii datelor, aceștia fiind marcați
cu un asterix.
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