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Rezumat 
Introducere: La pacienții cu osteoartrita genunchiului, 
forța cvadricepsului și amplitudinea de mișcare în plan 
sagital este redusă, fiind asociată cu contractura crescută 
a țesuturilor moi. În ansamblu, aceste modificări produc 
tabloul clinic al unei articulații dureroase; amplificarea 
durerilor la activitate și încărcarea greutății, precum și 
redoare la repaus. Acestea favorizează declinul funcției 
fizice și mentale, afectând în același timp și calitatea 
vieții. 
Scop: Compararea eficienței mobilizărilor Maitland și a 
mobilizărilor miofasciale în reducerea durerii și 
reducerea disabilității funcționale la pacienții cu 
osteoartrită de genunchi.  
Material și metode: 68 pacienți cu dureri de genunchi, 
vârste cuprinse între 40-70 ani au fost împărțiți 
randomizat în urma unui screening în 2 grupe astfel - 
grupul A (n=20; 3 bărbați și 17 femei, media de vârstă 
52.15) și grupul B (n=20; 7 bărbați și 13 femei, media de 
vârstă 53.25 ani). Pacienții au fost evaluați inițial și după 
2 săptămâni, folosind scalele VAS și WOMAC. 
Rezultate: Pacienții din ambele grupuri sunt similare ca 
vârstă și parametri inițiali. După tratament, ambele grupe 
de pacienți au înregistrat o reducere semnificativă a 
durerii și disabilității. La compararea rezultatelor celor 
două grupuri postintervenție, au apărut diferențe extrem 
de semnificative (p=0. 0004) pentru durere, foarte 
semnificative pentru redoare, conform WOMAC. 
Concuzii: Ambele protoacole pentru genunchi, de 
terapie manuală, pe termen scurt reduc semnificativ 
durerea de genunchi și disabilitatea asociată, în a doua 
săptămână de tratament. La compararea grupurilor, 
pacienții care au urmat mobilizări miofasciale au 
prezentat pe termen scurt efecte mai benefice asupra 
osteoartritei de genunchi decât pacienții care au făcut 
mobilizări Maitland. 
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Abstract 
Introduction: In patients with Knee Osteoarthritis, 
the strength of the quadriceps and sagittal range of 
motion is decreased associated with increased soft 
tissue contracture. Collectively, these changes produce 
a clinical picture of joint pain; worsening symptoms 
with activity and weight bearing and stiffness 
developing at rest. These facilitate the decline in 
physical and mental function affecting health related 
quality of life. 
Aim: To compare the effectiveness of Maitland’s 
mobilization and Myofascial mobilization in reducing 
pain and improving functional disability among 
patients with knee osteoarthritis. 
Method: 68 patients with knee pain, aged between 
40-70 years were randomly allocated following a 
screening procedure in 2 groups as - group A (n=20; 3 
males and 17 females, mean age 52.15years) and 
group B (n=20; 7 males and 13 females, mean age 
53.25 years). Patients were evaluated at baseline and 
after 2 weeks on the basis of VAS and WOMAC. 
Result: Patients in both the groups were matched 
based on age and baseline parameters. Following 
treatment, both the groups reported extremely 
significant decrease in pain and disability. In 
comparison between two groups post interventionally, 
extremely significant difference (p=0. 0004) was 
observed for pain, highly significant for stiffness 
component of WOMAC. 
Conclusion: Both short-term manual therapy knee 
protocols significantly reduce knee pain & associated 
disability at second week. On comparison in between 
the groups Myofascial mobilization presented more 
beneficial effects on knee OA than Maitland 
mobilization on a short term basis. 
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