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Corpul omenesc, în totalitatea lui a fost cercetat încă din cele mai vechi timpuri. Chiar 

și în prezent, acesta, prin complexitatea lui, determină cercetătorii să îl descrie ca pe o 
“mașinărie perfect construită până în cele mai mici detalii”. 

Piciorul, parte integrată a scheletului uman, alcătuiește împreună cu glezna complexul 
anatomo – funcțional care susține întreaga greutate corporală și joacă un rol important în 
timpul mersului. 

Articulația gleznei este o articulație deosebit de importantă prin rolul pe care îl are în 
executarea mișcărilor membrului inferior. Datorită comportamentului biomecanic al acestei 
articulații, orice afecțiune apărută la nivelul ei, dar și la nivelul piciorului, poate avea 
consecinţe majore asupra stabilității și mobilității membrului inferior, şi deci asupra întregului 
corp. 

Un număr tot mai mare de persoane dezvoltă de-a lungul vieții diferite afecțiuni la 
nivelul articulației gleznei și piciorului. Afecțiunile care apar la nivelul articulației gleznei și 
piciorului pot fi de natură genetică, congenitală, ca urmare a unor traumatisme sau a unor 
afecțiuni neurologice. 

Pentru corectarea diferitelor disfuncționalități ce apar la nivelul articulației gleznei și 
al piciorului, în medicina modernă sunt utilizate diferite dispozitive ortetice. Acestea sunt 
dispozitive externe care se aplică la nivelul gleznei și piciorului având rolul de corectare sau 
prevenire a diferitelor disfuncționalități ale acestui segment. 

Ortezele de gleznă și picior sunt recomandate pentru numeroase afecțiuni cum ar fi: 
entorse de gleznă, fracturi la nivelul gleznei și piciorului, rupturi ale tendonului Achilian, 
fascita plantară, Hallux – Valgus, Tallus – Valgus, Varus Equin, degete în ciocan, picior cav, 
picior plat, metatarsus adductus, picior diabetic, dar și pentru a proteja articulația gleznei în 
timpul diferitelor activități sportive. Prin utilizarea ortezelor de gleznă și picior, pacientului i 
se oferă șansa unei vieți normale, lipsită de durere și de limitare de mișcare. 

Obiectivele clinice care trebuie atinse prin utilizarea ortezelor sunt: diminuarea durerii, 
corecția deformației, controlul mișcărilor, creșterea amplitudinii mișcării, reducerea perioadei 
de vindecare, prevenirea accidentărilor, etc.. În realizarea lor, ortezele trebuie să urmărească 
anumite cerințe funcţionale: să diminueze sau să elimine disfuncționalitatea segmentului pe 
care sunt aplicate, să ofere un grad ridicat de confort, să fie estetice, iar costul de fabricație să 
fie cât mai redus. 

Chiar dacă la ora actuală există pe piața de profil o multitudine de orteze de gleznă și 
picior specifice diferitelor tipuri de afecțiuni, materialele şi tehnologia de fabricație cunosc o 
continuă evoluție, fiind produse orteze din ce în ce mai performante. 

Progresele realizate în domeniul ortezării au fost posibile datorită unei bune colaborări 
între medici, ingineri și tehnicieni. Datorită acestei colaborări au putut fi realizate îmbunătățiri 
ale modelelor de orteze, ale materialelor utilizate și obținerea unui raport satisfăcător între 
calitate și preț. 
 Teza de doctorat intitulată Studii și cercetări privind ortezele de gleznă și picior și-a 
propus să realizeze cercetări teoretice și experimentale în domeniul vast al ortezării 
ortopedice, în particular în domeniul ortezării sistemului anatomic gleznă-picior. 

Obiectivul general al cercetării tezei de doctorat a constat în aducerea unor contribuții 
la realizarea unor orteze pentru gleznă şi picior, specifice patologiilor Talus - Valgus și 
Hallux- Valgus. Activitățile de cercetare sunt orientate spre studiile teoretice şi aplicative în 
domeniul conceperii, proiectării și analizei teoretice și experimentale a ortezelor ortopedice de 
gleznă și picior. 

Obiectivele specifice ale acestei tezei de doctorat sunt: 
1. Realizarea unor sinteze bibliografice referitoare la: 



− cerinţele funcţionale ale dispozitivelor ortetice, precum și principiile biomecanice ale 
design-ului acestora; 

− principalele tipuri de orteze pentru gleznă şi picior; 
− principalele materiale utilizate în fabricarea ortezelor pentru gleznă și picior, respectiv 

a tehnologiilor acestora de fabricație; 
− standardele care stabilesc terminologia, cerinţele funcţionale, cerinţele şi metodele de 

testare; 
− anatomia şi patologia gleznei şi piciorului (traumatismele gleznei şi piciorului: entorse 

de gleznă, fracturi stabile de gleznă și picior, traumatisme ale ligamentelor şi 
tendoanelor, etc.); 

− noţiunile fundamentale de biomecanică a complexului articulației gleznei şi 
articulaţiilor piciorului; 

− metodele de examinare clinică și radiografică a posturii piciorului; 
− metodele de calcul al indicelui arcului plantar; 
− parametrii determinaţi prin examinarea radiografică a piciorului; 
− caracteristicile unghiulare ale piciorului afectat de Hallux - Valgus şi la gradele de 

severitate ale afecțiunii Hallux - Valgus; 
− principalele tipuri de orteze specifice afecțiunii Hallux - Valgus. 

2. Elaborarea unui ghid general pentru dezvoltarea unor noi tipuri de orteze de gleznă şi 
picior. 

3. Determinarea indicelui arcului plantar pe baza unor studii experimentale, atât pentru 
subiecţi asimptomatici, cât şi pentru cei cu picior plat. 

4. Determinarea unor parametri adiţionali caracteristici morfologiei piciorului şi realizarea 
unei analize comparative referitoare la determinarea ariilor suprafeţelor plantare. 

5. Determinarea parametrilor geometrici principali ai piciorului pe baza examinării 
radiografice şi reconstrucţiei 3D. 

6. Elaborarea unui protocol de examinare clinică şi radiografică pentru evaluarea posturii 
piciorului. 

7. Elaborarea unui protocol avansat de investigare a sistemului articulaţia gleznei – picior și 
procesare a datelor obținute cu ajutorul sistemelor de măsurare Zebris CMS-HS și Zebris 
FDM. 

8. Analiza experimentală a mersului și a distribuției presiunii plantare pentru un subiect cu 
Talus – Valgus bilateral. 

9. Analiza experimentală a mersului și a distribuției presiunii plantare în regim static și 
dinamic pe loturi de subiecţi cu patologia piciorului Hallux - Valgus, în funcţie de vârsta 
acestora. 

10. Elaborarea unui studiu de evaluare a recuperării progresive (preoperator ÷ postoperator) în 
cazul patologiei Hallux - Valgus a piciorului. 

11. Elaborarea unui studiu de analiză experimentală în vederea determinării amplitudinilor 
mişcărilor din articulaţia gleznei în cazul unor subiecți sănătoşi în timpul pedalării; 

12. Determinarea torsorului din articulaţia gleznei folosind rezultatele analizei biomecanice 
experimentale și medii avansate de simulare. 

13. Conceperea, proiectarea și fabricarea unui dispozitiv pentru tensionarea ortezei fixe de 
noapte utilizat pentru reabilitarea afecţiunii Talus – Valgus. 

14. Validarea modelului dispozitivului pentru tensionarea ortezei fixe de noapte pe baza 
studiului experimental al comportamentului mecanic al acestuia. 

15. Validarea modelului dispozitivului pentru tensionarea ortezei fixe de noapte prin analiza 
numerică cu Metoda Elementului Finit, pentru diferite situaţii de solicitare. 

16. Conceperea și proiectarea unui model de orteză de noapte pentru afecțiunea Hallux-
Valgus. 



17. Validarea modelului dispozitivului pentru tensionarea ortezei fixe de noapte pentru 
afecțiunea Hallux - Valgus prin analiza numerică cu Metoda Elementului Finit. 

Teza de doctorat cuprinde 220 de pagini şi este structurată pe 7 capitole dintre care 
cinci sunt de consistenţă, primul capitol este o introducere, iar ultimul capitol prezintă 
concluziile și contribuțiile personale ale autoarei. Teza mai cuprinde și 3 anexe, pe 16 pagini, 
corespunzătoare cercetărilor teoretice. În dezvoltarea tezei au fost introduse 278 figuri, 40 
tabele, din care 61 figuri, 1 tabel în anexe și este însoțită de o listă bibliografică ce conține un 
număr de 251 titluri, marea majoritate fiind de dată recentă. 

Capitolul: Introducere prezintă importanța și actualitatea temei tezei de doctorat, 
obiectivele cercetărilor realizate pe parcursul stagiului doctoral, precum şi metodologia de 
cercetare abordată pentru realizarea obiectivelor propuse. 

Capitolul 1: Stadiul actual al cercetărilor referitoare la ortezarea gleznei şi 
piciorului este format din șase subcapitole. 

Subcapitolul 1.1 prezintă conceptul de ortezare și problemele cu care se confruntă 
ortetica. În acest subcapitol sunt prezentate cerințele pe care trebuie să le îndeplinească 
ortezele, principalele standarde ISO referitoare la terminologia din domeniile Protetică și 
Ortetică precum și categoriile de orteze grupate în funcție de zonele anatomice pentru care 
sunt destinate.  

Subcapitolul 1.2 prezintă cinci categorii de cerințe funcționale pe care trebuie să le 
îndeplinească dispozitivelor ortetice și nouă obiective clinice ale tratamentului ortetic. Sunt 
prezentate și patru categorii de componente ale unei orteze, fiecare categorie având propriile 
cerinţe de material şi tehnologii de fabricaţie. 

În subcapitolul 1.3 sunt prezentate caracteristicile de design care prezintă o importanță 
majoră în îndeplinirea cerințelor funcționale ale dispozitivelor ortetice, precum şi cele trei 
principii biomecanice interdependente care stau la baza realizării dispozitivelor ortetice. 

În subcapitolul 1.4 sunt prezentate principalele tipuri de orteze pentru gleznă și picior, 
și clasificarea acestora după mișcarea articulară, după modul de acţionare a ortezelor, precum 
și o clasificare realizată de Comitetul Internațional al Crucii Roșii. În urma clasificării 
ortezelor, s-a ajuns la concluzia că alegerea modelului corespunzător fiecărei afecţiuni îi 
revine medicului specialist ortoped. 

În subcapitolul 1.5 sunt prezentate materialele și tehnologiile de fabricație ale ortezelor 
pentru gleznă – picior. Pentru alegerea materialelor necesare realizării dispozitivelor ortetice 
trebuie ținut cont de tipul de orteză respetiv de design-ul acesteia.  

În subcapitolul 1.6 sunt prezentate concluziile capitolului, pe baza cărora este conturat 
un ghid general pentru dezvoltarea unor noi tipuri de orteze pentru gleznă și picior. 

Capitolul 2: Determinarea mărimilor caracteristice ale sistemului anatomic 
gleznă–picior este format din șapte subcapitole. 

În subcapitolul 2.1 sunt prezentate aspectele anatomice referitoare la oasele și 
articulațiile gleznei și piciorului, ligamentele, tendoanele gleznei, precum și mușchii care 
activează articulația gleznei. 

Subcapitolul 2.2 prezintă principalele afecțiuni traumatice ale gleznei și piciorului 
(entorse, luxații, ruptura tendonului Achilian, fracturi ale gleznei și piciorului). În același 
subcapitol sunt prezentate și deformațiile congenitale sau dobândite ale ansamblului gleznă – 
picior (picior plat, piciorul cav, Talus - Valgus, Varus Equin, Hallux - Valgus, metatarsus 
adductus, grifa digitală).  

Subcapitolul 2.3 prezintă noţiunile fundamentale de biomecanică a sistemului 
anatomic gleznă – picior și noțiunile fundamentale în ceea ce privește analiza mersului și a 
distribuției presiunii plantare. 

În subcapitolul 2.4 sunt descrise metodele de examinare clinică și radiografică ale 
piciorului și modalitatea de achiziție a amprentelor plantare. Folosind amprentele plantare 



poate fi calculat indicele arcului plantar care clasifică piciorul în picior normal, plat sau cav, 
utilizând patru metode: metoda lui Stahelli, Cavanagh, Cighin, și cea a lui Rao. În urma 
examinării radiografice pentru a putea fi determinat tipul de picior sunt determinate: lungimea 
truncată a piciorului, înălțimea normalizată a navicularului, unghiul de înclinație calcanean, 
unghiul calcaneu – primul metatarsian, unghiul de acoperire talo – navicular, unghiul talus - al 
doilea metatarsian. 

 În subcapitolul 2.5 a fost calculat indicele arcului plantar: 
− pentru un lot de subiecți asimptomatici utilizând metoda lui Cavanagh şi două metode de 

estimare a suprafeței plantare: metoda pătratelor module și utilizarea unui program de 
procesare a imaginilor 

− pentru un lot de subiecți cu picior plat, utilizând metoda lui Cavanagh şi două metode de 
determinare a amprentei plantare: cu ajutorul cernelii şi electronic, folosind platforma de 
forţe Zebris FDM 

 În același subcapitol au fost determinați: 
− indicatorii stabilometrici adiționali cu ajutorul baropodometrului Modular Electronic al 

sistemului DIASU, podoscopul PodoScanalyzer și termograful Flir B200 
− mărimile caracteristice ale sistemului gleznă-picior (înălțimea normalizată a navicularului, 

unghiul de înclinație calcanean, unghiul calcaneu - primul metatarsian, unghiul de 
acoperire talo - navicular, unghiul talus - al doilea metatarsian) utilizând investigarea 
radiologică cu ajutorul Computer Tomografului Philips Brilliance 16 Slice. 

Investigarea radiografică și reconstrucția 3D a sistemului anatomic gleznă-picior oferă 
informaţii importante pentru determinarea mărimilor caracteristice care contribuie la stabilirea 
patologiei piciorului. Dezavantajul acestei metode constă în nocivitatea caracteristică tuturor 
investigaţiilor bazate pe raze X. 

Subcapitolul 2.6 prezintă un protocol de evaluare clinică şi radiografică pentru 
investigarea detaliată a posturii, respectiv patologiei gleznei şi piciorului.  

Subcapitolul 2.7 prezintă concluziile acestui capitol. 
Capitolul 3: Analiza biomecanică a sistemului anatomic gleznă–picior cuprinde 

opt subcapitole. Acest capitol tratează în mod special analiza biomecanică experimentală, 
bazată pe folosirea sistemului de analiză a mersului Zebris FDM și a sistemului de măsurare a 
distribuției presiunii plantare Zebris FDM din Laboratorul de Analiza Mişcării al Centrului de 
Cercetare în Ingineria Medicală din Universitatea Politehnica din Timişoara. 

În primul subcapitol au fost descrise caracteristicile sistemului de analiză a mersului 
Zebris FDM și cele ale sistemului de măsurare a distribuției presiunii plantare Zebris FDM. 

În subcapitolul 3.2 este prezentat protocolul general de înregistrare a datelor pentru 
sistemul de analiză a mersului Zebris CMS - HS și pentru sistemul Zebris FDM. Importanţa 
acestui protocol este justificată de necesitatea obţinerii unei bune repetabilităţi a măsurărilor, 
de reducere a timpului de analiză.  

În subcapitolul 3.3 este descris protocolul avansat de investigare a articulaţiei gleznei, 
selectare a parametrilor și procesare a datelor pentru sistemele Zebris CMS-HS şi FDM. 
Protocolul a fost creat pentru a fi utilizat atât în analiza mersului, cât și a distribuției presiunii 
plantare. Acest protocol (considerat de nivel 1) format din 6 stagii, are ca scop identificarea 
unor parametri biomecanici care vor fi utilizați în diagnosticarea și evaluarea reabilitării 
diferitelor patologii ale piciorului.  

În același subcapitol este prezentat pe larg stagiul 4 al protocolului general (protocolul 
de selectare și procesare a datelor pentru sistemul de analiză a mersului Zebris CMS – HS şi 
Zebris FDM, atât în regim static, cât şi dinamic). Protocolul cuprinde două etape principale: 
achiziția datelor și procesarea acestora. 

Subcapitolul 3.4 prezintă analiza biomecanică experimentală folosită pentru evaluarea 
patologiei Talus - Valgus. Evaluarea a constat în analiza mersului și a distribuției presiunii 



plantare pentru un subiect de 5 ani diagnosticat cu Talus - Valgus la ambele picioare. 
Investigarea, procesarea și analiza datelor au fost realizate în momentul începerii utilizării 
ortezelor corectoare de noapte şi de zi, și la 6 luni de la utilizarea acestora. Analiza subiectului 
diagnosticat cu Talus - Valgus s-a realizat comparativ, prin raportare la datele obținute pentru 
un subiect asimptomatic, de aceeași vârstă. În urma determinării și analizării parametrilor 
spaţio-temporali, cinematici şi a reacţiunii normale în regim static şi dinamic, s-a observat că 
la 6 luni de la purtarea ortezelor corectoare s-au evidenţiat ușoare ameliorări, în special la 
nivelul piciorului drept. 

Subcapitolul 3.5 prezintă evaluarea reabilitării patologiei Hallux - Valgus folosind 
analiza biomecanică experimentală. Evaluarea a fost realizată pe un lot de 10 subiecți pre și 
postoperator (la 3 luni după intervenţia chirurgicală) folosind sistemul Zebris FDM, în regim 
static, cât și dinamic. Pentru a observa ameliorările apărute în urma intervențiilor chirurgicale, 
parametrii rezultați au fost comparați cu cei ai unui lot de 10 subiecți asimptomatici. 
Analizând atât reacțiunile normale, cât și parametrii spaţio-temporali la 3 luni de la intervenția 
chirurgicală s-a observat că, în cazul tuturor subiecților a apărut o creștere a vitezei de 
deplasare, a dispărut presiunea de la nivelul regiunii primului metatarsian și s-a mărit 
suprafața de contact a antepiciorului cu solul. 

În același subcapitol este evaluată patologia și recuperarea unui subiect de 25 de ani cu 
patologie Hallux - Valgus, înregistrată în urma intervenției chirurgicale la anumite intervale 
de timp (preoperator, 1.5 luni, 3 luni și 6 luni postoperator). Investigarea a fost realizată 
utilizând Sistemul Zebris FDM de analiză a mersului şi a distribuției presiunii plantare atât în 
regim static cât și dinamic.  

În subcapitolul 3.6 sunt prezentate datele obținute în urma analizării mișcărilor din 
timpul pedalării în cazul unui subiect sănătos de 27 de ani utilizând bicicleta ergometrică F 30 
TUTURI. Analiza statistică a demonstrat faptul că înălţimea şezutului influenţează unghiul de 
dorsiflexie - flexie plantară în timpul pedalării. 

În subcapitolul 3.7 este prezentată modelarea biomecanică utilizând mediul de 
programare Matlab-Simulink. Aplicaţia dezvoltată în mediul de simulare Simulink permite o 
analiză personalizată a biomecanicii sistemului anatomic gleznă-picior care foloseşte 
rezultatele analizelor experimentale realizate cu sistemul de măsurare Zebris CMS-HS şi cu 
platforma de forţe Zebris FDM şi caracteristicile antropometrice şi inerţiale ale subiectului 
investigat. 

Deşi modelul sistemului anatomic gleznă-picior este unul simplificat, datorită 
determinării vitezelor şi acceleraţiilor unghiulare, respectiv reacţiunii şi momentului din 
articulaţia gleznei, aplicaţia oferă informaţii suplimentare despre comportamentul biomecanic 
evaluat cu cele două sisteme de măsurare Zebris CMS-HS şi Zebris FDM. 

În subcapitolul 3.8 sunt prezentate concluziile capitolului 3. 
Capitolul 4: Îmbunătăţirea caracteristicilor funcţionale ale unei orteze de noapte 

pentru afecţiunea Talus - Valgus este format din șapte subcapitole. 
Primul subcapitol prezintă modalitatea de realizare a ortezei de noapte personalizate 

pentru afecțiunea Talus - Valgus în cadrul firmei SC Triamed Orthopaedics SRL din 
Timișoara. 

În subcapitolul 4.2 este descris dispozitivul pentru tensionarea ortezei fixe de noapte 
care a fost proiectat în mediul de proiectare Solid Edge v 19. Dispozitivul de tensionare este 
format dintr-un mecanism pentru tensionare, un mecanism pentru rabatarea ortezei și din două 
lamele de fixare a dispozitivului pe orteză. Dispozitivul de tensionare poate fi montat cu 
uşurinţă pe orteza obişnuită de către tehnicianul ortoped. Prin tensionarea arcului 
mecanismului de tensionare, în funcţie de gradul de diformitate al retropiciorului, 
medicul/tehnicianul ortoped poate să aplice corecțiile necesare, astfel încât, prin reglarea 



dispozitivului de tensionare, se poate continua procesul de recuperare, nemaifiind necesară 
schimbarea frecventă a ortezei de noapte, reducând substanţial costurile suportate de pacient. 

Subcapitolul 4.3 descrie realizarea dispozitivului pentru tensionarea ortezei fixe de 
noapte, utilizând echipamentele existente în cadrul Laboratorului de prelucrări convenționale 
(LIPIFO) și al Laboratorului de prelucrări pe mașini unelte CNC și electroeroziune ale 
Centrului de Cercetări în Inginerie Medicală din Universitatea „Politehnica” din Timişoara. 

În subcapitolul 4.4 este prezentată testarea mecanică a dispozitivului pentru 
tensionarea ortezei fixe de noapte utilizând sistemul Multi Test 5-i al Companiei Mecmesin, 
cu Celula de forţă de 5kN, în cadrul Laboratorului de încercări CIDUCOS. Dispozitivul a fost 
supus testării la tracțiune. Au fost realizate nouă încercări experimentale (T1÷T9). Pentru 
fiecare test, arcul a fost tensionat printr-o rotație completă a șurubului, până la tensionarea sa 
maximă. Valorile maxime ale forţelor de tracţiune şi momentelor au crescut uşor, în 
concordanţă cu deschiderea mecanismului de rabatere a ortezei. Din punct de vedere al 
solicitării la tracţiune, concluziile încercărilor mecanice au confirmat funcţionalitatea şi 
rezistenţa dispozitivului de tensionare. 

În subcapitolul 4.5 este prezentată analiza comportamentului mecanic al dispozitivului 
pentru tensionarea ortezei fixe de noapte prin Metoda Elementului Finit. Au fost realizate 
două analize experimente prin această metodă. Prima analiză Static Structural a fost efectuată 
pe dispozitivul pentru tensionarea ortezei de noapte montat în poziția cea mai defavorabilă. 
Poziția defavorabilă a fost stabilită în urma efectuării încercărilor mecanice la care a fost 
supus dispozitivul, iar forța maximă care a fost aplicată a fost stabilită tot în urma încercărilor 
mecanice. Analiza numerică a comportamentului mecanic al dispozitivului de tensionare a 
ortezei pentru poziţionarea cea mai defavorabilă a determinat deplasările și tensiunile maxime 
care s-au înregistrat în cazul deschiderii maxime a mecanismului de rabatere a ortezei, 
corespunzătoare unghiului maxim de deplasare pe verticală a dispozitivului față de poziția 
inițială. Rezultatele obținute pentru deplasările și tensiunile înregistrate în urma aplicării forței 
de tracţiune maxime confirmă o bună rezistenţă mecanică a întregului dispozitiv, inclusiv a 
cablului de tracțiune. 

A doua analiză Transient Structural a dispozitivului pentru tensionarea ortezei fixe de 
noapte s-a bazat pe analiza comparativă a deplasărilor și tensiunilor care apar în dispozitivul 
de tensionare în diferite poziţii datorate rotaţiei cu un unghi de până la 25o în axa 
mecanismului de rabatere, datorită aplicării unor forțe de tracțiune de diferite valori (cuprinse 
în intervalele 20 N ÷ 40 N, 40 N ÷ 60 N și 60 N ÷ 80 N) asupra capătului cablului de 
tracţiune. Analiza comportamentului mecanic al dispozitivului de tensionare, pentru diferite 
unghiuri de rotaţie şi în condiţii de suprasolicitare a arcului a validat funcţionarea 
dispozitivului în condiţiile impuse. 

Subcapitolul 4.6 descrie fixarea dispozitivului pentru tensionare pe orteza fixă de 
noapte, în cadrul firmei SC Triamed Orthopaedics SRL din Timișoara.  

Subcapitolul 4.7 prezintă concluziile capitolului 4. 
Capitolul 5: Conceperea şi analiza unei orteze de noapte pentru afecţiunea 

Hallux - Valgus este format din opt subcapitole. 
Primul subcapitol prezintă caracteristicile unghiulare ale antepiciorului afectat de 

Hallux - Valgus, utilizate în evidențierea prezenței și severității afecțiunii. 
Al doilea subcapitol prezintă gradele de severitate ale afecțiunii Hallux - Valgus, 

caracteristicile unghiulare ale antepiciorului şi recomandările de tratament (orteză sau 
intervenţie chirurgicală). 

În subcapitolul 5.3 se realizează o clasificare a ortezelor utilizate în tratamentul 
afecțiunii Hallux-Valgus. 

Subcapitolul 5.4 prezintă câteva exemple de orteze existente pe piață, utilizate în 
reabilitarea acestei afecțiuni. 



În subcapitolul 5.5 este prezentată concepția şi proiectarea ortezei de noapte pentru 
afecțiunea Hallux - Valgus. Această orteză este prevăzută cu suport pentru haluce, suport 
pentru picior, piesă ghidare, cablu multifilar și elemente de asamblare (șuruburi, nituri și 
capse). 

Prin tensionarea cablului multifilar se poate realiza reducerea graduală a unghiului de 
deviere al halucelui față de primul metatarsian necesară pentru obținerea reabilitării afecțiunii 
Hallux - Valgus corespunzătoare gradului 1 de severitate. 

Subcapitolul 5.6 prezintă modul în care au fost determinate experimental forțele 
necesare corecţiei, pentru diferite unghiuri de deviere a halucelui față de poziția primului 
metatarsian. Determinările experimentale au fost realizate cu ajutorul celulei de forțe 
Mecmesin Advanced Force Gauge AFG – 1000 N în cadrul Laboratorului de încercări 
CIDUCOS. 

Subcapitolul 5.7 prezintă analiza comportamentului ortezei concepute pentru diferite 
solicitări ale suportului pentru haluce, care asigură reducerea graduală a unghiului de deviere 
al halucelui față de primul metatarsian cu 5o, 10o, respectiv 15o. Orteza de noapte pentru 
corectarea afecţiunii Hallux - Valgus oferă pacientului posibilitatea folosirii unui singur 
dispozitiv ortetic, reglabil, pentru întregul interval de timp necesar purtării acestuia, al cărui 
cost este mic. 

Subcapitolul 5.8 prezintă concluziile capitolului 5. 
Capitolul 6: Concluzii. Contribuții personale. Direcții viitoare în cercetare 

prezintă pe scurt concluziile cercetărilor realizate, contribuţiile personale şi direcţiile viitoare 
de cercetare. 

În cadrul cercetărilor desfăşurate au fost abordate următoarele aspecte: 
− determinarea mărimilor caracteristice ale sistemului anatomic gleznă – picior; 
− evaluarea comportamentului biomecanic al sistemului anatomic gleznă – picior, atât 

teoretic prin elaborarea unui model într-un mediu avansat de simulare (Matlab, modulul 
Simulink), cât şi experimental folosind sisteme de analiză a mersului şi distribuţiei 
presiunii plantare în vederea identificării şi cuantificării parametrilor biomecanici 
caracteristici, pentru evaluarea gradului de severitate al afecţiunii investigate, cât şi pentru 
monitorizarea recuperării după anumite intervale de timp; 

− conceperea, proiectarea şi analiza unor orteze cu caracteristici funcţionale îmbunătăţite 
pentru cele două afecţiuni studiate (Talus - Valgus şi Hallux - Valgus); 

− fabricarea unei orteze de noapte pentru afecţiunea Talus - Valgus, cu dispozitiv de 
tensionare care poate realiza gradual reglajele necesare aplicării corecţiilor deformării 
piciorului, reducând substanţial costurile suportate de pacient. 

Contribuţii personale 
− Realizarea unor sinteze bibliografice referitoare la: 

• cerinţele funcţionale ale dispozitivelor ortetice; 
• principiile biomecanice ale design-ului dispozitivelor ortetice; 
• principalele categorii de materiale utilizate în ortezarea gleznei şi piciorului; 
• standardele care stabilesc terminologia, cerinţele funcţionale ale ortezelor; 

− Clasificarea originală a tipurilor de orteze pentru gleznă şi picior; 
− Elaborarea unui Ghid general pentru dezvoltarea unor noi tipuri de orteze de gleznă şi 

picior. 
− Realizarea unor sinteze bibliografice referitoare la: 

• anatomia şi patologiile gleznei şi piciorului; 
•  la noţiunile fundamentale de biomecanică ale sistemului anatomic gleznă – picior; 
• metodele de diagnosticare clinică şi radiografică ale patologiei piciorului; 
• metodele de calcul ale indicelui arcului plantar; 
• parametrii determinaţi prin examinarea radiografică a piciorului; 



− Determinarea indicelui arcului plantar pe baza unor studii experimentale, atât pentru 
subiecţi asimptomatici, cât şi pentru cei cu picior plat, folosind metoda lui Cavanagh, 
două metode de determinare a amprentei plantare (cu ajutorul cernelii şi electronic, 
folosind platforma de forţe Zebris FDM) şi două metode de estimare a suprafeței plantare 
(metoda pătratelor module și utilizarea programului Klonk de procesare a imaginilor) şi 
determinarea unor coeficienți de corecție pentru o mai bună aproximare a ariei suprafeței 
plantare înregistrate cu platforma de forţe Zebris FDM; 

− Determinarea unor parametri adiţionali (parametri geometrici caracteristici morfologiei 
piciorului, determinaţi cu ajutorul podoscopului PodoScanalyzer) şi realizarea unei analize 
comparative referitoare la determinarea ariilor suprafeţelor plantare, pentru o mai bună 
aproximare a ariei suprafeței plantare înregistrate cu platforma de forţe Zebris FDM; 

− Determinarea principalilor parametri geometrici ai piciorului (înălțimea navicularului, 
lungimea truncată a piciorului, unghiul de înclinație calcanean, unghiul calcaneu - primul 
metatarsian, unghiul de acoperite talo - navicular și unghiul talus - cel de-al doilea 
metatarsian) pe baza examinării radiografice şi reconstrucţiei 3D, pentru evaluarea 
posturii piciorului, prin comparaţie cu valorile din literatura de specialitate; 

− Elaborarea unui protocol de examinare clinică şi radiografică pentru evaluarea posturii 
piciorului, bazat pe măsurări cantitative şi obiective, care permit analize comparative; 

− Conceperea unui protocol avansat de investigare a sistemului anatomic gleznă – picior și 
procesare a datelor obținute cu ajutorul sistemelor de măsurare Zebris CMS-HS și Zebris 
FDM; 

− Evaluarea recuperării unui subiect cu afecțiunea Talus – Valgus bilateral pe baza unui 
studiu de analiză experimentală a mersului și a distribuției presiunii plantare folosind 
sistemele de măsurare Zebris CMS-HS și Zebris FDM; 

− Evidenţierea caracteristicilor dominante ale patologiei Hallux – Valgus corelate cu 
parametrii spaţio-temporali ai mersului şi cu variaţia reacţiunii normale a solului şi 
evaluarea recuperării postoperatorii folosind sistemul de măsurare Zebris FDM, în cazul a 
3 loturi de subiecți cu patologia piciorului Hallux - Valgus;  

− Investigarea detaliată a variaţiei reacțiunii normale prin divizarea acesteia în 7 subfaze 
corespunzătoare ciclului de mers şi analiza amprentei plantare în vederea evaluării 
recuperării progresive (analize comparative: preoperator şi postoperator la 1.5 luni, 3 luni 
și 6 luni) pe baza unui studiu de caz de analiză experimentală a patologiei Hallux - Valgus 
a piciorului, folosind sistemul de măsurare Zebris FDM; 

− Determinarea amplitudinilor mişcărilor din articulaţia gleznei în cazul unui subiect 
sănătos în timpul pedalării, în funcţie de înălţimea şezutului bicicletei folosind sistemul de 
măsurare Zebris CMS-HS; 

− Elaborarea unei aplicaţii în mediul de simulare Matlab şi modulul Simulink, pentru 
determinarea torsorului din articulaţia gleznei; 

− Conceperea, proiectarea şi fabricarea unui dispozitiv pentru tensionarea unei orteze fixe 
de noapte, care poate fi montat pe orteza folosită în mod curent pentru reabilitarea 
afecţiunii Talus – Valgus; 

− Testarea dispozitivului pentru tensionarea ortezei în vederea analizei comportamentului 
mecanic al acestuia şi validării funcţionalităţii; 

− Evaluarea comportamentului mecanic, prin Metoda Elementului Finit, bazată pe studiul 
distribuţiilor de tensiuni şi deplasări dezvoltate în urma solicitărilor impuse, pentru 
validarea caracteristicilor funcţionale ale dispozitivului de tensionare, pentru poziţionarea 
cea mai defavorabilă; 

− Evaluarea comportamentului mecanic prin analiza numerică a dispozitivului de tensionare 
a ortezei pentru diferite solicitări ale cablului de tracţiune, pe baza unei analize 



comparative a deplasărilor și tensiunilor care apar în dispozitivul de tensionare pentru 
diferite unghiuri de rotaţie şi în condiţii de suprasolicitare a arcului, în vederea validării 
funcţionării dispozitivului; 

− Realizarea unei sinteze bibliografice referitoare la: 
• caracteristicile unghiulare ale piciorului afectat de Hallux - Valgus şi la gradele de 

severitate ale acestei afecțiuni; 
• principalele tipuri de orteze specifice afecțiunii Hallux - Valgus; 
• clasificarea ortezelor de Hallux - Valgus; 

− Conceperea și proiectarea unui model de orteză de noapte pentru afecțiunea Hallux - 
Valgus, care permite corectarea graduală a diformităţii; 

− Validarea modelului ortezei de noapte pentru afecțiunea Hallux - Valgus prin analiza 
numerică folosind Metoda Elementului Finit. 

Direcţii viitoare de cercetare 
În urma studiilor teoretice efectuate şi a determinărilor experimentale întreprinse, se 

conturează continuarea cercetării în acest domeniu, abordând mai multe direcţii: 
− Îmbunătăţirea soluţiilor constructive ale modelelor propuse pentru ortezele Talus - Valgus 

şi Hallux - Valgus; 
− Extinderea bazei de date ce conţine înregistrări ale analizelor de mers şi de distribuţie a 

presiunii plantare, prin studiul unor loturi omogene de subiecți având diferite patologii ale 
piciorului, în vederea evidenţierii caracteristicilor dominante, specifice fiecărui tip de 
afecțiune; 

− Elaborarea unor ghiduri de evaluare cantitativă a recuperării diferitelor afecţiuni ale 
piciorului, pe baza analizelor de mers şi de distribuţie a presiunii plantare; 

− Conceperea şi realizarea unor noi modele de orteze, cu proprietăţi biomecanice 
îmbunătăţite, atât pentru cele două afecţiuni studiate, cât şi pentru alte afecţiuni ale 
piciorului; 

− Validarea modelelor prin diferite încercări mecanice, inclusiv la oboseală şi prin analize 
numerice avansate. 
Valorificarea rezultatelor cercetării 

Cercetările ştiinţifice realizate pe parcursul stagiului doctoral au condus la publicarea 
de lucrări în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale şi volumele unor reviste de 
specialitate. 

Cele 14 lucrări ştiinţifice publicate pot fi sintetizate astfel: 
− 2 lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale - ISI Proceedings; 
− 4 lucrări publicate (din care 1 lucrare în curs de publicare) în volumele unor conferinţe 

internaţionale - în curs de indexare ISI; 
− 1 lucrare publicată într-o revistă CNCSIS B; 
− 4 lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale din străinătate, cu comitet de 

recenzie, fără cotaţie; 
− 1 lucrare publicată în volumul unei conferinţe internaţionale din ţară, cu comitet de 

recenzie, fără cotaţie; 
− 2 lucrări publicate în volumele unor conferinţe/workshop-uri organizate în cadrul 

Proiectului POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77265 Spre cariere de cercetare prin studii 
doctorale al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor vârstnice din 
România, co-finanţat de Fondul Social European – Investeşte în oameni. 

Am obţinut Premiul III, Young Researcher, Scientific Committee of the IEEE 
International Conference, la conferinţa internaţională IEEE International Conference on E- 
Health and Bioengineering EHB 2011. 
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