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PARTEA I 

FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ A TEMEI DE CERCETARE 

 

CAPITOLUL 1 

INTRODUCERE 

 

1.1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

 
Pubalgia este specifică activităților sportive precum jocul de fotbal, 

hockey, tenis de câmp etc., deoarece în aceste activități sportivii trebuie să 

execute mișcări repetitive de lovire, torsiune, schimbări de direcții la viteze mari 

etc.  Sindromul pubalgic (osteita pubisului) a apărut ca și terminologie pentru 

prima dată în literatura de specialitate cu această denumire  în anul 1924 și a fost 

descrisă de către Dr. Edwin Beer ca o complicație în urma intervențiilor 

chirurgicale efectuate deasupra simfizei pubiene, dar ulterior s-a constatat că 

această afecțiune poate să apară și ca proces inflamator la sportivi, cauzând 

dureri la nivelul inserției musculaturii abdominale, adductoare și la nivelul 

simfizei pubiene. Conform literaturii de specialitate metodele de tratament a 

sindromului pubalgic (osteitei pubisului) sunt reprezentate de: intervenția 

chirurgicală, tratamentul farmacologic, tratamentul fizioterapeutic (laser, 

ultrasunet, electroterapie) și un program kinetic progresiv de reabilitare. 

 
1.2 INCIDENȚA SINDROMULUI PUBALGIC ÎN ACTIVITĂȚILE 

SPORTIVE 

 
În vederea identificării incidenței sindromului pubalgic în cadrul 

activităților sportive, au fost accesate trei biblioteci internaționale: 

ScienceDirect,  Thomson ISI – Web of Science și SpringerLink și nu am găsit 

nici un articol care să arate incidența bolii în diferitele activități sportive precum 

jocul de fotbal, tenis de câmp, atletism etc. Toți autorii ce s-au preocupat de 

acest aspect precizează ca sindromul pubalgic este în creștere la persoanele care 

practică activități sportive. Pe teritoriul României am apelat la două instituții 

pentru a vedea dacă acestea dețin vreun document sau informații care să arate 

evoluția sindromului pubalgic în rândul jucătorilor de fotbal. Cele două instituții 

la care am apelat sunt: Federația Română de Fotbal (FRF) și Institutul Național 

de Medicină Sportivă (INMS).  
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CAPITOLUL 2 

STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ȘI MOTIVAREA ALEGERII 

TEMEI 

 
2.1 STADIUL ACTUAL ÎN LITERATURE NAȚIONALĂ DE 

SPECIALITATE 

 
Pentru realizarea acestui subcapitol s-a căutat în baza de date a 

bibliotecilor: ScienceDirect, Thomson ISI – Web of Science și SpringerLink. 

În  baza de date ScienceDirect, după criteriile de indexare, și anume: 

- criteriu de indexare „pubis osteitis”  au fost identificate un 

număr de 62 articole publicate din februarie 1973 până în 

septembrie 2017; 

- criteriu de indexare „pubalgia” - au fost identificate un număr de 

46 articole publicate din martie 1999 până în mai 2017. 

În baza de date Thomson ISI – Web of Science, după criteriile de 

indexare și anume: 

- criteriu de indexare „pubis osteitis” -  au fost identificate un 

număr de 107 articole publicate din anul 1975 până în august 

2017; 

- criteriu de indexare „pubalgia” - au fost identificate un număr de 

53 articole publicate din anul 1981 până în august 2017. 

În baza de date SpringerLink, după criteriile de indexare și anume: 

- criteriu de indexare „pubis osteitis” -  au fost identificate un 

număr de 8 articole publicate (folosind criteriile de departajare 

„article” și „english”) din anul 1839 până în anul august 2017; 

- criteriu de indexare „pubalgia” - au fost identificate un număr de 

3 articole publicate (folosind criteriile de departajare „article” și 

„english”) din anul 1995 până în august 2017. 

După verificarea celor trei baze de date și identificarea unui număr 

total de 279 de articole a căror titluri conțin una dintre criteriile de indexare 

„pubis osteitis” și „pubalgia”, s-a constatat că nici un articol nu aparține vreunui 

cercetător român. Deci în publicațiile românești nu apar lucrări ale specialiștilor 

români care să se ocupe de această problematică. 

 
2.2 STADIUL ACTUAL ÎN LITERATURE INTERNATIONAL DE 

SPECIALITATE 

 
Dacă pe plan național nu a fost identificat nici un articol care să 

aparțină vreunui cercetator român, lucrurile se schimbă când vine vorba de 

literatura de specialitate pe plan internațional.  Am menționat în subcapitolul 2.1 

Stadiul actual în literatura națională de specialitate că au fost identificate un 
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număr de 279 de articole din trei baze de date, în continuare vom prezenta 

câteva dintre acestea. Mandelbaum B.
1
 redactează în studiul Osteitis pubis, 

Operative Techniques in Sports Medicine (2005), că osteita pubisului ar trebui 

luată în considerare la toți sportivii care prezintă durere inghinală, în special la 

cei care au în componenta sportivă mișcări de lovire sau în sporturile de 

alergare. Paajanen H.
2
 evidențiază în studiul Pubic magnetic resonance imaging 

findings in surgically and conservatively treated athletes with osteitis pubis 

compared to asymptomatic athletes during heavy training, American Journal of 

Sports Medicine (2008), că pacienții care au ales ca metodă de tratament 

operațiile chirurgicale au avut dureri postoperatorii mult mai mari decât cei ce 

au ales metoda conservatoare. Demetrius E.M.L.
3
 scrie în Athletic Pubalgia 

(Sports Hernia), Clin. Sports Med (2011), că aceasta problemă apare frecvent în 

jocul de fotbal și reprezintă 10% - 13% din totalul accidentelor din decursul 

unui an. Zaoui A.
4
 notează în Osteitis pubis in the young professional soccer 

player, Science & Sports (2012), despre osteita pubisului ca fiind un sindrom 

inflamator ce afectează simfiza pubiană, musculatura adductoare și abdominală 

confirmând spusele lui Mohammad W.S., dar pe lângă cele menționate anterior, 

mai afectează și fascia. În literatura de specialitate atât națională cât și 

internațională, nu a fost identificat nici un plan de tratament conservator. 

Majoritatea studiilor au evidenția beneficiile folosirii unui tratament recuperator, 

dar fără expunerea directă a acestuia. În această direcție studiul de față dorește 

identificarea unui protocol de tratament recuperator optim în vederea recuperării 

osteitei pubisului și de reintegrare în activitatea sportivă cât mai precoce după 

afecțiune, precum și de prezentare a protocolului de tratament în diverse 

manifestări științifice naționale și internaționale, dar și publicarea acestuia în 

diferite reviste de specialitate.  

 
2.3 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 

 
Inițial, motivul alegerii unei teme care să vizeze sindromul pubalgic a 

fost acoperirea uneia din ariile de interes personal stimulate de pasiunea 

abordării in domeniul kinetoterapiei și recuperării medicale. Un alt factor care a 

contribuit la alegerea acestui sindrom în defavoarea altora a fost caracterul 

                                                           
1 Mandelbaum B., Mora S.A., (2005). Osteitis pubis. Operative Techniques in Sports Medicine, 13 

(1), 62-67 
2 Paajanen H., Hermunen H., Karonen J., (2008).  Pubic magnetic resonance imaging findings in 

surgically and conservatively treated athletes with osteitis pubis compared to asymptomatic athletes 
during heavy training. American Journal of Sports Medicine, 36 (1), 117-121 
3 Demetrius E.M.L., Sneider E.B., McEnaney P.M., Busconi B.D., (2011). Athletic Pubalgia (Sports 

Hernia). Clin. Sports Med, 30, 417-434 
4 Zaoui A., (2012). Osteitis pubis in the young professional soccer player. Science & Sports, 27 (5), 

305-307 
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plurivalent al clasificării afecțiunilor sindromului pubalgic, printre care osteita 

pubisului,  acest concept și mai ales implicațiile lui fiind unele de amploare, cu 

fundamentări limitate din punct de vedere al cercetării în context românesc. 

Experienţele proprii în cautarea cercetărilor anterioare despre aceasta 

tema și limitarea masivă a datelor și statisticilor existente pe marginea acestui 

subiect, în special pe sportivii români, au stat si ele la baza alegerii acestei 

direcţii de cercetare. Un alt motiv, susținut de studierea literaturii de specialitate, 

a fost determinat de dorinţa clarificării unor aspecte şi a verificării incidenței 

acestei afecțiuni la sportivii din loturile naționale. 

Si lipsa protocoalelor și a planurilor de recuperare a acestei afecțiuni 

la nivel național în ceea ce privește programele kinetice au constituit factori 

decisivi primordiali în motivarea alegerii acestui subiect de studiu. În statele în 

care aceste proceduri sunt reglementate la nivel de instituții și asociații, 

limitarea intervine la nivel comparativ din punct de vedere al eficienței, 

deoarece aceste intervenții terapeutice nu sunt analizate prin comparație pe 

loturi de subiecți în studii paralele, pentru a demonstra în care dintre cazuri se 

înregistrează un proces mai eficient al recuperării.  

Un alt element al motivației dezbaterii subiectului de față a constituit 

popularitatea (în sensul de răspândire în cadrul populației) accentuată a 

fotbalului în comparație cu alte sporturi în care osteita pubisului poate apărea și 

implicit loturile net mai semnificative de subiecți proveniți din jucătorii de 

fotbal, fapt care poate influența și relevanța statistică a rezultatelor. 

 

CAPITOLUL 3 

DATE ANATOMO-FUNCȚIONALE PRIVIND ZONA PELVINĂ 

 

3.1 OASELE ȘI ARTICULAȚIILE ÎN ZONA PELVINĂ 

 

Oasele, articulațiile și diferitele elemente ale sistemul osos, reprezintă 

elemente esențiale asupra cărora se acționează cu mijloacelor kinetice în scopul 

prevenirii și reducerii durerilor provocate de solicitările sportului de 

performanță.  

 
3.1.1 Pelvisul osos 

Pelvisul osos constituie baza trunchiului. Acesta susține abdomenul și 

leagă coloana vertebrală de membrele inferioare. Este un inel osteo-articular 

închis, compus din trei componente osoase și trei articulații.  

Cele trei articulații sunt:  

- cele două articulații sacro-iliace aflate între sacru și oasele iliace;  

- simfiza pubiană, care leagă oasele iliace între ele, în partea 

anterioară.  
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Greutatea (P) suportată de vertebra lombara 5 (L5) este distribuită în 

mod egal, de-a lungul aripilor sacrale, prin vertebrele sacrale și în continuare pe 

direcția liniilor nenumite către acetabul. O parte din reacția pământului la 

greutatea corpului (R) este transmisă către acetabul, prin gâtul și capul 

femurului. Restul este transmis prin ramura orizontală a osului pubian și este 

contrabalansată la nivelul simfizei pubiene de o forță asemănătoare din partea 

opusă.  

 
Fig. nr. 1. Întâlnirea liniilor de forță ascendente și descendente (după Kapandji I. A., 

1974) 5.  

 

Sacrul se încadrează între oasele iliace și pe planul transversal. 

Fiecare os iliac poate fi considerat ca brațul unei pârghii al cărui punct de sprijin 

se găsește la nivelul articulației sacro-iliace. Rezistența sa mecanică se află în 

partea posterioară, în puternicele ligamente sacro-iliace, L1 și L2, pe când 

puterea sa este exprimată anterior la nivelul simfizei pubiene, unde se întâlnesc 

cele două forțe aproximante S1 și S2. 

 
Fig. nr. 2. Încadrarea sacrului între oasele iliace și pe planul transvers (după Kapandji 

I. A., 1974)6. 

 

 Putem înțelege astfel interdependența completă a diferitelor elemente 

ale circumferinței superioare a pelvisului, astfel încât orice obstacol la orice 

nivel afectează structura ca întreg și îi scade rezistența mecanică.  

 

3.1.2 Suprafețele articulare ale articulației sacro-iliace 

Dacă deschidem articulația sacroiliacă ca pe o carte, prin derotirea 

celor două elemente osoase în jurul unei axe verticale, suprafețele articulare pot 

fi văzute în mod clar ca fiind:  

                                                           
5 Kapandji I. A., (1974). The Physiology of the Joints, Volume 3. Edit. Churchill Livingstone, 

London and New York, pag. 57 
6 Kapandji I. A., (1974). The Physiology of the Joints, Volume 3. Edit. Churchill Livingstone, 

London and New York, pag. 57 
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- suprafața articulară a osului iliac ce se găsește pe partea postero-

superioară a aspectului median al osului iliac, imediat posterior liniei 

iliopectinee, ce formează o parte din circumferința superioară a pelvisului; 

- în centrul articulației sacrului se găsește o depresiune curbată, care 

este mărginită de două creste lungi și care corespunde arcului unui cerc al cărui 

centru se găsește pe tuberculul transversal a vertebrei sacrale 1 (S1).  

 
3.1.3 Articulația sacrococcigiană 

o articulație cartilaginoasă secundară (amfiartroză).  

O vedere laterală (fig. nr. 3) arată suprafața articulară ca fiind 

convexă, iar suprafața coccigiană, concavă. Articulația este unită de un ligament 

interosos, asemănător cu un disc intervertebral și de ligamente externe, care pot 

fi împărțite în trei grupuri: anterior, posterior și lateral.  

 
Fig. nr. 3. Vedere laterală a articulației sacrococcigiene (după Kapandji I. A., 1974)7. 

 

3.1.4 Articulația simfizei pubiene 

Simfiza pubiană este o articulație cartilaginoasă secundară 

(amfiartroză) de mobilitate minimă, sau chiar imobilă. 

Secțiunea orizontală [fig. nr. 4 (21)] arată cele două capete ale oaselor 

pubiene, căptușite axial de cartilaj și unite de un disc fibro-cartilaginos – 

ligamentul interosos. 

Privind articulația din interior [fig. nr. 4 (22)], suprafața articulară a 

osului pubian este ovală, iar axa sa oblică lungă este orientată în direcție 

superioară și anterioară, aici având inserție mușchiul abdominal drept (1). 

Această articulație este închisă în partea anterioară de către ligamentul anterior 

(3), foarte gros, compus din fibre transversale și oblice. Prelungirile 

aponevrotice de la mușchiul abdominal transvers, dreptul abdominal, piramidal, 

oblicul abdominal intern și adductorul lung se încrucișează anterior simfizei și 

formează o țesătură densă de fibre.  

                                                           
7 Kapandji I. A., (1974). The Physiology of the Joints, Volume 3. Edit. Churchill Livingstone, 

London and New York, pag. 69 
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Fig. nr. 4. Articulația simfizei pubiene văzută din diferite planuri (după Kapandji I. A., 

1974)8. 

 
3.1.5 Vascularizația și inervația oaselor 

Vascularizația oaselor este realizată de către artere, vene și sistemul 

limfatic. Arterele diafizare intră în găurile de ordin I și merg până în cavitatea 

medulară prin intermediul canalelor nutritive. Terminațiile acestor artere se 

întind până la epifize. Periostul primește artere de la organele învecinate.  

 „Nervii pătrund împreună cu arterele nutritive în găurile nutritive 

ajung în cavitatea medulară, unde formează plexul nervos. Din plex se desprind 

fibre care însoțesc vasele din canalele Havers. Nervii care provin din periost – 

periostali – formează un plex bogat în receptori, proprioceptori”
9
. 

 
3.2 SISTEMUL MUSCULAR ÎN ZONA PELVINĂ 

 
Sistemul muscular este alcătuit din mușchi care sunt considerați ca 

fiind organele active ale mișcării. 

Clasificarea mușchilor în funcție de formă: fusiformi, triunghiulari, 

patrulateri, cupolă, trapez și circulari. 

După dimensiunea lor, distingem mușchi lați, lungi și scurti, iar după 

numărul capetelor de inserție la nivelul osului: un sigur cap de inserție (mușchii 

pieloși), două capete (mușchiul biceps),  trei capete (mușchiul triceps) și patru 

capete (mușchiul cvadriceps). 

 
3.2.1 Structura mușchiului 

Mușchiul striat este format dintr-o porțiune centrală, voluminoasă, 

numită corpul mușchiului și două capete numite tendoane de culoare alb-sidefie 

care conțin o cantitate mai mare de colagen. Tendonul care se inseră pe osul fix 

                                                           
8 Kapandji I. A., (1974). The Physiology of the Joints, Volume 3. Edit. Churchill Livingstone, 

London and New York, pag. 69 
9 Crețu A., Crețu D.I., (2012). Anatomia omului. Sistemul osos și sistemul muscular. Edit. Napoca 

Star, Cluj-Napoca, România, pag. 11 
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poartă denumirea de origine, iar tendonul care se inseră pe osul mobil poartă 

numele de inserție.  

Mușchiul este bogat vascularizat. Vascularizația mușchiului este dată 

de către arterele ce însoțesc mușchiul.  

 
3.2.2 Proprietățile mușchilor 

Cunoașterea proprietății mușchiului este importantă pentru aplicarea 

tehnicile kinetice în abordul sindromului pubalgic. 

Proprietățile mușchiului sunt: contractibilitatea, excitabilitatea, 

extensibilitatea , elasticitatea și tonusul muscular. 

 
3.2.3 Mușchii responsabili de biomecanica simfizei pubiene 

Muschii vizați în tratamentul kinetic sunt: dreptul abdominal, oblicul 

extern și intern, piramidalul, transversul abdominal, fesierul (mare, mijlociu și 

mic), piriform, obturatorul intern și extern, gemenul superior și inferior, pătratul 

femural, tensorul fasciei lata, iliac, marele psoas, cvadricepsul femural, croitorul, 

gracilisul, adductorul (mare, lung, scurt și mic), pictineul, bicepsul femural, 

semitendinosul și semimembranosul. 

 
3.2.4 Fasciile musculare 

Înțelegerea sistemului fascial ne ajută să pătrundem mai bine în 

mecanismele de mișcare și de recuperare ale corpului uman, ajutându-ne în 

elaborarea unui plan de recuperare (kinetic) cât mai complex.  Fascia musculară  

învelește un  mușchi, mai mulți mușchi sau toți mușchii unui segment corporal 

și este alcătuită din țesut conjuctiv (formațiune fibroasă) cu grosime variabilă. 

Funcțiile fasciilor musculare sunt următoarele: de protecție, de legătură pentru 

mușchi, de a reduce frecarea, de facilitare a circulației venoase, menținere a 

calibrului anumitor vene și de a delimita colecții purulente și hemoragii. 

 
3.3 CAUZELE ȘI ASPECTELE BIOMECANICE CE DETERMINĂ 

APARIȚIA OSTEITEI PUBIENE 

 
3.3.1 Cauzele ce determină apariția osteitei pubiene 

Cauzele apariției osteitei pubisului pot fi: activități sportive (exemplu: 

fotbal, hockey, tenis), cu solicitări rapide și puternice, traume minore repetitive 

(specifice activităților sportive), apărute, de obicei în urma unei încălziri 

superficiale, traume majore, intervenții chirurgicale (ginecologice sau urologice) 

și afecțiuni reumatologice.În apariția osteitei pubisului la sportivi sunt 

incriminate mai multe cauze: 

 suprasolicitarea de efort sau erorile de antrenament: exerciții 

pe suprafețe dure, exerciții pe teren accidentat, reluarea antrenamentelor după o 
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perioadă lungă de întrerupere a activităților sportive, dozarea inadecvată a 

antrenamentelor (în privința intensității, frecvenței duratei etc.) și utilizarea unui 

echipament necorespunzător (încălțăminte uzată sau inadecvată). 

 trăsături ale biomecanicii enumerate la subcapitolul 3.2.2 Aspectele 

biomecanice ce determină apariția osteitei pubiene. 

 
3.3.2 Aspectele biomecanice ce determină apariția osteitei 

pubiene 

Trăsături ale biomecanicii: biomecanică neadecvată a piciorului și a 

corpului, în mers și alergare, încordare și rigiditate a mișcării grupelor 

musculare de la nivelul șoldului, regiunii inghinale și fesiere, dezechilibrede 

dezvoltare a grupelor musculare, variațiile de intensitate a lucrului mecanic și 

inegalitate de lungime a membrelor inferioare.  

 
CAPITOLUL 4 

SINDROMUL PUBALGIC – ASPECTE FIZIOPATOLOGICE ȘI 

CLINICE 

 
4.1 SINDROMUL PUBALGIC ÎN OSTEITA PUBISULUI 

 
Precum am prezentat și în Capitolul 1. Introducere, Subcapitolul 1.1. 

Delimitări conceptuale (pag. 7), denumirea de sindrom pubalgic este de fapt un 

termen general folosit pentru durerile de la nivelul regiunii inghinale, regiunii 

articulației coxofemurale cu iradiere în regiunea inghinală și a simfizei pubiene.  

 
4.1.1 Definiție și clasificare 

„Inflamația este o reacție complexă care exprimă răspunsul 

organismului la agenții patogeni care produc leziuni ale celulelor proprii și ale 

țesuturilor vascularizate fiind însoțită de un răspuns celular imun și 

metabolic”
10

.  

Inflamația poate fi clasificată după anumite criterii și anume: 

- după timp – acută, subacută și cronică; 

- după tabloul etiopatogenic – specifică sau nespecifică; 

- după gradul de lezare tisulară – profundă sau superficială; 

- după mecanismele imunopatologice asociate. 

 
4.1.2 Factori implicate în sindromul pubalgic (osteita pubisului) 

„Sunt de două categorii de factori ce favorizează sindromul pubalgic 

(osteita pubisului): endogeni și exogeni. 

                                                           
10 Bulboacă A., (2000). Mecanisme ale inflamației. Edit.Casa Cărții de Știința, Cluj, România, pag. 9 
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Factorii endogeni includ participanții celulari și moleculari la reacțiile 

inflamatorii non-imune, precum și asociate stărilor imunopatologice și sunt 

implicați de asemenea în patogenia eventualelor deficiențe genetice ale 

sistemelor de apărare. 

Factorii exogeni pot fi clasificați în: 

- mecanici (injurie traumatică); 

- fizici (temperaturi extreme, radiații ionizante); 

- chimici (agenti caustici, substante toxice, veninuri); 

- nutriționali (deficiențe vitaminice, de oxigen sau proteice); 

- biologici (virusuri, bacterii, paraziți)”
11

. 

 
4.1.3 Fazele inflamației 

Inflamația este caracterizată de patru faze distincte: 

a) răspunsul vascular acut – se produce imediat după acțiunea 

agentului traumatic și durează câteva minute; 

b) răspunsul celular acut – se produce la câteva ore de la acțiunea 

agentului traumatic; 

c) răspunsul celular cronic – dacă acțiunea agentului traumatic este 

severă, această etapă poate apărea după răspunsul acut (vascular sau celular) și 

să dureze câteva săptămâni.  

d) răspunsul final îl constituie restaurarea țesutului afectat și aducerea 

acestuia cât mai aproape de starea fiziologică. 

 
4.1.4 Sindromul pubalgic (osteita pubisului) 

Osteita pubisului este o inflamație neinfecțioasă a simfizei pubiene, 

cauzând dureri la nivelul inserției musculaturii abdominale și la nivelul 

articulației simfizei pubiene. Simptomele osteitei pubisului includ scăderea 

mobilității articulare, durere în regiunea inghinală, durere exacerbată la alergare, 

lovire, schimbare de direcție sau chiar și în timpul activităților de rutină cum ar 

fi urcatul în mașină, mersul, urcatul scărilor sau chiar în poziția de ortostatism. 

La efectuarea examenului clinic pot fi observate următoarele semne: 

- sensibilitate la palparea suprafeței regiunii supra-pubiene; 

- durere la nivelul articulatiilor sacro-iliace însoțită de spasm 

la nivelul mușchiului piriform; 

- durere la nivelul șoldului în membrul inferior mai lung 

(atunci când avem diferențe de lungime între membrele 

inferioare atât anatomice cât și funcționale). 

 

                                                           
11 Bulboacă A., (2000). Mecanisme ale inflamației. Edit. Casa Cărții de Știința, Cluj, România, pag. 

13 
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CAPITOLUL 5 

 MIJLOACE UTILIZATE ÎN RECUPERAREA FUNCȚIONALĂ A 

SINDROMULUI PUBALGIC 

 
5.1 MIJLOACELE KINETOLOGIEI MEDICALE 

 
„Kinetologia medicală utilizează în scop sanogenetic sau terapeutic 

mijloace specifice și nespecifice...”
12

 care la rândul lor se divid în funcție de 

acțiunea individului. 

Mijloacele kinetologiei medicale se împart în: mijloace specifice, 

mijloace nespecifice, mijloace complexe. 

 
5.1.1 Exercițiul fizic 

“Exerciţiul fizic reprezintă o acţiune preponderent corporală, 

efectuată sistematic şi conştient în scopul perfecţionării capacităţii motrice şi 

dezvoltării fizice a oamenilor
13

” și în general,”exercițiile reprezintă acțiuni 

motrice care angajează subiectul într-un demers programat, pentru atingerea 

unui anumit scop”
14

 (Grigore V., 2007).  Obiectivele exercițiului fizic sunt 

clasificate după efectele asupra structurilor în: morfologice, funcționale, 

neuropsihice și social-educaționale. 

 

5.1.1.1 Poziții fundamentale și derivate 

Pentru a descrie un exercițiu fizic trebuie mai întâi să prezentăm 

pozițiile fundamentale și derivate. 

Pozițiile fundamentale sunt împărțite în cinci și anume: stând, așezat 

(șezând), pe genunchi, culcat și atârnat.Pozițiile derivate sunt acele poziții ce se 

obțin prin modificarea diferitelor elemente a pozițiilor fundamentale și anume: 

modificarea bazei de susținere, modificarea poziției trunchiului și/sau a capului, 

modificarea poziției membrelor superioare, modificarea poziției membrelor 

inferioare și  combinații parțiale sau totale ale posibilităților menționate anterior. 

 

5.1.1.2 Structura exercițiului fizic therapeutic 

Este necesară cunoașterea structurii exercițiului fizic terapeutic 

deoarece pe baza acesteia vor fi construite exercițiile programului kinetic. 

Structura unui exercițiu fizic terapeutic este dată de: 

- „poziția de start – adoptată dintr-o poziție fundamentală sau 

derivată; 

                                                           
12 Cordun M., (1999). Kinetologie medicală. Edit.ura AXA, Bucureşti, România, pag. 197 
13 Siclovan I., (1972). Teoria educatiei fizice si sportului. Edit. Stadion, București, pag. 53 
14 Grigore V., (2007). Exercițiul fizic –factor activ pentru prevenirea îmbătrânirii și instalării 
bolilor degenerative. Edit. Didactică și Pedagogică, București, pag. 49 
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- execuția mișcării – prin contracție concentrică a agoniștilor, 

excentrică a antagoniștilor și statică a fixatorilor; 

- menținerea poziției obținute prin contracție statică, izometrică; 

- revenirea în poziția de start, prin inversarea agoniștilor și 

antagoniștilor” 
15

. 

 

5.1.2 Masajul 

Pe lângă exercițiul fizic terapeutic, masajul este, de asemenea, un 

mijloc a kinetologiei medicale specifice și este considerat ca fiind mijlocul de 

bază indispensabil în vederea aplicării unui tratament eficient. 

 

5.1.2.1 Principalele procedee de masaj 

„În funcție de profunzimea structurilor anatomice asupra cărora se 

acționează, procedeele principale de masaj sunt, la rândul lor, împărțite în 5 

categorii și se aplică în următoarea succesiune:efleurajul sau netezirea; 

- fricțiunea; 

- frământatul sau perisajul; 

- tapotamentul sau baterea; 

- vibrațiile”
16

. 

 

5.1.2.1.1 Netezirea sau eflurajul 

Este cel mai răspândit și mai cunoscut procedeu și constă în alunecări 

sau neteziri ușoare și ritmice aplicate la nivelul tegumentului cutanat. Această 

tehnică este adresată țesutului cutanat și se executată cu ajutorul mâinilor, prin 

aplicarea unei presiuni ritmice, mai mult sau mai puțin intense, pe suprafețe 

mici sau mari ale pielii. 

 

5.1.2.1.2 Fricțiunea 

„Fricțiunea este al doilea procedeu principal al masajului, adresându-

se țesuturilor subcutanate si mai profunde, în vederea sporirii elasticității și 

supleții acestora, constă în presiuni și deplasări ale pielii și a țesuturilor moi pe 

planurile profunde, atât cât permite elasticitatea acestora, rezultând încălzirea și 

înrosirea pielii”
17

.  

 

5.1.2.1.3 Frământatul sau perisajul 

„A treia grupă de procedee principale de masaj o constituie diferitele 

forme de frământat. Aceste procedee constau din prinderea sub formă de cută a 

                                                           
15 Cordun M., (1999). Kinetologie medicală. Edit. AXA, Bucureşti, România, pag. 207 
16 Cioroiu S.G., (2010).  Masaj. Edit. Universității Transilvania din Brașov, Brașov, România, pag. 

29 
17 Cioroiu S.G., (2010).  Masaj. Edit. Universității Transilvania din Brașov, Brașov, România, pag. 
35-36 
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mușchilor și a altor țesuturi profunde, ridicarea lor atât cât permite elasticitatea 

proprie și stoarcerea prin comprimare între degete și palmă sau prin presiune pe 

plan profund” 
18

. Prin acest procedeu se stimulează: vasele, tegumentul, nervii, 

țesuturile conective, unele organe și elemente articulare. 

 

5.1.2.1.4 Tapotamentul sau baterea  

Cel de-al patrulea procedeu, fiind și cel mai intens, se execută doar pe 

masa musculară bine reprezentată a individului. Acesta constă din lovituri 

rapide și ritmice asupra tegumentului cutanat.  

 

5.1.2.1.5 Vibrațiile 

„Vibrațiile sunt aplicate asupra țesuturilor moi, prin mișcări 

oscilatorii cu presiune continuă și intesitate redusă (ca un tremurat), cu fața 

palmară a mâinii, cu degetele răsfirate sau cu pumnul, îndreptate spre direcția de 

aplicare, efectuate din articulațiile pumnului, cotului sau umărului” 
19

. 

 

5.1.2.2 Multiplele efecte ale masajului therapeutic 

Efectele masajului terapeutic sunt identificate la nivelul:  tesutului 

conjunctiv, tesutului muscular, articulației,  sistemului vascular si nervilor 

periferici. 

 

5.1.2.3 Contraindicațiile masajului 

Contraindicațiile masajului se împart în două: contraindicații generale 

și contraindicații parțiale.Contraindicațiile generale prevăd interzicerea oricărei 

proceduri de masaj pe oricare parte a corpului. Contraindicațiile specifice indică 

executarea anumitor procedee de masaj sau executarea masajului doar pe 

segmentele sănatoase ale individului. 

 

5.2 STRETCHINGUL 

 
Stretchingul este un exercițiu important când vorbim despre sănătatea 

fizică a individului. Este nevoie de un anumit grad de mobilitate articulară 

pentru a putea îndeplini cu succes diferitele acțiuni pe care omul le are de 

realizat. O scădere a mobilității poate cauza schimbări în funcționalitatea 

individului, ceea ce poate suprasolicita sistemul musculo-tendinos, dar și 

sistemul articularExercițiile de tip stretching sunt de obicei ținta primară în 

programele de recuperare.  

 

                                                           
18 Ionescu A.I., (1994). Masajul: procedee, tehnici, metode, efecte, aplicații în sport. Edit. ALL, 

București, România, pag. 30 
19 Cioroiu S.G., (2010).  Masaj. Edit. Universității Transilvania din Brașov, Brașov, România, pag. 
42 
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5.2.1 Stretchingul în sport 

Exercițiile de tip stretching ca metodă de menținere a flexibilității și 

de prevenire a accidentărilor se bazează pe experiența individului sau a 

kinetoterapeutului. Este clar că o mobilitate bună în activitățile sportive fac ca 

exercițiile de tip stretching sa fie clasate ca fiind exerciții prioritare în 

prevenirea deteriorării țesutului.  

 
5.2.2 Circulația fluidelor în mușchi în timpul ședințelor de 

stretching 

Presiunea intramusculară crescută asociată cu tensiunea mușchiului 

scade circulația fluidelor în interiorul mușchiului. Activitatea crescută a 

sistemului nervos simpatic cauzează constricția micilor vase arteriale afectând 

astfel negativ circulația. În timpul stretchingului, circulația fluidelor scade din 

cauza diminuării diametrelor vaselor de sânge cauzată de către creșterea 

presiunii intramusculare.După eliberarea mușchiului de sub tensiune, acesta va 

acționa ca o pompă cauzând o creștere exponențială a circulației fluidelor. 

 
5.2.3 Fiziologia stretchingului 

În timpul stretchingului vor apărea schimbări în toate țesuturile. 

Efectele depind de cantitatea de forță plus durata tehnicii folosite. Vasele de 

sânge se vor întinde împreună cu țesutul conectiv vecin. Pielea împreună cu 

țesutul subcutanat nu opun de obicei o rezistență semnificativă, dar la folosirea 

stretchingului manual, pielea poate fi o structură care se supraîntinde atunci 

când priza mâinii nu este fermă. 

Fascia reprezintă continuitatea structurilor în interiorul corpului de la 

suprafața pielii până la țesutul profund.  

Efectele asupra tendonului. În repaus fibrele tendonului se găsesc 

sub formă de valuri, iar în timpul stretchingului se întind. Întinderea tendoanelor 

peste capacitatea normală a acestora va rezulta în micro-traumatisme și 

pierderea capacității de a reveni la lungimea originală.  

Efectele asupra ligamentelor articulare. Ligamentele articulare sunt 

alcătuite din fibre elastice și de colagen. Ligamentele sunt similare tendonului în 

privința morfologiei, dar au o organizare a fibrelor mult mai neregulată. Pe 

langă această caracteristică, fibrele de colagen din ligamente sunt mai mici, 

dispun de o abundență de fibre elastice între acestea, făcându-le mult mai 

flexibile decât tendonul. 

Efectele asupra nervilor. Nervii rezistă unor forțe de stretching 

destul de mari. Riscul de accidentare ține de forță, durată și tipul de tehnică 

utilizată. Schimbările asupra nervului sunt observabile după ce acesta este întins 

peste 5% din lungimea sa în stare de repaus. La acest nivel, funcțiile nervului 

pot să revină la normal. Schimbările la nivelul structurii încep să fie observabile 
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când întinderea nervului depășește 10% din lungimea sa în starea de repaus. 

Întinderea nervului peste 30% va duce la rupturi ale acestuia.  

 
5.2.4 Tipuri de stretching 

Stretchingul poate fi: stretching activ, stretchingul pasiv, 

stretchingul activ-asistat, stretchingul dinamic, stretchingul balistic și 

stretching static.  

 
5.3 TEHNICI DE FACILITARE NEUROPROPRIOCEPTIVĂ 

 
„Noţiunea de facilitare neuromusculară reprezintă uşurarea, simultan 

cu încurajarea şi accelerarea răspunsului motor voluntar, prin stimularea 

proprioceptorilor din muşchi, tendoane, articulaţii, dar şi prin stimularea 

exteroreceptorilor”
20

. 

 
5.3.1 Principii și clasificarea tehnicilor de facilitare 

Pentru promovarea mişcărilor sau reeducarea lor funcţională trebuie 

avută în vedere şi etapele controlului motor precum: mobilitatea, stabilitatea, 

mobilitatea controlată, abilitatea. 
Valorificarea conceptului de facilitare neuroproprioreceptivă constă 

în utilizarea tehnicilor şi procedeelor specifice de tratament, cu stabilirea 

următoarelor procedee de bază: prizele mâinilor, comenzile vocale, văzul şi 

comunicarea, întinderea, tracţiunea şi compresiunea, rezistența maximală, 

secvenţialitatea normală a acţiunii musculare, întărirea. 

În continuare vom prezenta doar tehnicile FNP speciale cu caracter 

general, ce vor fi utilizate în realizarea programului kinetic: 

A). Inversarea lentă cu opunere (ILO) este o variantă a tehnicii 

inversării lente (IL), unde se introduce contracţia izometrică la sfârşitul 

amplitudinii fiecărei mişcări.  

B). Inversarea agonistică (IA) – foloseşte atât contracţia concentrică, 

cât şi cea excentrică pentru o anumită schemă de mişcare. Cele concentrice se 

execută pe toată amplitudinea, apoi progresiv (ca amplitudine) se introduce 

contracţia excentrică. 

În continuare vom prezenta doar tehnicile pentru promovarea 

mobilității ce urmează a fi utilizate în conceperea programului kinetic în 

sindromul pubalgic. 

A). Relaxare-opunere (RO) ţine-relaxează. Se utilizează când 

amplitudinea unei mişcări este limitată de hipertonie musculară; este indicată şi 

atunci când durerea este cauza limitării mişcării (durerea fiind deseori asociată 

hipertoniei). 

                                                           
20 Cordun M., (1999).  Kinetologie medicală. Edit. AXA, Bucureşti, România, pag. 325 
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Tehnica RO are 2 variante: 

a). RO antagonistă - în care se va lucra (se va face izometria) 

mușchiul hiperton; 

b). RO agonistă - unde se va efectua izometria muşchiului care 

execută mişcarea  limitată. 

 
5.3.2 Proprioceptorii articulari, musculari și tendinoși 

Dacă în capitolul precedent am prezentat principiile şi clasificările 

tehnicilor de facilitare, în acest subcapitol vom aborda proprioceptorii articulari, 

musculari și tendinoși  care sunt stimulaţi pentru facilitarea creşterii fluxului de 

impulsuri nervoase. Precum se înţelege şi din titlul vom vorbi pe rând despre 

proprioceptorii articulari, musculoşi şi tendinoşi. 

Proprioceptorii articulari culeg înformaţii în legătură cu sensul 

mişcării şi cu poziţia capului, a membrelor sau a segmentelor de membru.  

Proprioceptorii musculari recepţionează informaţiile de la nivelul 

muşchilor, controlează gradul de contracţie şi permit compararea mişcării 

intenţionate cu cea executată, deci de control al tonusului muscular. 

Proprioceptorii tendinoşi au un receptor  sensitiv simplu, căci nu are 

decât cale aferentă fără conexiuni eferente 

 
CAPITOLUL 6 

CONCLUZIIȚE CERCETĂRII TEORETICE 

 
Sindromul pubalgic (osteita pubisului) este o afecţiune în continuă 

creştere ce nu a făcut obiectul unor cercetări minuţioase în direcţia găsirii unui 

protocol optim de recuperare. Literatura de specialitate internațională își 

canalizează atenția asupra metodelor de investigație necesare punerii unui 

diagnostic corect, dar mai ales asupra metodelor farmacologice și metodelor 

invazive precum intervențiile chirurgicale.  

Bazele de date a bibliotecilor internaționale precum ScienceDirect, 

Thomson ISI – Web of Science și Springlink nu dețin nici un articol care sa 

abordeze sindromul pubalgic (osteita pubisului) din punct de vedere recuperator 

și să evidențieze protocolul de tratament kinetic utilizat.  Lipsa acestui protocol 

de tratament conservator împinge sportivul în alegerea metodelor prezentate 

anterior, crescând astfel durata de recuperare și reintegrare în activitatea 

competițională (mai ales în metodele chirurgicale), scăzând performanțele 

sportivului atunci când acestă alege metoda chirurgicală (prin creșterea 

sensibilității zonei, scăderea elasticității sistemului muscular și fascial etc.). 

Toate lucrurile menționate anterior vor avea un impact socio-economic atât 

pentru sportivul în cauză cât și pentru clubul sportiv la care activează. În 

continuare, vom face o cercetare preliminară ce va viza: 
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- găsirea testelor optime, necesare identificării sindromului pubalgic 

(osteita pubisului) în rândul jucătorilor de fotbal; 

- crearea valorii standard a parametrilor înregistrati la nivelul boltii 

plantare  (pentru jucătorii de fotbal sănătoşi), necesară  in elaborarea 

unor studii statistice, 

- simularea parametrilor obținuti pe cale experimentală, folosind 

tehnici computaționale; 

- întocmirea unui protocol de tratament destinat recuperării 

sindromului pubalgic. 

Ulterior vom efectua o cercetare experimentală ce va viza corectarea 

planului de tratament în vedere optimizării protocolului de recuperare a 

sindromului pubalgic şi reintroducerii cât mai precoce în activitatea de 

tratament. Înţelegerea anatomiei, biomecanicei şi fiziologiei articulaţiei simfizei 

pubiene conduc la o abordare optimă a patologiei şi a elaborării planului de 

recuperare. 

 
 

PARTEA A II-A 

CERCETĂRI PRELIMINARE ÎN CONTEXTUL TEMEI 

 
CAPITOLUL 7 

CADRUL METODOLOGIC DE REALIZARE A CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

 
7.1 PREMISELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 
Literatura de specialitate este foarte vastă cuprinzând un număr destul 

de mare de biblioteci virtuale. În redactarea raportului numărului 1 și 2, am 

căutat în baza de date a trei biblioteci precum SpringerLink, ScienceDirect și 

Thomson ISI – Web of Science. Criteriile de indexare după care au fost căutate 

studiile relevante pentru cercetarea propusă au fost “pubalgia” și “pubis osteitis  

În redactarea acestei cercetări am plecat de la spusele lui Cohen 

H.H.,
21

 în studiul Osteitis Pubis, apărut în 1946, în The Journal of Urology, că 

de la prima descriere a acestei complicații de către Dr. Edwin Beer în 1924 și 

până în anul 1942 au fost raportate doar 33 de cazuri, dar și de la informațiile 

oferite de Lawrance L.L.
22

 în studiul Osteitis Pubis: Its Diagnosis and 

                                                           
21 Cohen H.H., (1946). Osteitis Pubis. The Journal of Urology, Vol. 55, pag. 84-88 
22 Lawrance L.L., Hamm F.C., (1949). Osteitis Pubis: Its Diagnosis and Treatment. The Journal of 

Urology, 61, 83-90; 
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Treatment, publicate în The Journal of Urology, în 1949, că incidența osteitei 

pubisului este mult mai mare decât cea raportată în literatura de specialitate.  

În această direcție de prezentare a incidenței osteitei pubisului la 

jucători de fotbal, au fost contactați reprezentanții Federației Române de Fotbal 

și reprezentanții Institutului Național de Medicină Sportivă. Aceștia recunosc că 

se confruntă cu această patologie, dar nu dețin informații legate de incidența la 

jucători de fotbal din liga I, chiar dacă Demetrius E.M.L.
23

 scrie în Athletic 

Pubalgia (Sports Hernia), Clin. Sports Med (2011), că aceasta problemă apare 

frecvent în jocul de fotbal și reprezintă 10% - 13% din totalul accidentelor pe 

parcursul  unui an. 

Această temă este de actualitate deoarece pe teritoriul României nu 

sunt multe lucrări/ cărți care să abordeze osteita pubisului din punct de vedere 

recuperator. 

 
7.2 SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 
Scopul cercetării noastre este de a identifica valoarea de referință 

privind parametrii spatio-temporari inregistrați la nivel plantar la jucătorii de 

fotbal neafectați, precum și de a evidenția efectele mijloacelor kinetice în 

recuperarea sindromului pubalgic.  

 Obiectivele cercetării au fost structurate pe două direcţii şi anume: 

 realizarea unei cercetări în care să identificam valorile de referinţă 

pentru aprecierea stării de normalitate a amprentei plantare 

corelată cu presiunea înregistrată la nivel plantar; 

 realizarea unei cercetări care să evidențieze posibilitatea 

ameliorarii simptomatologiei generate de către sindromul pubalgic 

la fotbalişti printr-un program kinetic. 

 
7.3 SARCINILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

Sarcinile cercetării preliminare au vizat:  

- stabilirea metodelor de evaluare;  

- stabilirea numărului de subiecți; 

- stabilirea sustinerii evaluarii inițiale și finale; 

- stabilirea protocolului de tratament; 

- stabilirea modului de realizare a analizei datelor și interpretării 

datelor; 

- redactarea cercetării preliminare. 

 

                                                           
23 Demetrius E.M.L., Sneider E.B., McEnaney P.M., Busconi B.D., (2011). Athletic Pubalgia 

(Sports Hernia). Clin. Sports Med, 30, 417-434 
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7.4 IPOTEZELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 
Cercetarea de față va fi una calitativă, de tip pilot, monitorizând cu 

ajutorul posturotestului suprafeţele plantare, amprentele plantare şi presiunile 

plantare. În cercetarea de faţă au fost am verificat următoarele două ipoteze: 

- realizarea unei analize concrete privind parametrii la nivel plantar 

duce la stabilirea valorilor de referință a jucătorilor de fotbal 

sănătoși privind amprenta plantară și presiunile  acesteia; 

- aplicarea unui protocol terapeutic cu mijloace kinetologice 

produce ameliorarea simptomatologiei generate de către sindromul 

pubalgic (osteita pubisului) la jucătorii de fotbal. 

 
7.5 METODE DE CERCETARE 

 
În cercetarea propusă au fost folosite următoarele metode de cercetare:  

- metoda studiului bibliografic şi metoda istorică;  

- metoda observației pedagogice; 

- metoda măsurării şi evaluării unde au fost folosite două 

tipuri de evaluări, ce au vizat: prima aprecierea dezvoltării antropometrice și 

a doua aprecierea stabilometrică cu posturotestul; 

- metoda studiului de caz; 

- metoda statistico-matematică şi metoda grafică sunt două 

metode  strâns legate între ele.  

În cercetarea prelimanara au fost utilizate programele de statistica: 

- Statistical Package for Social Sciences (SPSS) este un pachet 

software folosit pentru analizele statistice.  

- MATLAB este un mediu de dezvoltare pentru calcul numeric 

și analiză statistică ce conține limbajul de programare cu același 

nume.   

În prelucrarea statistică au fost luate în considerare următoarele: 

Valorile medii sunt indicatori ai însuşirii calitative esenţiale ale 

fenomenelor colectivităţii studiate, măsura tendinţei centrale a repartiţiilor de 

frecvenţe ale variabilei. 

Mediana este valoarea medie care se utilizează în serii mari de valori, 

cu nivele apropiate, deci colectivităţi omogene. Mediana împarte seria de valori 

în două jumătăţi egale.  

Modulul sau dominanta este o valoare medie corespunzătoare 

frecvenţei maxime a unei serii de distribuţie.  

Eroarea standard ajută la determinarea intervalului de variaţie a 

mediei pentru o anumită încredere ( de ex. 95%). 

Deviaţia standard arată cât de depărtate sunt datele în jurul valorii 

medii. 
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Eroarea mediei aritmetice. Media aritmetică nu reprezintă, de cele 

mai multe ori, decât o medie empirică şi nu una absolută, deoarece nu putem 

cerceta totalitatea colectivităţii, ci doar a unui eşantion, o parte mai mare sau 

mai mică din total.  

Indicele de asimetrie (de oblicitate) Skewness ne arată în ce masură 

media se îndepărtează de mediană şi, implicit, în ce măsură curba de distribuţie 

normală a datelor se depărtează de mijloc, deplasându-se spre stânga sau spre 

dreapta.  

Boltirea (în engleza kurtosis) se referă la înălţimea curbei, 

comparativ cu cea normală. Se vorbeşte astfel de distribuţii leptocurtice (cu 

cocoaşă înaltă) şi platicurtice (mai aplatizate 

Prin extragerea a două eşantioane din aceeaşi colectivitate, mediile 

aritmetice ale acestora diferă. Această diferenţă poate fi însă nesemnificativă, 

ceea ce poate fi demonstrat prin testul „t”  - testul ANOVA, Fisher etc. 

Testul ANOVA, de analiză a varianţei, nu se poate utiliza decât în 

cazul distribuţiilor normale de frecvenţă (care au aceeaşi deviaţie standard).  

 
7.6 METODE DE EVALUARE UTILIZATE ÎN CERCETAREA 

PRELIMINARĂ 

 
Evaluarea este o examinare sistematică a valorii sau a 

caracteristicilor unui proces, a unui plan de acțiune (program) sau a unui obiect.  

Pentru realizarea cercetării am folosit o evaluare care s-a structurat pe 

doua direcții:  

- aprecierea dezvoltării antropometrice prin măsurarea: greutății, 

înălțimii, dimensiunii plantare; 

- aprecierea stabilometrică a poziției corpului prin intermediul 

posturologiei. 

Aprecierea dezvoltării antropometrice a fost utilizată cu scopul de a 

selecta subiecții, ducând la un mai bun control al variabilelor. În această direcția 

s-a folosit: 

- un cântar electronic „SilverCrest” modelul “SPWS 180 B2” 

fabricat pe 12.2013.  în vederea măsurării greutății în intervalul 

60-90 kg; 

- un taliometru marca Wunder în vederea măsurării taliei în 

intervalul 170-190 cm;  

- bandă metrică (centimetru) cu gradaj de la 1 cm – 150 cm. în 

vederea măsurării dimensiunii plantare în intervalul 22.5 - 28.5 

cm.  

Pentru efectuarea cercetării pilot s-a folosit un posturotest, având 

sistemul de functionare: PEDANA OEM/DF, DISP MED. CLASSE I” din 2007 

împreuna cu pachetul software Dr. Foot Analysis. 
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Fiind o cercetare preliminară au fost evaluate cu ajutorul 

posturotestului și a pachetului software doar amprenta plantară (picior stâng și 

picior drept), suprafața centrului de greutate și presiunea exercitată la nivelul 

boltei plantare (picior stâng și picior drept), rămânând ca în cercetarea propriu-

zisă să utilizam toți parametrii menționați anterior atât din statică cât și din 

mers. 

 
7.7 ETAPELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 
Etapele au fost ordonate astfel încât să se poată urmări progresul 

cercetării preliminare (tabelul nr. 1). 

 

Tabelul nr.1. Etapele și activitățile cercetării. 

Etapă Perioadă Activităţi/ Sarcini 

1. Fundamentarea 

conceptuală și 

metodologică a 

lucrării 

01.10.2016 –  

prezent 

- documentare: 

- cercetarea literaturii de specialitate (reviste, 

cărți de anatomie si biomecanică, cărți de 

medicină etc.); 

- cercetarea revistelor naționale și internaționale 

de specialitate; 

2. Stabilirea valorii 

de referință a 

parametrilor 

înregistrați la 

nivel plantar la 

jucătorii de fotbal 

01.10.2016 –  

20.03.2017 

- adunarea pe baza unor criterii de departajare, 

unui număr de 30 de jucători de fotbal sănătoși; 

- testarea acestora cu ajutorul posturotestului atât 

în dinamică cât și în statica; 

- stocarea datelor obținute; 

- prelucrarea datelor statistic cu ajutorul 

metodelor computaționale. 

3. Organizarea și 

desfășurarea 

cercetării 

preliminare 

30 noiembrie 

2017 – 

 15 

decembrie 

2017 

- stabilirea scopului și obiectivele  cercetării; 

- stabilirea ipotezelor lucrării; 

- stabilirea tipului de cercetare; 

- stabilirea numărului necesar de subiecți; 

- stabilirea metodelor de evaluare; 

- stabilirea timpului necesar evaluarii inițiale și 

finale; 

- stabilirea timpului destinat protocolului de 

recuperare; 

- stabilirea timpului destinat redactării lucrării. 

4. Subiecții și locul 

de desfășurare 

15 decembrie 

2017 –  

25 martie 

2018 

- găsirea locului de desfășurare a cercetării; 

- identificarea numărului optim de subiecți 

destinați cercetării; 

- stabilirea criteriilor de departajare a subiecților 

utilizați în cercetare; 

- contactarea echipelor din liga a IV și V,  pentru 

a identifica jucătorii de fotbal ce sufera de 

sindromul pubalgic (osteita pubisului). 
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5. Testările inițiale  15 decembrie 

2017 – 

 8 ianuarie  

2018 

- testarea antropometrică subiecților afectați de 

osteita pubisului, testare necesară pentru 

criteriul de departajare; 

- testarea jucătorilor de fotbal afectați de 

sindromul pubalgic (osteita pubisului) cu 

ajutorul posturotestului. 

- stocarea informațiilor. 

6. Conceperea și 

aplicarea 

programului de 

recuperare destinat 

sindromului 

pubalgic (osteitei 

pubisului) 

8 ianuarie 

2018 – 

 20 martie 

20178 

- stabilirea metodelor și tehnicilor utilizate în 

programul de recuperare; 

- parcurgerea programului de recuperare de către 

fiecare subiect afectat de sindromului pubalgic 

(osteitei pubisului). 

7. Testările finale 20 februarie 

2018 – 

 25 martie 

2018 

- testarea antropometrică subiecților afectați de 

osteita pubisului, cu scopul de a identifica 

eventualele modificări; 

- testarea jucătorilor de fotbal afectați de 

sindromului pubalgic (osteitei pubisului) cu 

ajutorul posturotestului. 

- stocarea informațiilor. 

8. Prelucrarea 

statistică a 

rezultatelor 

obținute 

25 martie 

2018 –  

5 aprilie 

2018 

- utilizarea metodelor computaționale în vederea 

prelucrării statistice a rezultatelor obținute la 

testările inițiale și finale. 

- realizarea grafică a rezultatelor obținute cu 

ajutorul programelor grafice. 

9. Redactarea 

cercetării 

preliminare 

25. 0.3 2018 

–  

15. 04. 2018 

- stabilirea numărului de capitole; 

- redactarea capitolelor. 

 
7.8 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

 
În acest subcapitol vom explica criteriul de alegere atât a jucătorilor 

de fotbal sănătoși, cât și a jucătorilor de fotbal afectați de osteita pubisului, 

protocolul de tratament utilizat în recuperarea osteitei pubisului și modul în care 

a fost identificată valoarea de referință privind manifestarea osteitei pubisului la 

nivel plantar la jucătorii de fotbal neafectați. 

7.8.1 Subiecții, locul, durata cercetării 

Cu ajutorul antropometriei au fost aleși, atât cei 30 de jucători de 

fotbal neafectați cât și cei 5 jucători de fotbal afectați, doar  dintre cei ce au avut 

următoarele caracteristici: vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, sex masculin, 

greutatea corporală cuprinsă între 60-90 de kilograme, talia cuprinsă între 170-

190 cm, dimensiunea plantei cuprinsă între 22.5 și 28.5 cm și un minim de 5 ani 

de activitate sportivă în această ramură.Locația de desfășurare a studiului este în 
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cadrul clinicii Pro Life Clinics SRL din Iași, strada Anastasie Panu, în 

colaborare cu medicii specialiști și primari din această unitate. Cercetarea a 

început în perioada  de 01.10.2016 – 20.03.2017 prin adunarea unui număr de 

30 de jucători de fotbal neafectați de osteita pubisului și stabilirea valorii de 

referință privind manifestarea osteitei pubisului la nivel plantar la jucătorii de 

fotbal. Cercetarea preliminară a durat aproximativ patru luni de zile, în perioada 

15 decembrie 2017 – 05 aprilie 2018.  

 
7.8.2 Protocolul de tratament pentru recuperarea sindromului 

pubalgic (osteita pubisului) 

Literatura de specialitate a oferit doar un minim de informații legate 

de planul de recuperare utilizat. Singurii autori care au oferit un minim de detalii 

legate de planul de tratament au fost Rodriguez C.,
24

 în lucrarea Osteitis pubis 

syndrome in the professional soccer athlete: a case report, publicată în Journal 

of Athletic Training (2001) și Vijayakumar P.,
25

 în lucrarea Multimodal 

physiotherapeutic management for stage-IV osteitis pubis in a 15-year old 

soccer athlete: A case report, publicată în Journal of Back and Musculoskeletal 

Rehabilitation (2012).  Protocolul de tratament a fost efectuat de către 5 jucătorii 

de fotbal afectați de osteita pubisului pe o durată de patru săptămâni (douăzeci 

de ședințe); fiecare ședință de tratament a durat între 50 și 70 de minute. 

Echipamentul subiectului a fost compus dintr-un tricou, șort și o pereche de 

ciorapi scurți.Fiecare ședință de tratament s-a desfășurat în felul următor: 

A. Masaj ( durată = 10 minute). Tehnici utilizate: netezire, 

fricțiune. 

B. Stretching (durată = 10 minute). Tipul de stretching: 

stretchingul pasiv. 

C. Masaj (durată = 5 – 10 minute). Tehnici utilizate: netezire, 

fricțiune. 

D. Tehnici de facilitare neuroproprioceptivă musculară 

(durată = 5- 10 minute). 

Tehnici utilizate: relaxare-opunere (RO). 

E. Masaj (durată = 5 – 10 minute). Tehnici utilizate: netezire, 

fricțiune. 

F. Combinare stretching cu tehnici de facilitare 

neuroproprioceptivă musculară (durată = 5-10 minute) 

G. Masaj (durată = 5 minute). Tehnici utilizate: vibrații.  

 

                                                           
24 Rodriguez C., Miguel A., Lima H., Heinrichs K., (2001). Osteitis pubis syndrome in the 

professional soccer athlete: a case report. Journal of Athletic Training, 36, (4), 437-440 
25 Vijayakumar P. și colab., (2012). Multimodal physiotherapeutic management for stage-IV osteitis 

pubis in a 15-year old soccer athlete: A case report. Journal of Back and Musculoskeletal 
Rehabilitation, Vol. 25, Issue: 4, pag. 225-230 
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CAPITOLUL 8 

 REZULTATELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

8.1 STUDIU PRIVIND STABILIREA VALORII DE REFERINȚĂ A 

PARAMETRILOR ÎNREGISTRAȚI LA NIVEL PLANTAR LA 

JUCĂTORII DE FOTBAL 

 

Literatura de specialitate este vastă, atât pe plan național cât și 

internațional, dar când vine vorba despre sindromul pubalgic (osteita pubisului) 

studiile sunt ațintite asupra metodelor farmacologice, metodelor imagistice de 

diagnosticare și asupra intervențiilor chirurgicale, neoferind informații concrete 

despre sindromul pubalgic (osteita pubisului), precum: incidența patologiei în 

rândul jucătorilor de fotbal, abordarea terapeutica a osteitei pubisului, protocol 

de tratament kinetoterapeutic adecvat patologiei, modificările produse de către 

sindromul pubalgic (osteita pubisului)la nivel plantar etc. În încercarea de a 

rezolva aceste probleme a trebuit să identificăm o valoare de referință privind 

manifestarea sindromul pubalgic (osteita pubisului)la nivel plantar la un grup de 

jucători de fotbal neafectați de această patologie. Această valoare de referință 

este necesară în identificarea modificărilor produse de sindromul pubalgic 

(osteita pubisului)la nivel plantar și ulterior în compararea acesteia cu valorile 

obținute de jucătorii de fotbal afectați. În această direcția am folosit un 

posturotest care ne-a oferit informații directe legate suprafața centrului de 

greutate, amprenta plantara (picior drept și picior stâng) și presiunea exercitata 

la nivel plantar (picior drept și picior stâng). 

 

8.1.1 Rezultatele obținute de jucătorii de fotbal la nivel plantar 

Rezultatele subiecților testați pentru a stabili valorile de referință a 

parametrilor înregistrați la nivel plantar la jucătorii de fotbal sănătoși, sunt 

prezentate în tabelul nr. 2. 

 
Tabelul nr. 2. Rezultatele înregistrate de posturotest la jucătorii de fotbal sănătoși. 

Nr. 

crt.  

Amprentă 

picior drept 

(%) 

Amprentă 

picior stâng 

(%) 

Presiune 

plantară la 

piciorul drept 

(kgf) 

Presiune 

plantară la 

piciorul stâng 

(kgf) 

Suprafața 

centrului de 

greutate 

(cm3) 

  1. 41.8 58.2 32 18.8 0.28 

2. 48.2 51.8 42.4 35.5 0.408 

3. 33.7 66.3 23.5 12.9 0.323 

4. 42.9 57.1 23 21.5 0.206 

5. 46.5 53.5 27.2 22.6 0.2 

6. 38.6 61.4 19.6 17.7 0.135 

7. 36.1 63.9 37.5 24.6 0.157 

8. 39.3 60.7 26.7 22.8 0.107 
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9. 43 57 38.4 31.6 0.204 

10. 44.5 55.5 16.5 16.1 0.261 

11. 46.8 53.2 31.8 27.7 0.2 

12. 48 52 38.9 36.3 0.236 

13. 38.2 61.8 26.6 23.9 0.189 

14. 45.2 54.8 27.4 19.1 0.204 

15. 44.1 55.9 38.3 26.2 0.242 

16. 48 52 28.7 22.5 0.258 

17. 44.9 55.1 41 36.2 0.224 

18. 50 50 28.7 28.1 0.237 

19. 45.6 54.4 39.8 29.4 0.273 

20. 48 52 36.5 31.8 0.271 

21. 42.1 57.9 39.1 29.6 0.131 

22. 39.5 60.5 25.3 38.7 0.185 

23. 39.9 60.1 28.3 20.3 0.145 

24. 45.2 54.8 27.7 20.4 0.199 

25. 41.6 58.4 37.2 31.4 0.265 

26. 48.8 51.2 31.1 28.4 0.205 

27. 43.5 56.5 27 22.9 0.222 

28. 38.6 61.4 25.6 17.7 0.135 

29. 44.1 55.9 29 24.6 0.257 

30. 67.1 32.9 29.7 22.8 0.127 

 

8.1.2 Analiza rezultatelor 

În urma prelucrării datelor am observat ca la nivelul amprentei 

plantare avem un procentaj mai scăzut pe piciorul drept Median =  43,8%, decât 

pe stângul Median = 56.2%,  în timp ce coeficientul Skewness variaza de la un 

indice Skewness negativ, pentru piciorul drept, cu distribuţie înclinată spre 

dreapta şi cu valori extreme spre stânga, la un Skewness pozitiv, pentru piciorul 

stâng, cu o distribuție înclinată spre stânga şi cu valori extreme spre dreapta.  
Corelând amprentele plantare cu presiunea exercitată  la acest nivel, observăm 

că cele două sunt invers proporţionale şi anume dacă amprenta plantara pentru 

piciorul drept, Median = 43,8%, atunci presiunea exercitată pe piciorul drept, 

Median = 28,85 kgf, pe când amprenta plantara pentru piciorul stâng, Median = 

56,20%, iar presiunea exercitată pe piciorul stâng Median = 24,25 kgf.   În fig. 

nr. 5 și fig. nr. 6 se poate observa mai ușor corelarea dintre cei doi parametri și 

anume: amprentele plantare cu presiunea exercitata la nivel plantar. 

               
Fig. nr. 5. Corelarea dintre amprenta    Fig. nr. 6. Corelarea dintre amprenta 

plantara şi presiunea exercitată la   plantara şi presiunea exercitată la 
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nivelul acesteia– piciorul drept.  nivelul acesteia– piciorul stâng.

  

În concluzie în urma prelucrării datelor înregistrate de jucătorii de 

fotbal sănătoși s-a constat că au o amprentă plantară mult mai mare pe piciorul 

stâng  Median = 56.2%, decât pe piciorul drept Median =  43,8% și o medie a 

suprafaței centrului de greutate de 0,216  cm
3
.  Pe lângă acest lucru presiunea 

exercitată la nivelul bolții plantare este invers proportională, indicând piciorul 

drept, Median = 28,85kgf, iar pentru piciorul stâng Median = 24,25 kgf. 

Acest lucru poate fi indicat de faptul că jucătorii de fotbal utilizat în 

identificarea valorii de referință au fost dreptaci. Fiind dreptaci au nevoie ca 

membrul inferior drept să fie cât mai mobil pentru a putea lovi mingea, jongla, 

schimba direcția etc., bazându-se ca piciorul stâng să ofere stabilitatea necesară. 

 
Tabelul nr. 3. Valoarea de referință a datelor prelucrate. 

Amprenta plantară 

Media 

Deviația 

standard  Skewness  

Eroarea standard 

a Skewness  Kurtosis  

Eroarea Standard 

a Kurtosis  

Picior 

drept 

Picior 

stâng 

Picior 

drept 

Picior 

stâng 

Picior 

drept 

Picior 

stâng 

Picior 

drept 

Picior 

stâng 

Picior 

drept 

Picior 

stâng 

Picior 

drept 

Picior 

stâng 

43.8 56,2 4,44 4,44 -,565 ,565 ,427 ,427 -,261 -,261 ,833 ,833 

Presiunea plantară  

Media  

Deviația 

standard Skewness 

Eroarea standard 

a Skewness  

Kurtosis 

  

Eroarea Standard 

a Kurtosis  

Picior 
drept 

Picior 
stâng 

Picior 
drept 

Picior 
stâng 

Picior 
drept 

Picior 
stâng 

Picior 
drept 

Picior 
stâng 

Picior 
drept 

Picior 
stâng 

Picior 
drept 

Picior 
stâng 

28,85 24,25 6,55 6,52 ,038 ,294 ,427 ,427 -,584 -,564 ,833 ,833 

 

8.2 STUDIUL PRIVIND AMELIORAREA SIMPTOMATOLOGIEI 

GENERATE ÎN OSTEITA PUBISULUI LA FOTBALIȘTI 

 

Pentru a putea avea o bună imagine asupra cercetării pilot, s-au 

realizat două testări una inițială și una finală. Prelucrarea statistică și 

interpretarea grafică a rezultatelor cercetării pilot au fost realizată  efectuate la 

fel ca in subcapitolul 8.1 Studiu privind stabilirea valorii de referință a 

parametrilor înregistrați la nivel plantar la jucătorii de fotbal (pag. 29) 

 
8.2.1 Analiza și interpretarea rezultatelor inițiale și finale 

Subiecții au fost testați , atât inițial cât și final, conform protocolului 

de evaluare, iar datele obținute de către aceștia sunt prezentate în tabelul nr. 4.  
Tabelul  nr. 4. Datele culese cu ajutorul posturotestului la jucătorii de fotbal afectați. 

S Apd (%) Aps (%)  Ppd (kgf) Pps (kgf) SCg (cm3) 

 eI  eF  Dif. eI  eF  Dif. eI  eF  Dif. eI  eF  Dif. eI  eF  Dif. 

1 34.2 39.2 5 63.8 60.8 3 13.8 20.8 7 56.3 50.3 6 0.145 0.17 0.025 

2 31.6 38.6 7 68.4 61.4 7 14.5 15.5 1 60.1 55.1 5 0.121 0.161 0.04 
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3 37.9 38.9 1 62.1 58.1 4 25.6 26.6 1 70.6 66.6 4 0.171 0.211 0.04 

4 32.2 32.2 0 67.8 66.8 1 24.9 24.9 0 51.3 50.3 1 0.125 0.139 0.014 

5 22.3 24.3 2 67.7 62.7 5 31.4 32.4 1 65.6 61.6 4 0.116 0.126 0.01 

*Legendă: S= subiecții, Apd =amprentă picior drept, Aps = amprentă picior stâng, Ppd = presiune 

exercitată la nivel plantar, picior drept, Pps = presiune exercitată la nivel plantar, picior stâng, 

SCg = Suprafața centrului de greutate, eI = evaluare inițială, eF = evaluare finală, Dif. = diferența. 

 

În urma prelucrării datelor din tabelul nr. 4, eI., observăm că la 

nivelul amprentei plantare avem un procentaj mai scăzut pe piciorul drept 

Median =  32,2%, decât pe stângul Median = 67,7%,  în timp ce coeficientul 

Skewness indică pentru ambele picioare un indice Skewness negativ cu 

distribuţie înclinată spre dreapta şi cu valori extreme spre stânga. La nivelul 

presiunii plantare avem un procentaj mai scăzut pe piciorul drept Median =  

24,9 kgf, decât pe stângul Median = 60.1 kgf,   în timp ce coeficientul Skewness 

variază de la negativ pe piciorul drept indicând o distribuție înclinată spre 

dreapta şi cu valori extreme spre stânga la un Skewness pozitiv pe piciorul stâng 

cu o cu distribuție înclinată spre stânga şi cu valori extreme spre dreapta. Prin 

intermediul softurilor grafice am putut realiza doar corelarea dintre amprentele 

plantare cu presiunea exercitată la nivel plantar fig. nr. 7 și 8. 

                
Fig. nr. 7. Corelarea dintre amprenta      Fig. nr. 8. Corelarea dintre amprenta  

plantara şi presiunea exercitată la      plantara  şi presiunea exercitată la  

nivelul acesteia piciorul drept      nivelul acesteia piciorul stâng 

– jucători afectați.       – jucători afectați. 
 

În urma prelucrării datelor observăm că la nivelul amprentei plantare 

avem un procentaj mai scăzut pe piciorul drept Median =  38,6%, decât pe 

stângul Median = 61,4%,  în timp ce coeficientul Skewness variază, de la un 

Skewness negativ cu o distribuţie înclinată spre dreapta şi cu valori extreme spre 

stânga, la un coeficient Skewness pozitiv cu o distribuţie înclinată spre stânga şi 

cu valori extreme spre dreapta pentru piciorul stâng. La  nivelul presiunii 

plantare avem un procentaj mai scăzut pe piciorul drept Median =  24,9 kgf, 

decât pe stângul Median = 55,1 kgf  în timp ce coeficientul Skewness variază de 

la negativ pe piciorul drept indicând o distribuţie înclinată spre dreapta şi cu 

valori extreme spre stânga la un Skewness pozitiv pe piciorul stâng cu o cu 

distribuţie înclinată spre stânga şi cu valori extreme spre dreapta. Prin 

intermediul softurilor grafice am putut realiza doar corelarea amprentele 

plantare cu presiunea exercitată la nivel plantar fig. nr. 9 și  fig. nr. 10. 
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Fig. nr. 9. Corelarea dintre amprenta            Fig. nr. 10. Corelarea dintre amprenta  

plantara şi presiunea exercitată la     plantara şi presiunea exercitată la  

nivelul acesteia piciorul drept          nivelul acesteia piciorul stâng  

– jucători tratați.        – jucători tratați. 

 
8.3 COMPARAREA REZULTATELOR CERCETĂRII PRELIMINARE 

CU VALORILE DE REFERINȚĂ 

 
Literatura de specialitate nu a oferit o valoare de referință pe care să o 

putem compara cu jucătorii de fotbal afectați de osteita pubisului și să observăm 

modificările produse de aceasta. În această direcție în subcapitolul 8.1 Studiu 

privind stabilirea valorii de referință a parametrilor înregistrați la nivel plantar 

la jucătorii de fotbal (pag. 29) și 8.1.1 Rezultatele obținute de jucătorii de fotbal 

la nivel plantar (pag. 30) am reușit să creăm valoarea de referință care va putea 

fi comparată ulterior  cu rezultatele obținute la jucătorii de fotbal afectați. 

 
Tabelul nr. 5. Rezultatele interpretării statistice. 

 Apd 

(%) 

Aps 

(%) 

Ppd 

(kgf) 

Ppd 

(kgf) 

 

Media 

VR 43,8 56,2 28,85 24,25 

eI 32,2 67,7 24,9 60,10 

eF 38,6 61,4 24,9 55,1 

Skewness VR -,565 ,565 ,038 ,294 

eI -1,197 -,768 -,093 ,112 

eF -1,362 ,704 -,090 ,573 

Kurtosis VR -,261 -,261 -,584 -,564 

eI 2,344 -2,119 -2,210 -1,078 

eF ,893 1,410 ,030 -1,726 
*Legendă: S= subiecții, Apd =amprentă picior drept, Aps = amprentă picior stâng, Ppd = presiune 

exercitată la nivel plantar, picior drept, Pps = presiune exercitată la nivel plantar, picior drept, SCg = 

Suprafața centrului de greutate, VR = valoare de referință, eI = evaluare inițiale, eF = evaluare 
finale. 

 

În continuare vom nota valoarea de referință cu VR, testările inițiale 

cu eI, iar testările finale cu eF. 

La amprenta plantară a piciorului drept VR Media a indicat o 

valoare de 43,8%, un indice Skewness negativ cu o distribuție înclinată spre 

dreapta și cu valori extreme spre stânga și cu un coeficient Kurtosis = -,261 ceea 

ce ne indică o distribuție platicurtică. Odată cu instalarea patologiei și apariția 
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simptomelor eI ne arată o scădere a Mediei la 32,2%, coeficientul Skewness 

păstrându-se negativ cu o distribuție înclinată spre dreapta și cu valori extreme 

spre stânga și cu o urcare a coeficientului Kurtosis de la -,261 la un Kurtosis 

pozitiv de 2,344 modificându-și distribuția în leptocurtică.  După efectuarea 

tratamentului de recuperare eF ne arată o tendință spre normalizare a Mediei de 

la 32,2% la 38,6% (VR fiind 43,8), coeficientul Skewness menținându-se la 

negativ și cu o ameliorare a coeficientului Kurtosis de la 2,344 la ,893, 

mentinându-se o distribuție leptocurtică, dar cu o normalizare către o distribuție 

platicurtică. 

La amprenta plantară a piciorului stâng VR Media a indicat o 

valoare de 56,2% cu un coeficient Skewness pozitiv având o distribuție înclinată 

spre stânga și cu valori extreme spre dreapta și cu un coeficiont Kurtosis = -,261 

ceea ce ne indică o distribuție platicurtică. Odată cu instalarea patologiei și 

apariția simptomelor eI ne arată o creștere a Mediei la 67,7%, coeficientul 

Skewness modificându-se devenind negativ cu o distribuție înclinată spre 

dreapta și cu valori extreme spre stânga și cu o scădere a coeficientului Kurtosis 

de la -,261 la -2,119 păstrând distribuția leptocurtică. După efectuarea 

tratamentului de recuperare eF ne o tendință spre normalizare a Mediei de la 

67,7% la 61,4%, coeficientul Skewness arătând de asemenea o ameliorare de la -

,768 la ,704 o distribuție înclinată spre stânga și cu valori extreme spre dreapta 

și cu un  coeficientului Kurtosis cu distribuție  leptocurtică. 

La presiunea exercitata la nivel plantar a piciorului drept VR Media 

a indicat o valoare de 28,85 kgf, cu un coeficient Skewness pozitiv de ,038  

indicând o distribuție înclinată spre stânga și cu valori extreme spre dreapta și 

un coeficient Kurtosis negativ având valoarea de -,584, indicând o distribuție 

platicurtică. După instalarea patologiei eI au indicat o scădere a Mediei la 24,9 

kgf, cu o scădere a coeficientului Skewnes la -,093 devenind astfel un Skewness 

negativ cu o distribuție înclinată spre dreapta și cu valori extreme spre stânga și 

o variație destul de mare a coeficientului Kurtosis la -2,210 păstrând distribuția 

platicurtică. După efectuarea protocolului de tratament observam la eF o 

stagnare a Mediei la 24,9 kgf, o ameliorare de 0,03 la nivelul coeficientului 

Skewness, menținându-se un Skewness negative, dar cu o ameliorare exagerată a 

coeficientului Kurtosis la 0,30 devenind astfel o distribuție leptocurtică, aproape 

de o distribuție mezocurtică. 

La presiunea exercitata la nivel plantar a piciorului stâng VR 

Media a indicat o valoare de 24,25 kgf, cu un coeficient Skewness pozitiv de 

,294  indicând o distribuție înclinată spre stânga și cu valori extreme spre 

dreapta și un coeficient Kurtosis negativ având valoarea de -,564, indicând o 

distribuție platicurtică. După instalarea patologiei eI au indicat o creștere a 

Mediei la 60,1 kgf, cu o scădere a coeficientului Skewnes la ,112 cu o distribuție 

înclinată spre stânga și cu valori extreme spre dreapta și o scădere a 

coeficientului Kurtosis la -1,078 păstrând distribuția platicurtică. După 



36 
 

efectuarea protocolului de tratament observăm la eF o tendița de normalizare a 

Mediei la 55,1 kgf, o menținere a coeficientului Skewness negative și cu o 

menținere a distribuției platicurtică.  

 
CAPITOLUL 9 

 CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 
Cu ajutorul posturotestului și a pachetelor software folosite pentru 

analizele statistice s-a reusit identificarea valorii de referință și confirmarea 

primului obiectiv, și anume stabilirea valorii de referință a parametrilor 

înregistrați la nivel plantar la jucătorii de fotbal sănătoși. Confirmarea primului 

obiectiv a dus și la confirmarea primei ipoteze, și anume realizarea unei analize 

concrete privind parametrii la nivel plantar duce la stabilirea valorilor de 

referință a jucătorilor de fotbal sănătoși privind amprenta plantară și presiunile  

acesteia; 

Confirmarea primului obiectiv și a primei ipoteze este dată de valorile 

obținute ce pot fi utilizate în viitoarele studii asupra sindromului pubalgic 

(osteitei pubisului), oferind încă o informație ce va ajuta medicul în 

diagnosticarea acesteia, dar și terapeutul în creșterea calității tratamentului 

kinetoterapeutic. S-a observat că odata instalat, sindromul pubalgic (osteita 

pubisului) provoacă modificări ce pot fi inregistrate la nivel plantar. În urma 

rezultatelor obținute putem spune că cel de-al doilea obiectiv, și anume 

aplicarea unui protocol terapeutic cu mijloace kinetologice produce 

ameliorarea simptomatologiei generate de către sindromul pubalgic (osteita 

pubisului), a fost confirmat. Protocolul de tratament propus a avut rezultate 

pozitive în recuperarea sindromului pubalgic ameliorând simptomele provocate 

de acestea la jucătorii de fotbal, confirmând astfel și cea de-a doua ipoteză, 

aplicarea unui protocol terapeutic cu mijloace kinetologice produce 

ameliorarea simptomatologiei generate de către sindromul pubalgic (osteita 

pubisului) la jucătorii de fotbal. Cercetarea experimentală mai amplă, se 

concretizează într-un conținut cu mai multe metode de evaluare, printre care 

evaluarea bilanțului articular a membrelor inferioare și scala VAS (Visual 

Analog Scale) pentru evaluarea durerii.  Cercetarea experimentală vizează 

optimizarea protocolului terapeutic prin scurtarea timpului de recuperare și de 

reinserție în activitatea competițională cât mai repede. 
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PARTEA A III-A 

CERCETARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND EFECTELE TEHNICILOR 

KINETICE ÎN RECUPERAREA SINDROMULUI PUBALGIC LA 

JUCĂTORII DE FOTBALÂ 

 

CAPITOLUL 10 

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE 

 
Capitolul 10 este destinat cadrului general de organizare, precum și 

pentru designul cercetării cuprinzând: scopul și obiectivele cercetării, sarcinile 

și ipotezele cercetării, metodele de cercetare și de evaluare utilizate în redactarea 

cercetării experimentale. 

 
10.1 SCOPUL CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 
Scopul cercetării experimentale este de a evidenția efectele tehnicilor 

kinetice în recuperarea sindromului pubalgic (osteita pubisului) și reintoarcerea 

sportivilor cât mai rapid în activitatea competițională.  

 
10.2 OBIECTIVELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 
Obiectivele cercetării au fost structurate pe două direcţii şi anume: 

 realizarea unui protocol bine structurat destinat recuperării 

sindromul pubalgic (osteitei pubisului) prin intermediul tehnicilor 

kinetice la jucătorii de fotbal; 

 evidențierea eficienței planului de recuperare realizat și aplicat în 

această etapă. 

 
10.3 SARCINILE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

Sarcinile cercetării experimentale au vizat:  

- stabilirea metodelor de evaluare;  

- stabilirea numărului de subiecți și a duratei cercetării; 

- stabilirea sustinerii evaluarii inițiale și finale; 

- stabilirea protocolului de tratament; 

- stabilirea exercitiilor destinate reintroducerii in activitatea 

competițională; 

- stabilirea modului de realizare a analizei datelor și interpretării 

datelor; 

- redactarea cercetării experimentale. 
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10.4 IPOTEZELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 
În această cercetare am verificat următoarele ipoteze:  

- aplicarea unui protocol terapeutic cu tehnici kinetice, pe o perioadă 

de șase săptămâni, produce o ameliorare a simptomatologiei 

generate de sindromul pubalgic (osteita pubisului);  

- întocmirea și aplicarea unui plan de recuperarea terapeutică va 

duce la scurtarea timpului de ameliorare a simptomatologiei și de 

reinserție mai repede în activitatea competițională. 

 
10.5 METODELE DE CERCETARE 

 
În cercetarea propusă au fost folosite următoarele metode de cercetare:  

- metoda studiului bibliografic şi metoda istorică;  

- metoda observației pedagogice; 

- metoda măsurării şi evaluării unde au fost folosite următoarele 

tipuri de evaluări:  

 aprecierea dezvoltării antropometrice (folosit ca şi criteriu de 

departajare a subiecților utilizați în cercetarea de față); 

 aprecierea stabilometrică cu posturotestul (ce vizualizează/ prezintă 

date privind presiunile plantare, imaginea piciorului prin scanarea 

bolții plantare: suprafața și amprenta, depărtarea centrului general 

de greutate și evaluarea parametrilor pasului în dinamică), împreună 

cu BTS G-Studio și BTS G-Sensor se vor monitoriza parametrii 

spațio-temporali și unghiurile de mișcare a pelvisului (rotație, 

înclinare și oblicitate); 

 evaluarea mobilității articulației coxofemurale cu ajutorul 

goniometriei; 

 evaluarea durerii resimțite de pacient în diferite situații cu ajutorul 

scalei de durere Visual Analog Scale. 

- metoda studiului de caz; 

- metoda statistico-matematică şi metoda grafică sunt două metode  

strâns legate între ele.  

Elementele de statistica utilizate au fost explicate în detaliu în 

PARTEA II – CERCETARI PRELIMINARE ÎN CONTEXTUL TEMEI, Capitolul 

7 Cadru metotodologic de realizare a cercetarii preliminare, Subcapitolul 7.5 

Metodele de cercetare, pagina 25.  

Pe lângă elementele de menționate anterior au mai fost utilizate si: 

Corelaţia este o metodă statistică utilizată pentru a determina relaţiile 

dintre două sau mai multe variabile.  
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Coeficientul de corelaţie este o valoare cantitativă ce descrie relaţia 

dintre două sau mai multe variabile şi variază între -1 şi +1, unde valorile 

extreme presupun o relaţie perfectă între variabile.   

Nivelul (pragul) de semnificaţie este probabilitatea maximă cu care 

putem risca o eroare. În practică, un nivel de semnificaţie de 0,05 (5%) este 

suficient de precis, probabilitatea (nivel de încredere) de 95% arătând că decizia 

este justă. 

Calculul coeficientului de corelaţie simplă (Bravais-Pearson) 

implică abaterile relative ale rezultatelor din cele două distribuţii faţă de mediile 

corespunzatoare.  

Cel mai utilizat criteriu pentru interpretarea coeficientului de corelaţie 

este coeficientul de determinare (Coeficient Pearson). Coeficientul de 

determinare indică partea din dispersia totală, a măsurării unei variabile, care 

poate fi explicată sau justificată de dispersia valorilor din cealaltă variabilă. 

Regresia reprezintă o metodă statistică folosită pentru a estima sau 

prognoza schimbările dintr-o variabilă, în funcţie de schimbările din altă 

variabilă sau dintr-un set de alte variabile.  

Când avem două sau mai multe eşantioane selectate în mod similar în 

conformitate cu teoria selecţiei şi dorim să testăm dacă diferenţele sunt sau nu 

semnificative  în vederea  deciziei, aplicăm o serie de teste de semnificaţie.  

Testul 2  (chi pătrat). Testul 2  este un test neparametric utilizat 

pentru deducţiile statistice, în cazul a două sau mai multe eşantioane extrase 

aleator dintr-o populaţie şi care au o repartiţie de frecvenţe diferită între ele.  

Prelucrarea statistică s-a concentrat şi asupra ipotezei de null (H0). 

Aceasta presupune că datele nu prezintă legături între ele, dar sunt 

independente, iar valorile comparate nu diferă între ele.  Rezultatul p al testului 

efectuat, furnizat ca si un numar intre 0 si 1, reprezintă probabilitatea de a face o 

eroare daca respingem ipoteza de H0. Dacă p este mai mic decât pragul de 

semnificaţie α ales – deobicei α=0,05 - respingem ipoteza H0 şi admitem ca 

adevărată ipoteza alternativă.  

 
10.6 METODELE DE EVALUARE UTILIZATE ÎN CERCETAREA 

EXPERIMENTALĂ 

 
Pentru realizarea cercetării am folosit o evaluare care s-a structurat pe 

următoarele direcții:  

- aprecierea dezvoltării somatice prin măsurarea: greutății, înălțimii, 

dimensiunii plantare; 

- aprecierea stabilometrică a poziției corpului prin intermediul 

posturologiei; 

- aprecierea parametrilor spațio-temporali prin intermediul 

programelor și softurilor BTS; 
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- aprecierea gradului de mobilitate a articulației coxo-femurale prin 

intermediul goniometriei; 

- aprecierea durerii resimțită de pacient în diferite situații prin 

intermediul  scalei de durere Visual Analog Scale. 

Aprecierea dezvoltării somatice a fost utilizată cu scopul de a 

selecta subiecții, ducând la un mai bun control al variabilelor. În această direcție 

s-a folosit și a fost prezentată în Partea a II –a, Capitolul 7, Subcapitolul 7.6 

Metode de evaluare, pag. 26. 

Aprecierea dezvoltării stabilometrică a poziției corpului a fost 

realizată cu ajutorul posturotestului. Aprecierea dezvoltării stabilometrică a fost 

descrisă la Partea a II –a, Capitolul 7, Subcapitolul 7.6 Metode de evaluare, 

pag. 26. 

Pentru efectuarea cercetării experimentale s-a folosit un posturotest, 

având sistemul de functionare: P-walk, LetSense GROUP, Sistema Mod. LorAn 

3751, Sicurezza Elettrica Classe II Tipo B Disp Med. CLASSE I din 2018. 

Aprecierea parametrilor spațio-temporali prin intermediul softului 

BTS G-Studio și dispozitivul BTS  G-Sensor.   

Dispozitivul BTS G-Sensor este un sensor inerțial cu accelerometru 

triaxial, magnetometru triaxial și giroscop triaxial care ne permite împreună cu 

softul BTS G-Studio să efectuăm o analiză a parametrilor spațio temporali 

precum: viteza, ritmul, lungimea pasului, distanța între picioare, lățmea pasului, 

durata ciclului de mers, durata  

Aprecierea gradului de mobilitate prin intermediul goniometriei.  

Aprecierea durerii resimțită de pacient în diferite situații prin 

intermediul  scalei de durere Visual Analog Scale (VAS).  

 
CAPITOLUL 11 

 DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 
Întrucât pubalgia este un traumatism/efect negativ al antrenamentului 

din fotbal, și nu am avut ocazia să avem grupă de experiment și de control, am 

considerat că studiul de caz este potrivit.  

 
11.1 DEMERSUL CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 
Cu ajutorul antropometriei au fost aleși cei 6 jucători de fotbal 

afectați. Criteriile de selecție au fost următoarele: diagnosticați de către medicul 

specialist cu sindromul pubalgic (osteita pubisului), vârsta cuprinsă între 20 și 

30 de ani, sex masculin, greutatea corporală cuprinsă între 60-95 de kilograme, 

talia cuprinsă între 170-195 cm, dimensiunea plantei cuprinsă între 22.5 și 28.5, 

minim de 5 ani de activitate sportivă în această ramură și jucători de fotbal în 

ligile I-IV. Locația de desfășurare a studiului este în cadrul clinicii Pro Life 
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Clinics SRL din Iași, strada Anastasie Panu, în colaborare cu medicii specialiști 

și primari din această unitate. Cercetarea a început în data de 15.04.2018 până la 

09.02.2019, prin selectarea jucătorilor de fotbal afectați de sindromul pubalgic 

(osteita pubisului), efectuarea testărilor inițiale, conceperea și aplicarea 

protocolului de tratament kinoterapeutic, efectuarea testărilor finale, conceperea 

și aplicarea planului de antrenament destinat reintegrării în activitatea 

competițională și prelucarea statistică, analiza, interpretarea și reprezentarea 

grafică a rezultatelor obținute.  

 
11.2 SUBIECȚII CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 
Subiecții cercetării sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, 

sex masculin, greutatea corporală cuprinsă între 60-95 de kilograme, talia 

cuprinsă între 170-195 cm, dimensiunea plantei cuprinsă între 22.5 și 28.5 cm. 

Toți subiecții cercetării au fost diagnosticați în urma investigațiilor de către 

medicul specialist de reumatologie cu sindromul pubalgic  – post efort fizic.  

 
11.3 ETAPELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 
Etapele au fost ordonate astfel încât să se poată urmări progresul 

cercetării experimentale (tabelul nr. 6). 
 

Tabelul nr. 6. Etapele și activitățile cercetării. 

Etapă Perioadă Activităţi/ Sarcini 

1. Fundamentarea 

conceptuală și 

metodologică a 

lucrării 

01.10.201

6 –  

prezent 

- documentare: 

- cercetarea literaturii de specialitate (reviste, 

cărți de anatomie si biomecanică, cărți de 

medicină etc.); 

- cercetarea revistelor naționale și internaționale 

de specialitate. 

2. Organizarea și 

desfășurarea 

cercetării 

experimentale 

15 aprilie 

2018 – 

 prezent 

- stabilirea scopului și obiectivele  cercetării; 

- stabilirea ipotezele lucrării; 

- stabilirea tipului de cercetare; 

- stabilirea numărului necesar de subiecți; 

- stabilirea metodelor de evaluare; 

- stabilirea timpului necesar evaluarii inițiale și 

finale; 

- stabilirea timpului destinat protocolului de 

recuperare; 

- stabilirea timpului necesar parcurgerii planului 

de antrenament destinat reintegrării în 

antrenamentele normale; 

- stabilirea timpului destinat reintegrării în 

activitatea competițională; 
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- stabilirea timpului destinat redactării lucrării. 

3. Subiecții și locul de 

desfășurare 

30 aprilie 

2018 –  

prezent 

- găsirea locului de desfășurare a cercetării; 

- identificarea numărului optim de subiecți 

destinați cercetării; 

- stabilirea criteriilor de departajare a subiecților 

utilizați în cercetare; 

- contactarea echipelor din liga a IV și V,  pentru 

a identifica jucătorii de fotbal care sufereau de 

sindromul pubalgic (osteita pubisului). 

4. Testările inițiale  01 iunie 

2018 – 

 prezent 

- testarea antropometrică subiecților afectați de 

sindromul pubalgic (osteita pubisului), necesară 

pentru criteriul de departajare; 

- testarea jucătorilor de fotbal afectați de 

sindromul pubalgic (osteita pubisului) cu 

ajutorul posturotestului P-Walk. 

- testarea jucătorilor cu ajutorul softului BTS G-

Studio și dispozitivului BTS G-Sensor; 

- evaluarea durerii cu ajutorul Visual Analog 

Scale în diverse situatii; 

- evaluarea durerii cu ajutorul Visual Analog 

Scale în diferite grade ale mișcării utilizand 

goniometria; 

- stocarea informațiilor. 

5. Conceperea și 

aplicarea 

programului de 

recuperare 

destinat 

sindromului 

pubalgic (osteita 

pubisului) 

15 

septembri

e 2018 – 

 

30.01.201

9 

- stabilirea metodelor și tehnicilor utilizate în 

programul de recuperare; 

- parcurgerea programului de recuperare de către 

fiecare subiect afectat de sindromul pubalgic 

(osteita pubisului). 

6. Testările finale 20 februarie 

2018 – 

 25 martie 

2019 

- testarea antropometrică subiecților afectați de 

sindromul pubalgic (osteita pubisului), cu 

scopul de a identifica eventualele modificări; 

- testarea jucătorilor de fotbal afectați de 

sindromul pubalgic (osteita pubisului) cu 

ajutorul posturotestului. 

- stocarea informațiilor. 

7. Concep

erea și aplicarea 

planului de 

antrenament 

destinat 

reintegrării în 

activitatea 

competițională 

1 noiembrie 

2018 – 

30.01.2019 

- stabilirea planului de antrenament/ exercițiilor 

optime  destinate reintegrării în activitatea 

competițională; 

- parcurgerea planului de antrenament destinat 

reintegrării în activitatea competițională; 

- monitorizarea planului de tratament destinat 

reintegrării în activitatea competițională. 

8. Prelucrarea 04 ianuarie - utilizarea metodelor computaționale în vederea 
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statistică a 

rezultatelor 

obținute 

2019 –  

5 februarie 

2019 

prelucrării statistice a rezultatelor obținute la 

testările inițiale și finale; 

- realizarea grafică a rezultatelor obținute cu 

ajutorul programelor grafice; 

- realizarea hărților de presiune prin intermediul 

pachetelor software. 

9. Redactarea 

cercetării 

experimentale 

15.12.2018 

–  

9 .02.2019 

- stabilirea numărului de capitole; 

- redactarea capitolelor. 

 

11.4 INTERVENȚIA APLICATIVĂ DE RECUPERARE 

 
În acest subcapitol vom aborda planul de intervenție atât din punct de 

vedere al structurii, cât și din punct de vedere al tehnicilor utilizate împreună cu 

efectul acestora. 

 
11.4.1 Detalierea protocolului de recuperare 

Protocolul de tratament utilizat în cercetarea experimentală este 

detaliat pe: săptămâni, zile, tehnici utilizate, ordinea tehnicilor utilizate și durata 

fiecărei tehnici utilizate. 

 

Săptamâna 1-2: 

Ședințele de tratament sunt identice pentru primele două săptămâni 

de tratament. În aceste săptămâni terapeutul va executa ședința de tratament 

descrisă mai jos: 

 descrierea ședinței de tratament: 

o masaj musculatura adductoare a membrelor inferioare: 

 netezire (3 minute); 

 fricțiune (3 minute). 

o stretching pasiv a musculaturii adductoare a membrelor inferioare; 

o masaj musculatura adductoare a membrelor inferioare: 

 netezire (3 minute); 

 fricțiune (3 minute). 

o tehnică de facilitare neuroproprioceptivă musculară pe musculatura 

adductoare a membrelor inferioare: 

 tehnica utilizată: relaxare-opunere (RO): 

 5 secunde contracție; 

 3 secunde relaxare. 

o masaj musculatura adductoare a membrelor inferioare: 

 netezire (3 minute); 

 fricțiune (3 minute). 

o combinare stretching pasiv cu tehnică de facilitare 

neuroproprioceptivă musculară: 
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 tehnici utilizate: relaxare-opunere și stretching pasiv. 

 5 secunde contracție; 

 5-30 secunde stretching pasiv. 

o masaj musculatura adductoare a membrelor inferioare: 

 vibrații (3 minute). 

Protocolul se efectuează prima dată pe un membru inferior (nu 

contează ordinea), apoi se efectuează și pentru membrul inferior opus. 

Durata tehnicilor poate varia în funcție de la fiecare tehnică. 

Durata totală a protocolului de tratament variază în funcție de 

răspunsul pacientului la fiecare tehnică, elasticitatea tesutului, capacitatea de 

antrenament a pacientului, masa musculară etc. 

Săptămâna 3: 

În această săptămână pacienții au beneficiat doar de 2 sedințe de 

tratament identice. Prima ședință a fost executată marți, iar cea de-a doua 

ședință a fost efectuată vineri. 

În această săptămână ședința de tratament a constat în: 

o masajul musculaturii pelvine pe partea dreaptă; 

o masaj pe simfiza pubiană și de-a lungul ramurei pubiene drepte: 

 netezire (5-8 minute). 

o masajul musculaturii pelvine pe partea stângă; 

o masaj pe simfiza pubiană și de-a lungul ramurei pubiene stângi: 

 netezire (5-8 minute). 

Durata tehnicilor poate varia în funcție de la fiecare tehnică. 

Durata totală a protocolului de tratament variază în funcție de răspunsul 

pacientului la fiecare tehnică, elasticitatea tesutului, capacitatea de antrenament 

a pacientului, masa musculară etc. 

Săptămâna 4-6: 

 în ziua de luni, miercuri și vineri se efectuează protocolul 

prezentat în săptămâna 1-2; 

 în ziua de marți și joi se efectuează protocolul prezentat 

în săptămâna 3. 

 
11.4.2 Descrierea tehnicilor folosite 

Protocolul de tratament a fost efectuat de către 6 jucătorii de fotbal 

afectați de osteita pubisului pe o durată de sașe săptămâni, unde fiecare ședință 

de tratament a durat între 50 și 70 de minute. Echipamentul subiectului a fost 

compus dintr-un tricou, boxeri și o pereche de ciorapi scurți. 

În cadrul sedințelor de tratament au fost utilizat tehnici de masaj și  are 

au avut la bază exercițiul fizic. 

 
11.4.2.1 Tehnicile de masaj utilizate 

A. Masajul musculaturii adductoare a membrelor inferioare 



45 
 

Ca tehnică utilizată am folosit: netezirea fricțiunea și vibrațiile. 

Netezirea presupune 2 acțiuni: 

 pacientul – decubit dorsal cu membrele inferioare în 

abducție la 15
o
; 

 terapeutul – stând pe partea unde se efectuează tehnica. 

Mâna kinetoterapeutului alunecă cu palma fermă de la nivelul 

inserției distale a musculaturii adductorii, cu o presiune constantă (adaptată în 

funcție de răspunsul țesutului la presiunea exercitată de palmă), de-a lungul 

musculaturii adductorii până la nivelul inserției de origine (simfiza pubiană/ 

ramura pubisului). 

Fricțiunea presupune 2 acțiuni:  

 pacientul – decubit dorsal cu membrele inferioare în abducție 

la 15
o
; 

 terapeutul – stând pe partea unde se efectuează tehnica. 

Kinetoterapeutul execută cu ajutorul falangelor distale fricţiuni 

circulare concentrice/ excentrice, de la nivelul inserției distale a musculaturii 

adductorii de-a lungul musculaturii adductorii până la nivelul inserției de origine 

(simfiza pubiană/ ramura pubisului). 

Vibrațiile presupun 2 acțiuni:  

 pacientul – decubit dorsal cu membrele inferioare în 

abducție la 15
o
; 

 terapeutul – stând pe partea unde se efectuează tehnica. 

Kinetoterapeutul apucă cu mana musculatura adductorie de la nivelul 

inserției distale a musculaturii adductorii, aplicând mişcările asemenea unui 

tremurat continuu rezultat din contracţia alternativă a muşchilor antagonişti ai 

degetelor şi ai mâinii (antebraţ), de-a lungul musculaturii adductorii până la 

nivelul inserției de origine (simfiza pubiană/ ramura pubisului). 

B. Tehnica de elasticizare a musculaturii pelvine  

o descrierea tehnicii de elasticizare a musculaturii pelvine  

presupune 2 acțiuni:  

 pacientul – decubit dorsal cu membrul inferior de partea 

unde se efectuează tehnica flectat cu talpa pe pat; 

 terapeutul – stând pe partea unde se efectuează tehnica. 

Din această poziție kinetoterapeutul poziționează mana (palma 

deschisă) pe partea internă a tuberozității ischiatice, trecând pe deasupra 

membrului inferior flectat al pacientului. Ajuns în aceată poziție terapeutul îi 

cere pacientului să întindă membrul inferior pe pat. Tehnica continuă printr-un 

masaj în sensul punctelor cardinale de la superficial, către profund. 

 
11.4.2.2 Tehnicile exercițiului fizic static de tip pasiv și dinamic 

A. Stretching musculaturii adductoare a membrelor inferioare 

stretching pasiv presupune 2 acțiuni:  
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 pacientul – decubit dorsal; 

 terapeutul – stând pe partea unde se efectuează tehnica: 

 priza – treimea distala a tibiei; 

 contrapriza – eminența tenară și hipotenară a 

terapeutului pe spina-iliacă antero superioară a 

pacientului de partea opusă tehnicii. 

Kinetoterapeutul duce membrul inferior până în punctul apariției 

mișcărilor compensatorii. Ajuns în această poziție, terapeutul menține membrul 

inferior în poziția respectivă.  

B. Tehnici de facilitare neuroproprioceptivă musculară  
Tehnici utilizate:   

 relaxare-opunere (RO): 

o descrierea tehnicii  

 pacientul – decubit dorsal; 

 terapeutul – stând pe partea unde se efectuează tehnica: 

 priza – treimea distala a tibiei; 

 contrapriza – eminența tenară și hipotenară a 

terapeutului pe spina-iliacă antero superioară a 

pacientului de partea opusă tehnicii. 

Kinetoterapeutul duce membrul inferior până în punctul apariției 

mișcărilor compensatorii. Ajuns în această poziție, terapeutul îi cere pacientului 

să efectueze o mișcare de adducție (10% din forța maximă) timp de 5 secunde. 

După cele 5 secunde de contracție izometrică, kinetoterapeutul îi cere 

pacientului să relaxeze membrul inferior și asteaptă 3 secunde.  

 
11.4.3 Planul de antrenament destinat reintegrării în activitatea 

competițională 

Planul de antrenament destinat reintegrării în activitatea competițională 

este conceput pe o perioadă de două și începe după finalizarea planului de 

intervenție asupra osteitei pubisului. 

Planul de antrenament a fost compus din 6 ședințe de antrenament în 

cabinetul de kinetoterapie, sub îndrumarea și supravegherea permanentă a 

kinetoterapeutului. În prima săptămână, pacienții au efectuat două ședințe 

destinate reintegrării în activitatea competițională. Una dintre ședințe a fost 

efectuată luni, iar cea de-a doua sedință a fost executată vineri. Între cele două 

sedințe de antrenament, a fost inclusă o ședință de tratament destinată prevenției 

recidivei sindromului pubalgic. În cea de-a doua săptămână, pacienții au 

efectuat patru ședințe destinate reintegrării în activitatea competițională. 

Ședințele de antrenament au fost efectuate în zilele de luni, marți, joi și vineri, 

iar în ziua de miercuri aceștia au beneficiat de o ședință de tratament destinată 

prevenției recidivei sindromului pubalgic. Echipamentul de antrenament a fost 

compus dintr-un tricou, sort și ciorapi scurți. 
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Planul de antrenament destinat reintegrării în activitatea 

competițională este conceput pe o perioadă de două săptămâni și începe după 

finalizarea planului de intervenție asupra osteitei pubisului. Planul de 

antrenament a fost compus din 6 ședințe (2 în prima săptămână și 4 în cea de-a 

doua săptămână) de antrenament în cabinetul de kinetoterapie, sub îndrumarea 

și supravegherea permanentă a kinetoterapeutului.Planul de antrenament 

destinat reintegrării în activitatea competițională este compus din: 

 traseu – exerciții de deplasare lateral dreapta, față, lateral stânga și 

spate cu variații ale tempoului; 

 exerciții efectuate cu banda elastică la spalier destinate 

reechilibrării musculaturii anterioare a coapsei și a ilio-psoasului 

(pentru ambele membre); 

 exerciții destinate musculaturii profunde prin intermediul plăcii de 

echilibru; 

 exerciții efectuate cu banda elastică la spalier destinate 

reechilibrării musculaturii adductoare a membrelor inferioare 

(pentru ambele membre). 

 Atât pacienții cât și antrenorul au fost informați ca atât la sfărșitul 

fiecărui antrenament, cât și la sfărșitul fiecărui meci oficial să acorde o atenție 

sporită programului de refacere. 

 

CAPITOLUL 12 

REZULTATELE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA LOR 

 
În acest capitol am prezentat interpretarea rezultatelor obținute de 

fiecare pacient în parte la evaluarea inițială și evaluarea finală.  

 
12.1 REZULTATELE OBȚINUTE DE CĂTRE SPORTIVII AFECTAȚI 

 
În acest subcapitol vom prezenta rezultatele evaluările inițiale și 

finale pentru fiecare pacient în parte. 

 
12.1.1 Rezultatele obtinute de către Pacientul 1  

În tabelul nr. 7 sunt prezentate datele obținute la evaluarea durerii 

resimțite de pacient în diferite situații. Datele au fost obținute prin intermediul 

scalei de durere Visual Analog Scale. 

 

Tabelul nr. 7. Evaluarea inițială și finală a durerii în diferite situații– pacientul 1. 

Situații Visual Analog Scale 

Inițial Final 

În ortostatism 1 0 

În mers 2 0 
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În alergat 5 0 

În schimbarea direcției de deplasare 8 0 

În timpul lovirii mingii cu piciorul drept 9 0 

În timpul lovirii mingii cu piciorul stâng 7 0 

În timpul săriturii 2 0 

La aterizare 2 0 

Pacientul va acorda o notă de la 0 la 10, unde: 

 0 – pacientul nu simte nici o durere; 

 10 – durerea resimțită de pacient este insuportabilă. 

În tabelul nr. 8 sunt prezentate datele obținute la evaluarea durerii 

resimțite de pacient în funcție de gradul de mișcare. Datele au fost obținute prin 

intermediul scalei de durere Visual Analog Scale. 

 
Tabelul nr. 8. Evaluarea inițială și finală a durerii în diferite de gradul de mișcare – 

pacientul 1. 

 

 

Segment 

 

 

Mișcare 

Inițial Final 

Gradele de 

mișcare la 

care începe 

durerea 

VAS în 

momentul 

începerii 

durerii 

Gradele de 

mișcare la 

care începe 

durerea 

VAS în 

momentul 

începerii 

durerii 

 

 

 

Șold 

 

Flexie 

0o – 5o 8 0o – 120o 0 

10o – 45o 8 

 

Abducție 

0o – 5o 7 0o – 40o 0 

10o – 15o 8 

 

Trunchi 

Flexie 0o – 5o 8 0o – 100o 0 

10o – 30o 6 

Pacientul va acorda o notă de la 0 la 10, unde: 

 0 – pacientul nu simte nici o durere; 

 10 – durerea resimțită de pacient este insuportabilă. 

Toate valorile înregistrate la evaluarea inițială, atât în diferite situații cât și 

la diferite grade de mișcare, s-au modificat în totalitate, pacientul acordând la 

sfârșitul protocolului nota 0 la fiecare parametru din scala de durere VAS, lucru 

confirmat și de către rezultatele următoare. 

 
Tabelul nr. 9. Valorile inițiale, finale și diferențele obținute în statică cu BTS P–Walk - 

pacientul 1. 

Parametru Picior Inițial Final Diferență 

Suprafața 

plantara 

Stâng 55.3% 50.1 % 5.2% 

Drept 44.7% 49.9 % 5.2% 

Presiunea 

maximă 

Stâng 
230.1 kPa(r) 156.8 kPa(r) 

73 kPa(r) 

Drept 172.5 kPa(r) 128.5 kPa(r) 44 kPa(r) 

Presiunea medie Stâng 80.9 kPa(r) 69 kPa(r) 11.9 kPa(r) 

Drept 77.9 kPa(r) 59.1 kPa(r) 18.8 kPa(r) 

Indexul arcuirii Stâng 16.75% 26.62 % 9.87% 
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Drept 6.93% 28.60 % 21.67% 

Tipologia bolții 

plantare 

Stâng picior scobit 

ușor picior normal 

Drept picior scobit 

accentuat picior normal 

 

Rezultatele obținute ne indică o normalizare a suprafaței de contact a 

bolții plantare cu solul pentru ambele picioare și automat o îmbunătățire atât la 

nivelul presiunii medii, cât și la nivelul presiunii maxime înregistrate la 

contactul bolții plantare cu solul. 

Tabelele cu nr. 10 și 11 sunt destinate evaluărilor inițiale și finale în 

dinamică a pacienților. Datele au fost prelevate cu ajutorul dispozitivelor BTS 

P-WALK și BTS G-Sensor, dar și cu ajutorul programului software BTS G-

Studio. 

 
Tabelul nr. 10. Valorile inițiale, finale și diferențele obținute în dinamică cu BTS P–Walk 

- pacientul 1. 

Parametru Pasul Picior Inițial Final Diferență 

 

 

Durata pasului 

Pasul 1 Stâng 1230 ms 970 ms 260 ms 

Pasul 2 Drept 1010 ms 1040 ms 30 ms 

Pasul 3 Stâng 1210 ms 900 ms 310 ms 

Pasul 4 Drept 910 ms 1200 ms 290 ms 

 

Suprațata 

pasului 

Pasul 1 Stâng 126 cm2 145 cm2 19 cm2 
Pasul 2 Drept 114 cm2 169 cm2 55 cm2 
Pasul 3 Stâng 125 cm2 154 cm2 29 cm2 
Pasul 4 Drept 114 cm2 176 cm2 62 cm2 

 

 

Presiune 

medie 

Pasul 1 Stâng 135.1 kPa(r) 133.7 kPa(r) 1.4 kPa(r) 
Pasul 2 Drept 132.6 kPa(r) 111.9 kPa(r) 20.7 kPa(r) 
Pasul 3 Stâng 121.5 kPa(r) 126.5 kPa(r) 5 kPa(r) 
Pasul 4 Drept 114.0 kPa(r) 114.7 kPa(r) 0.7 kPa(r) 

Presiune 

medie 

2 pași Stâng 128.3 kPa(r) 130.1 kPa(r) 1.8 kPa(r) 
Drept 128.6 kPa(r) 113.3 kPa(r) 15.3 kPa(r) 

Durata medie 2 pași Stâng 1220 ms 935 ms 285 ms 

Drept 960 ms 1120 ms 160 ms 

Presiunea 

maximă 

2 pași Stâng 303.8 kPa(r) 149.5 kPa(r) 154.3 kPa(r) 
Drept 303.8 kPa(r) 172.5 kPa(r) 131.3 kPa(r) 

 

Tabelul nr. 10 identificăm că în urma tratamentului efectuat durata 

medie a pașilor s-a normalizat, prin creșterea timpului petrecut pe membrul 

inferior dominant (dreptul), dar și prin normalizarea presiunii maxime 

înregistrate la acest nivel. Tabelul nr. 10 este confirmat de către tabelul nr. 11 

prin îmbunătățirea parametrilor spațio-temporari, de la evaluarea inițială la 

evaluarea finală, precum lungimea pasului, cadența pașilor și viteza de 

deplasare. 
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Tabelul nr. 11. Valorile inițiale și  finală comparată cu valoarea normală - obținute în 

dinamică cu BTS g–Sensor- pacientul 1. 

Parametru spațio-

temporar 

Picior Inițial Final Valori 

normale 

Faza de sprijin 

(etapa mersului) 

Stâng 63.3% 64.5%  

57% - 61% Drept 60.2% 62.8% 

Faza de pendulare 

(etapa mersului) 

Stâng 36.7% 35.5%  

38.5% - 43.6% 
Drept 39.8% 37.2% 

Distanta pasului (m) Stâng 1.24 m 1.35 m  

1.16-1.30 Drept 1.27 m 1.36 m 

Lungimea pasului 

(%) 

Stâng 55.7% 53.8%  

49.3% - 50.7% Drept 44.3% 46.2% 

Cadența pașilor (pași/ min) 92.9 101.8 111 - 126.6 

Viteza (ms) 0.95 ms 1.14 ms 1.12 – 1.34 

 

12.1.2 Rezultatele obtinute de către Pacientul 2 

În tabelul nr. 12 sunt prezentate datele obținute la evaluarea durerii 

resimțite de pacient în diferite situații. Datele au fost obținute prin intermediul 

scalei de durere Visual Analog Scale. 

 
Tabelul nr. 12. Evaluarea inițială și finală a durerii în diferite situații– pacientul 2. 

Situații Visual Analog Scale 

Inițial Final 

În ortostatism 1 0 

În mers 1 0 

În alergat 5 0 

În schimbarea direcției de deplasare 7 0 

În timpul lovirii mingii cu piciorul drept 7 0 

În timpul lovirii mingii cu piciorul stâng 7 0 

În timpul săriturii 3 0 

La aterizare 1 0 

Pacientul va acorda o notă de la 0 la 10, unde: 

 0 – pacientul nu simte nici o durere; 

 10 – durerea resimțită de pacient este insuportabilă. 

În tabelul nr. 13 sunt prezentate datele obținute la evaluarea durerii 

resimțite de pacient în funcție de gradul de mișcare. Datele au fost obținute prin 

intermediul scalei de durere Visual Analog Scale. 

 
Tabelul nr. 13. Evaluarea inițială și finală a durerii în diferite de gradul de mișcare 

– pacientul 2. 

 

 

Segment 

 

 

Mișcare 

Inițial Final 

Gradele de 

mișcare la 

care începe 

VAS în 

momentul 

începerii 

Gradele de 

mișcare la 

care începe 

VAS în 

momentul 

începerii 
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durerea durerii durerea durerii 

 

 

 

Șold 

 

Flexie 

0o – 10o 7 0o – 120o 0 

10o – 45o 6 

 

Abducție 

0o – 10o 7 0o – 40o 0 

10o – 15o 7 

 

Trunchi 

Flexie 0o – 10o 7 0o – 100o 0 

10o – 30o 7 

Pacientul va acorda o notă de la 0 la 10, unde: 

 0 – pacientul nu simte nici o durere; 

 10 – durerea resimțită de pacient este insuportabilă. 

Se poate observa în tabelul nr. 12 și tabelul nr. 13 cum valorile inițiale 

s-au modificat după ce pacientul a urmat protocolul de tratament destinat 

recuperării sindromului pubalgic (osteita pubisului).  

 
Tabelul nr. 14. Valorile inițiale, finale și diferențele obținute în statică cu BTS P–Walk - 

pacientul 2. 

Parametru Picior Inițial Final Diferență 

Suprafața 

plantara 

Stâng 58.2% 51.3% 6.9% 
Drept 41.8% 48,7% 6.9% 

Presiunea 

maximă 

Stâng 258.4 kPa(r) 245.8 kPa(r) 12.6 kPa(r) 
Drept 178 kPa(r) 167.3 kPa(r) 10.7 kPa(r) 

Presiunea medie Stâng 81.3 kPa(r) 82 kPa(r) 0.7 kPa(r) 
Drept 69.5 kPa(r) 76.2 kPa(r) 6.7 kPa(r) 

Indexul arcuirii Stâng 13.49% 10.22% 3.27% 
Drept 13.08% 10.70% 2.38% 

Tipologia bolții 

plantare 

Stâng picior ușor scobit picior scobit 

Drept picior ușor scobit picior scobit 

 

Tabelele cu nr. 15 și 16 sunt destinate evaluărilor inițiale și finale în 

dinamică a pacienților. Datele au fost prelevate cu ajutorul dispozitivelor BTS 

P-WALK și BTS G-Sensor, dar și cu ajutorul programului software BTS G-

Studio. 

 
Tabelul nr. 32. Valorile inițiale, finale și diferențele obținute în dinamică cu BTS P–Walk 

- pacientul 2. 

Parametru Pasul Picior Inițial Final Diferență 

 

 

Durata pasului 

Pasul 1 Stâng 980 ms 810ms 170 ms 
Pasul 2 Drept 950 ms 920 ms 30 ms 
Pasul 3 Stâng 930 ms 790 ms 140 ms 
Pasul 4 Drept 1010 ms 760 ms 250 ms 

 

Suprațata 

pasului 

Pasul 1 Stâng 114 cm2 117 cm2 3 cm2 
Pasul 2 Drept 120 cm2 135 cm2 15 cm2 
Pasul 3 Stâng 118 cm2 114 cm2 4 cm2 
Pasul 4 Drept 109 cm2 137 cm2 28 cm2 
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Presiune 

medie 

Pasul 1 Stâng 154.4 kPa(r) 146.4 kPa(r) 8 kPa(r) 
Pasul 2 Drept 110.1 kPa(r) 129 kPa(r) 18.9 kPa(r) 
Pasul 3 Stâng 155.9 kPa(r) 151 kPa(r) 4.9 kPa(r) 
Pasul 4 Drept 107.7 kPa(r) 131 kPa(r) 23.3 kPa(r) 

Presiune 

medie 

2 pași Stâng 155.2 kPa(r) 148.7 kPa(r) 6.5 kPa(r) 
Drept 108.7 kPa(r) 130.2 kPa(r) 21.5 kPa(r) 

Durata medie 2 pași Stâng 955 ms 800 ms 155 ms 
Drept 980 ms 840 ms 140 ms 

Presiunea 

maximă 

2 pași Stâng 303,8 

kPa(r) 
303.8 

kPa(r) 
0 kPa(r) 

Drept 286,6 

kPa(r) 
303.8 

kPa(r) 
17.2 kPa(r) 

 

În tabelul nr. 15 identificăm că în urma tratamentului efectuat durata 

medie a pașilor s-a normalizat, prin creșterea timpului petrecut pe membrul 

inferior dominant (dreptul). Aceasta scădere a mediei duratei pașilor au dus și la 

îmbunătățirea parametrilor spațio-temporari din tabelul nr. 16. Pe lângă 

normalizarea și scurtarea duratei pașilor, identificăm și o echilibrare la nivelul 

presiunii medii și presiunii maxime exercitate de bolta plantară la nivel cu solul. 

Tabelul nr. 16 confirmă datele obținute prin aducerea tuturor 

parametrilor spațio-temporari în limitele valoriilor normale. 

 
Tabelul nr. 16. Valorile inițiale și  finală comparată cu valoarea normală - obținute în 

dinamică cu BTS G–Sensor- pacientul 2. 

Parametru 

spațio-temporar 

Picior Inițial Final Valori 

normale 

Faza de sprijin 

(etapa 

mersului) 

Stâng 58.1% 61.6% 57% - 61% 

Drept 64.9% 59.9% 

Faza de 

pendulare 

(etapa mersului) 

Stâng 41.9% 38.4% 38.5% - 43.6% 

Drept 35.1% 40.1% 

Distanta pasului 

(m) 

Stâng 1.30 m 1.29 m 1.16-1.30 

Drept 1.29 m 1.29 m 

Lungimea 

pasului (%) 

Stâng 47.5% 47.6% 49.3% - 50.7% 

Drept 52.5% 52.4% 

Cadența pașilor (pași/ min) 90.9 103.7 111 - 126.6 

Viteza (ms) 0.97 ms 1.11 ms 1.12 – 1.34 

12.1.3 Rezultatele obtinute de către Pacientul 3 

În tabelul nr. 17 sunt prezentate datele obținute la evaluarea durerii 

resimțite de pacient în diferite situații. Datele au fost obținute prin intermediul 

scalei de durere Visual Analog Scale. 
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Tabelul nr. 17. Evaluarea inițială și finală a durerii în diferite situații– pacientul 3. 

Situații Visual Analog Scale 

Inițial Final 

În ortostatism 2 0 

În mers 3 0 

În alergat 6 0 

În schimbarea direcției de deplasare 9 0 

În timpul lovirii mingii cu piciorul drept 9 0 

În timpul lovirii mingii cu piciorul stâng 7 0 

În timpul săriturii 5 0 

La aterizare 2 0 

Pacientul va acorda o notă de la 0 la 10, unde: 

 0 – pacientul nu simte nici o durere; 

 10 – durerea resimțită de pacient este insuportabilă. 

 

În tabelul nr. 18 sunt prezentate datele obținute la evaluarea durerii 

resimțite de pacient în funcție de gradul de mișcare. Datele au fost obținute prin 

intermediul scalei de durere Visual Analog Scale. 

 
Tabelul nr. 18. Evaluarea inițială și finală a durerii în diferite de gradul de mișcare 

– pacientul 3. 

 

 

Segment 

 

 

Mișcare 

Inițial Final 

Gradele de 

mișcare la 

care începe 

durerea 

VAS în 

momentul 

începerii 

durerii 

Gradele de 

mișcare la 

care începe 

durerea 

VAS în 

momentul 

începerii 

durerii 

 

 

 

Șold 

 

Flexie 

0o – 10o 9 0o – 120o 0 

10o – 45o 8 

 

Abducție 

0o – 10o 7 0o – 40o 0 

10o – 15o 7 

 

Trunchi 

Flexie 0o – 10o 8 0o – 100o 0 

10o – 30o 7 

Pacientul va acorda o notă de la 0 la 10, unde: 

 0 – pacientul nu simte nici o durere; 

 10 – durerea resimțită de pacient este insuportabilă. 

 

Se poate observa în tabelul nr. 17 și tabelul nr. 18 cum valorile 

inițiale s-au modificat după ce pacientul 3 a urmat protocolul de tratament 

destinat recuperării sindromului pubalgic (osteita pubisului).  
Tabelul nr. 19. Valorile inițiale, finale și diferențele obținute în statică cu BTS P–Walk - 

pacientul 3. 

Parametru Picior Inițial Final Diferență 

Suprafața 

plantara 

Stâng 55.8% 52.2% 3.6% 
Drept 44.2% 47.8% 3.6% 

Presiunea Stâng 262.4 kPa(r) 207.4 kPa(r) 55 kPa(r) 
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maximă Drept 213.8 kPa(r) 236 kPa(r) 22.2 kPa(r) 
Presiunea medie Stâng 68.3 kPa(r) 69.4 kPa(r) 1.1 kPa(r) 

Drept 59.5 kPa(r) 64.7 kPa(r) 5.2 kPa(r) 
Indexul arcuirii Stâng 27.23% 25.03% 2.20% 

Drept 24.45% 26.43% 1.98% 
Tipologia bolții 

plantare 

Stâng picior normal picior normal 

Drept picior normal picior normal 

 

Tabelele cu nr. 19 și 20 sunt destinate evaluărilor inițiale și finale în 

dinamică a pacienților. Datele au fost prelevate cu ajutorul dispozitivelor BTS 

P-WALK și BTS G-Sensor, dar și cu ajutorul programului software BTS G-

Studio. 

 
Tabelul nr. 20. Valorile inițiale, finale și diferențele obținute în dinamică cu BTS P–Walk 

- pacientul 3. 

Parametru Pasul Picior Inițial Final Diferență 

 

 

Durata 

pasului 

Pasul 1 Stâng 1060 ms 990 ms 70 ms 
Pasul 2 Drept 900 ms 1090 ms 190 ms 
Pasul 3 Stâng 1060 ms 920 ms 140 ms 
Pasul 4 Drept 1040 ms 1030 ms 10 ms 

 

Suprațata 

pasului 

Pasul 1 Stâng 131 cm2 139 cm2 8 cm2 
Pasul 2 Drept 135 cm2 145 cm2 10 cm2 
Pasul 3 Stâng 133 cm2 131 cm2 2 cm2 
Pasul 4 Drept 128 cm2 142 cm2 14 cm2 

 

 

Presiune 

medie 

Pasul 1 Stâng 119.3 kPa(r) 114 kPa(r) 5.3 kPa(r) 
Pasul 2 Drept 101.6 kPa(r) 111.8 kPa(r) 10.2 kPa(r) 
Pasul 3 Stâng 106.6kPa(r) 115.7 kPa(r) 9.1 kPa(r) 
Pasul 4 Drept 109 kPa(r) 119.9 kPa(r) 10.9 kPa(r) 

Presiune 

medie 

2 pași Stâng 112.9 kPa(r) 114.8 kPa(r) 1.9 kPa(r) 
Drept 105.3 kPa(r) 115.9 kPa(r) 10.6 kPa(r) 

Durata medie 2 pași Stâng 1060ms 955 ms 105 ms 
Drept 970 ms 1060 ms 90 ms 

Presiunea 

maximă 

2 pași Stâng 132 kPa(r) 135 kPa(r) 3 kPa(r) 
Drept 131.5 kPa(r) 143.5 kPa(r) 12 kPa(r) 

 

Pe lângă normalizarea și scurtarea duratei pașilor, identificăm și o 

echilibrare la nivelul presiunii medii exercitate de bolta plantară la nivel cu 

solul. 

Tabelul nr. 21 confirmă datele obținute prin aducerea tuturor 

parametrilor spațio-temporari în limitele valoriilor normale. 

 
Tabelul nr. 21. Valorile inițiale și  finală comparată cu valoarea normală - obținute în 

dinamică cu BTS G–Sensor- pacientul 3. 

Parametru Picior Inițial Final Valori 
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spațio-temporar normale 

Faza de sprijin 

(etapa mersului) 

Stâng 61.9% 61.9% 57% - 61% 

Drept 63% 60% 

Faza de 

pendulare 

(etapa mersului) 

Stâng 38.1% 38.1% 38.5% - 43.6% 

Drept 37% 40% 

Distanta pasului 

(m) 

Stâng 1.10 m 1.27 m 1.16-1.30 

Drept 1.10 m 1.28 m 

Lungimea 

pasului (%) 

Stâng 47.5% 50.2% 49.3% - 50.7% 

Drept 52.5% 49.8% 

Cadența pașilor (pași/ min) 94.1 114.3 111 - 126.6 

Viteza (ms) 0.86 ms 1.21 ms 1.12 – 1.34 

 

12.1.4 Rezultatele obtinute de către Pacientul 4 

În tabelul nr. 22 sunt prezentate datele obținute la evaluarea durerii 

resimțite de pacient în diferite situații. Datele au fost obținute prin intermediul 

scalei de durere Visual Analog Scale. 
Tabelul nr. 22. Evaluarea inițială și finală a durerii în diferite situații– pacientul 4. 

Situații Visual Analog Scale 

Inițial Final 

În ortostatism 2 0 

În mers 4 0 

În alergat 6 0 

În schimbarea direcției de deplasare 10 0 

În timpul lovirii mingii cu piciorul drept 10 0 

În timpul lovirii mingii cu piciorul stâng 10 0 

În timpul săriturii 5 0 

La aterizare 3 0 

Pacientul va acorda o notă de la 0 la 10, unde: 

 0 – pacientul nu simte nici o durere; 

 10 – durerea resimțită de pacient este insuportabilă. 

În tabelul nr. 23 sunt prezentate datele obținute la evaluarea durerii 

resimțite de pacient în funcție de gradul de mișcare. Datele au fost obținute prin 

intermediul scalei de durere Visual Analog Scale 

 
Tabelul nr. 23. Evaluarea inițială și finală a durerii în diferite de gradul de mișcare – 

pacientul 4. 

 

 

Segment 

 

 

Mișcare 

Inițial Final 

Gradele de 

mișcare la 

care începe 

durerea 

VAS în 

momentul 

începerii 

durerii 

Gradele de 

mișcare la 

care începe 

durerea 

VAS în 

momentul 

începerii 

durerii 

 

 

 

 

Flexie 

0o – 10o 10 0o – 120o 0 

10o – 45o 8 

 0o – 10o 9 0o – 40o 0 
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Șold Abducție 10o – 15o 8 

 

Trunchi 

Flexie 0o – 10o 10 0o – 100o 0 

10o – 30o 7 

Pacientul va acorda o notă de la 0 la 10, unde: 

 0 – pacientul nu simte nici o durere; 

 10 – durerea resimțită de pacient este insuportabilă. 

Se poate observa în tabelul nr. 22 și tabelul nr. 23 cum valorile 

inițiale s-au modificat după ce pacientul a urmat protocolul de tratament destinat 

recuperării sindromului pubalgic (osteita pubisului). 

 

Tabelul nr. 24. Valorile inițiale, finale și diferențele obținute în statică cu BTS 

P–Walk - pacientul 4. 

Parametru Picior Inițial Final Diferență 

Suprafața 

plantara 

Stâng 55.5% 51.5% 4% 
Drept 45.5% 48.5% 4% 

Presiunea 

maximă 

Stâng 163.8 kPa(r) 194.2 kPa(r) 30.4 

kPa(r) 
Drept 138.5 kPa(r) 145.3 kPa(r) 6.8 kPa(r) 

Presiunea 

medie 

Stâng 73.3 kPa(r) 67.1 kPa(r) 6.2 kPa(r) 
Drept 53.9 kPa(r) 56.7 kPa(r) 2.8 kPa(r) 

Indexul 

arcuirii 

Stâng 27.03% 26.2% 1.1% 
Drept 29.28% 30.16% 0.88% 

Tipologia bolții 

plantare 

Stâng picior scobit picior normal 

Drept picior ușor plat picior ușor plat 

 

Rezultatele obținute ne indică o normalizare a suprafaței de contact a 

bolții plantare cu solul pentru ambele picioare și o îmbunătățire la nivelul 

presiunii medii înregistrate la contactul bolții plantare cu solul. 

Tabelele cu nr. 25 și 26 sunt destinate evaluărilor inițiale și finale în 

dinamică a pacienților. Datele au fost prelevate cu ajutorul dispozitivelor BTS 

P-WALK și BTS G-Sensor, dar și cu ajutorul programului software BTS G-

Studio. 

 
Tabelul nr. 25. Valorile inițiale, finale și diferențele obținute în dinamică cu BTS P–Walk 

- pacientul 4. 

Parametru Pasul Picior Inițial Final Diferență 

 

 

Durata pasului 

Pasul 1 Stâng 1060 ms 970 ms 90 ms 
Pasul 2 Drept 990 ms 1010 ms 20 ms 
Pasul 3 Stâng 1070 ms 960 ms 110 ms 
Pasul 4 Drept 880 ms 1130 ms 250 ms 

 

Suprațata 

pasului 

Pasul 1 Stâng 155 cm2  3 cm2 

Pasul 2 Drept 172 cm2  7 cm2 

Pasul 3 Stâng 160 cm2 153 cm2 7 cm2 
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Pasul 4 Drept 173 cm2 176 cm2 3 cm2 
 

 

Presiune medie 

Pasul 1 Stâng 123.3 kPa(r) 118.1 kPa(r) 5.2 kPa(r) 
Pasul 2 Drept 112.7 kPa(r) 112.3 kPa(r) 0.4 kPa(r) 
Pasul 3 Stâng 128.4 kPa(r) 124.6 kPa(r) 3.8 kPa(r) 
Pasul 4 Drept 121.7 kPa(r) 118.5 kPa(r) 3.2 kPa(r) 

Presiune medie 2 pași Stâng 125.9 kPa(r) 121.4 kPa(r) 4.5 kPa(r) 
Drept 117.2 kPa(r) 115.4 kPa(r) 1.8 kPa(r) 

Durata medie 2 pași Stâng 1065 ms 965 ms 100 ms 
Drept 935 ms 1070ms 135 ms 

Presiunea 

maximă 

2 pași Stâng 157.5 kPa(r) 152.5 kPa(r) 5 kPa(r) 
Drept 172.5 kPa(r) 170.5 kPa(r) 2 kPa(r) 

 

În tabelul nr. 26 identificăm că în urma tratamentului efectuat durata 

medie a pașilor s-a normalizat, prin creșterea timpului petrecut pe membrul 

inferior dominant (dreptul), dar și prin normalizarea presiunii medii înregistrate 

la acest nivel. Tabelul nr. 25 este confirmat de către tabelul nr. 26 prin 

îmbunătățirea parametrilor spațio-temporari precum faza de sprijin și de 

pendulare, distanța pasului și lungimea pasului și aducerea lor în limitele 

valorilor normale.  

 
Tabelul nr. 26. Valorile inițiale și  finală comparată cu valoarea normală - obținute în 

dinamică cu BTS G–Sensor- pacientul 4. 

Parametru 

spațio-temporar 

Picior Inițial Final Valori 

normale 

Faza de sprijin 

(etapa mersului) 

Stâng 56.6% 61.9% 57% - 61% 

Drept 58.3% 61.8% 

Faza de 

pendulare 

(etapa mersului) 

Stâng 43.4% 38.1% 38.5% - 43.6% 

Drept 41.7% 38.2% 

Distanta pasului 

(m) 

Stâng 1.27 m 1.22 m 1.16-1.30 

Drept 1.26 m 1.20 m 

Lungimea 

pasului (%) 

Stâng 51.2% 48.5% 49.3% - 50.7% 

Drept 48.8% 51.5% 

Cadența pașilor (pași/ min) 115.6 109.7 111 - 126.6 

Viteza (ms) 1.19 ms 1.11 ms 1.12 – 1.34 

 

12.1.5 Rezultatele obtinute de către Pacientul 5 

În tabelul nr. 27 sunt prezentate datele obținute la evaluarea durerii 

resimțite de pacient în diferite situații. Datele au fost obținute prin intermediul 

scalei de durere Visual Analog Scale. 

 
Tabelul nr. 27. Evaluarea inițială și finală a durerii în diferite situații– pacientul 5. 

Situații Visual Analog Scale 

Inițial Final 
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În ortostatism 1 0 

În mers 2 0 

În alergat 5 0 

În schimbarea direcției de deplasare 6 0 

În timpul lovirii mingii cu piciorul drept 6 0 

În timpul lovirii mingii cu piciorul stâng 2 0 

În timpul săriturii 2 0 

La aterizare 1 0 

Pacientul va acorda o notă de la 0 la 10, unde: 

 0 – pacientul nu simte nici o durere; 

 10 – durerea resimțită de pacient este insuportabilă. 

 

În tabelul nr. 28 sunt prezentate datele obținute la evaluarea durerii 

resimțite de pacient în funcție de gradul de mișcare. Datele au fost obținute prin 

intermediul scalei de durere Visual Analog Scale 

 
Tabelul nr. 28. Evaluarea inițială și finală a durerii în diferite de gradul de mișcare 

– pacientul 5. 

 

 

Segment 

 

 

Mișcare 

Inițial Final 

Gradele de 

mișcare la 

care începe 

durerea 

VAS în 

momentul 

începerii 

durerii 

Gradele de 

mișcare la 

care începe 

durerea 

VAS în 

momentul 

începerii 

durerii 

 

 

 

Șold 

 

Flexie 

0o – 10o 5 0o – 120o 0 

10o – 45o 4 

 

Abducție 

0o – 10o 5 0o – 40o 0 

10o – 15o 5 

 

Trunchi 

Flexie 0o – 10o 5 0o – 100o 0 

10o – 30o 4 

Pacientul va acorda o notă de la 0 la 10, unde: 

 0 – pacientul nu simte nici o durere; 

 10 – durerea resimțită de pacient este insuportabilă. 

Se poate observa în tabelul nr. 27 și tabelul nr. 28 cum valorile 

inițiale s-au modificat după ce pacientul a urmat protocolul de tratament destinat 

recuperării sindromului pubalgic (osteita pubisului). 

 
Tabelul nr. 29. Valorile inițiale, finale și diferențele obținute în statică cu BTS P–Walk - 

pacientul 5. 

Parametru Picior Inițial Final Diferență 

Suprafața 

plantara 

Stâng 53% 48.9% 4.1% 
Drept 47% 51.1% 4.1% 

Presiunea 

maximă 

Stâng 196.3 kPa(r) 182.5 kPa(r) 13.8 kPa(r) 

Drept 153.5 kPa(r) 163.5 kPa(r) 10 kPa(r) 
Presiunea medie Stâng 87.2 kPa(r) 81 kPa(r) 6.2 kPa(r) 
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Drept 78.3 kPa(r) 72.5 kPa(r) 5.8 kPa(r) 
Indexul arcuirii Stâng 20.23% 18.66% 1.57% 

Drept 19.95% 23.42% 3.47% 
Tipologia bolții 

plantare 

Stâng picior ușor scobit  picior ușor scobit  

Drept picior ușor scobit picior normal 

 

Tabelele cu nr. 30 și 31 sunt destinate evaluărilor inițiale și finale în 

dinamică a pacienților. Datele au fost prelevate cu ajutorul dispozitivelor BTS 

P-WALK și BTS G-Sensor, dar și cu ajutorul programului software BTS G-

Studio. 

 
Tabelul nr. 30. Valorile inițiale, finale și diferențele obținute în dinamică cu BTS P–Walk 

- pacientul 5. 

Parametru Pasul Picior Inițial Final Diferență 

 

 

Durata 

pasului 

Pasul 1 Stâng 1080 ms 960 ms 120 ms 
Pasul 2 Drept 1170 ms 990 ms 180 ms 
Pasul 3 Stâng 1050 ms 910 ms 140 ms 
Pasul 4 Drept 1070 ms 1080 ms 10 ms 

 

Suprațata 

pasului 

Pasul 1 Stâng 117 cm2 124 cm2 7 cm2 
Pasul 2 Drept 121 cm2 128 cm2 7 cm2 
Pasul 3 Stâng 116 cm2 113 cm2 3 cm2 
Pasul 4 Drept 125 cm2 122 cm2 3 cm2 

 

 

Presiune 

medie 

Pasul 1 Stâng 145.9 kPa(r) 135.7 kPa(r) 10.2 kPa(r) 
Pasul 2 Drept 135 kPa(r) 132.9 kPa(r) 2.1 kPa(r) 
Pasul 3 Stâng 143.2 kPa(r) 143.2 kPa(r) 0 kPa(r) 
Pasul 4 Drept 136.9kPa(r) 141 kPa(r) 4.1 kPa(r) 

Presiune 

medie 

2 pași Stâng 144.5 kPa(r) 139.5 kPa(r) 5 kPa(r) 
Drept 136 kPa(r) 137 kPa(r) 1 kPa(r) 

Durata medie 2 pași Stâng 1065 ms 935 ms 130 ms 
Drept 1120 ms 1035 ms 85 ms 

Presiunea 

maximă 

2 pași Stâng 303.8 kPa(r) 275.2 kPa(r) 28.6 kPa(r) 
Drept 275.6 kPa(r) 292.1 kPa(r) 16.5 kPa(r) 

În tabelul nr. 31 identificăm că în urma tratamentului efectuat durata 

medie a pașilor s-a normalizat, prin creșterea timpului petrecut pe membrul 

inferior dominant (dreptul), dar și prin normalizarea presiunii medii și maxime 

înregistrate la acest nivel. Tabelul nr. 30 este confirmat de către tabelul nr. 31 

prin îmbunătățirea tuturor parametrilor spațio-temporari, de la evaluarea inițială 

la evaluarea finală, aducându-i în limitele valorilor normale. 

 
Tabelul nr. 31. Valorile inițiale și  finală comparată cu valoarea normală - obținute în 

dinamică cu BTS G–Sensor- pacientul 5. 

Parametru 

spațio-temporar 

Picior Inițial Final Valori 

normale 

Faza de sprijin Stâng 63.7% 61.8% 57% - 61% 
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(etapa mersului) Drept 57.4% 61.3% 

Faza de pendulare 

(etapa mersului) 

Stâng 36.3% 38.2% 38.5% - 43.6% 

Drept 42.6% 38.7% 

Distanta pasului 

(m) 

Stâng 1.06 m 1.19 m 1.16-1.30 

Drept 1.07 m 1.22 m 

Lungimea 

pasului (%) 

Stâng 51.7% 49.9% 49.3% - 50.7% 

Drept 48.3% 50.1% 

Cadența pașilor (pași/ min) 98 103.9 111 - 126.6 

Viteza (ms) 0.84 ms 1.05 ms 1.12 – 1.34  

 
12.1.6 Rezultatele obtinute de către Pacientul 6 

În tabelul nr. 32 sunt prezentate datele obținute la evaluarea durerii 

resimțite de pacient în diferite situații. Datele au fost obținute prin intermediul 

scalei de durere Visual Analog Scale. 

 
Tabelul nr. 32. Evaluarea inițială și finală a durerii în diferite situații– pacientul 6. 

Situații Visual Analog Scale 

Inițial Final 

În ortostatism 1 0 

În mers 2 0 

În alergat 4 0 

În schimbarea direcției de deplasare 6 0 

În timpul lovirii mingii cu piciorul drept 6 0 

În timpul lovirii mingii cu piciorul stâng 3 0 

În timpul săriturii 5 0 

La aterizare 1 0 

Pacientul va acorda o notă de la 0 la 10, unde: 

 0 – pacientul nu simte nici o durere; 

 10 – durerea resimțită de pacient este insuportabilă. 

 

În tabelul nr. 33 sunt prezentate datele obținute la evaluarea durerii 

resimțite de pacient în funcție de gradul de mișcare. Datele au fost obținute prin 

intermediul scalei de durere Visual Analog Scale. 

 
Tabelul nr. 33. Evaluarea inițială și finală a durerii în diferite de gradul de mișcare 

– pacientul 6. 

 

 

Segment 

 

 

Mișcare 

Inițial Final 

Gradele de 

mișcare la 

care începe 

durerea 

VAS în 

momentul 

începerii 

durerii 

Gradele de 

mișcare la 

care începe 

durerea 

VAS în 

momentul 

începerii 

durerii 

 

 

 

 

Flexie 

0o – 10o 5 0o – 120o 0 

10o – 45o 4 

 0o – 10o 4 0o – 40o 0 
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Șold Abducție 10o – 15o 4 

 

Trunchi 

Flexie 0o – 10o 5 0o – 100o 0 

10o – 30o 4 

Pacientul va acorda o notă de la 0 la 10, unde: 

 0 – pacientul nu simte nici o durere; 

 10 – durerea resimțită de pacient este insuportabilă. 

 

Se poate observa în tabelul nr. 32 și tabelul nr. 33 cum valorile 

inițiale s-au modificat după ce pacientul a urmat protocolul de tratament destinat 

recuperării sindromului pubalgic (osteita pubisului).  
Tabelul nr. 34. Valorile inițiale, finale și diferențele obținute în statică cu BTS P–Walk - 

pacientul 6. 

Parametru Picior Inițial Final Diferență 

Suprafața 

plantara 

Stâng 61.9% 51.6% 10.3% 
Drept 38.1% 48.4% 10.3% 

Presiunea 

maximă 

Stâng 174.6 kPa(r) 173.7 kPa(r) 0.9 kPa(r) 

Drept 127.9 kPa(r) 151.6 kPa(r) 23.7 kPa(r) 
Presiunea medie Stâng 76 kPa(r) 61.7 kPa(r) 14.3 kPa(r) 

Drept 57.9 kPa(r) 64.4 kPa(r) 6.5 kPa(r) 
Indexul arcuirii Stâng 25.68% 24.88% 0.8% 

Drept 24.08% 24.82% 0.74% 
Tipologia bolții 

plantare 

Stâng picior normal picior normal 

Drept picior normal picior normal 

 

Tabelele cu nr. 35 și 53 sunt destinate evaluărilor inițiale și finale în 

dinamică a pacienților. Datele au fost prelevate cu ajutorul dispozitivelor BTS 

P-WALK și BTS G-Sensor, dar și cu ajutorul programului software BTS G-

Studio. 

 
Tabelul nr. 35. Valorile inițiale, finale și diferențele obținute în dinamică cu BTS P–Walk 

- pacientul 6. 

Parametru Pasul Picior Inițial Final Diferență 

 

 

Durata 

pasului 

Pasul 1 Stâng 970 ms 920 ms 50 ms 
Pasul 2 Drept 860 ms 900 ms 40 ms 
Pasul 3 Stâng 970 ms 900 ms 70 ms 
Pasul 4 Drept 1020 ms 950 ms 70 ms 

 

Suprațata 

pasului 

Pasul 1 Stâng 144 cm2 140 cm2 4 cm2 
Pasul 2 Drept 138 cm2 139 cm2 1 cm2 
Pasul 3 Stâng 149 cm2 145 cm2 4 cm2 
Pasul 4 Drept 139 cm2 132 cm2 7 cm2 

 

 

Presiune 

medie 

Pasul 1 Stâng 116.7 kPa(r) 126.8 kPa(r) 10.1 kPa(r) 
Pasul 2 Drept 124.2 kPa(r) 132.9 kPa(r) 10.1 kPa(r) 
Pasul 3 Stâng 116.1 kPa(r) 145 kPa(r) 28.9kPa(r) 
Pasul 4 Drept 132 kPa(r) 135.9 kPa(r) 3.9 kPa(r) 
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Presiune 

medie 

2 pași Stâng 116.4 kPa(r) 122.2kPa(r) 5.8 kPa(r) 
Drept 128.1 kPa(r) 134.4 kPa(r) 4.3 kPa(r) 

Durata medie 2 pași Stâng 970 ms 910 ms 60 ms 
Drept 940 ms 925 ms 15 ms 

Presiunea 

maximă 

2 pași Stâng 269.9 kPa(r) 286.8kPa(r) 16.9 kPa(r) 
Drept 261.9 kPa(r) 286.4 kPa(r) 24.5 kPa(r) 

 

În tabelul nr. 35 observăm că în urma tratamentului efectuat durata 

medie a pașilor s-a normalizat, prin creșterea timpului petrecut pe membrul 

inferior dominant (dreptul), dar și prin normalizarea presiunii medii înregistrate 

la acest nivel. Tabelul nr. 35 este confirmat de către tabelul nr. 36 prin 

îmbunătățirea parametrilor spațio-temporari precum faza de sprijin și de 

pendulare, distanța pasulu, cadența pașilor și viteza de deplasare.  

 
Tabelul nr. 36. Valorile inițiale și  finală comparată cu valoarea normală - obținute în 

dinamică cu BTS G–Sensor- pacientul 6. 

Parametru 

spațio-temporar 

Picior Inițial Final Valori 

normale 

Faza de sprijin 

(etapa mersului) 

Stâng 63.2% 63.4% 57% - 61% 

Drept 60.7% 60.4% 
Faza de 

pendulare 

(etapa mersului) 

Stâng 36.5% 36.6% 38.5% - 43.6% 

Drept 39.3% 39.4% 

Distanta pasului 

(m) 

Stâng 1.18 m 1.60 m 1.16-1.30m 

Drept 1.18 m 1.59m 

Lungimea 

pasului (%) 

Stâng 46.1% 47% 49.3% - 50.7% 

Drept 53.9% 53%  

Cadența pașilor (pași/ min) 98.5 104.9 111 - 126.6 

Viteza (ms) 0.96 ms 1.41 ms 1.12 – 1.34 ms 

 

12.2 ANALIZA ȘI PRELUCRAREA STATISTICĂ A DATELOR 

 
Analiza și prelucrarea statistică a valorilor obținute la evaluarea 

inițială și evaluarea finală au fost efectuate cu ajutorul programelor de statistică 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) și Statistica 7.  

 
12.2.1 Analiza și prelucrarea statistică a datelor obținute în static 

Studiul statistic efectuat la nivelul întregului lot de pacienți afectați 

conduce la ipoteza că amprenta plantară este una din variabilele esențiale în 

analiza și interpretarea unui program kinetic cu o evoluție pozitivă către 

reinserția acestor pacienți în activitatea lor curenta, jocul de fotbal. 

În acest sens am încercat prin intermediul testului ANOVA să 

evaluăm gradul de semnificativitate statistică a variabilei amintite în ciclul de 
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recuperare a pacienților precum și poziția în care aceștia se află, în faza inițială, 

față de dreapta de regresie a pacientului ideal. 

Datele de regularizare oferite de testul ANOVA ne ajută în 

optimizarea tratamentului kinetoterapeutic, prin coeficientul Pearson, astfel 

încât terapeutul să poată lua decizii cât mai corecte pe parcursul implementării 

programului kinetic. 
Tabelul nr. 37. Coeficientul Pearson   Tabelul nr. 38. Coeficientul Pearson  

raportat la lotul de pacienți –   raportat la lotul de pacienți – 

drept amprentă.          stâng amprentă. 

 

Se observă o incidență crescută la piciorul drept de 0,336, față de 

piciorul stâng unde valoarea ajunge la 0,101. Ambele variabile fiind direct 

proporționale cu amprenta plantară. Statistica STUDENT pentru testarea 

influenței amprentei plantare asupra metodelor de recuperare prezintă o valoarea 

medie de 0,712 pentru p=0,516, respectiv 0,202  pentru p=0,850 si ceea ce ne 

conduce la concluzia importanței studiului și necesității modificării programului 

kinetic pentru 95% IC (intervalul de confidență). Ipoteza nulă (tratamentul este 

optim în vederea recuperării) se respinge și se acceptă ipoteza modificării 

tratamentului propus.Aceste diferențe apar datorită apăsării diferite pe cele două 

picioare astfel încât se propune o regularizare a indicatorului Pearson de 0,181 

pentru piciorul drept și 0,041 pentru piciorul stâng. În consecință se va încărca 

exercițiul pe piciorul drept cu 0,68%  respectiv cu 0,31% pe piciorul 

stâng.Aceste ipoteze sunt confirmate și prin poziționarea pacienților față de 

dreapta de regresie etalon considerată. 

           
Fig. nr. 11. Poziția pacienților față de      Fig. nr. 12. Poziția pacienților față de 

dreapta de regresie etalon    dreapta  de regresie etalon  

– picior drept.       – picior stâng      
 

Raportându-ne la presiunea medie plantară exercitată la contact cu 

solul în faza inițială pacienții urmăriți în cadrul studiului, prezentau următoarele 

caracteristici: 

 

R 

R 

pătrat 

R pătrat 

ajustat 

Eroarea 

standard  a 

estimării 

,101 ,010 -,237 ,819 

R 

R 

pătrat 

R pătrat 

ajustat 

Eroarea 

standard  a 

estimării 

,336 ,113 -,109 1,022 
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Tabelul nr. 39. Coeficientul Pearson   Tabelul nr. 40. Coeficientul Pearson 

raportat la lotul de pacienți    raportat la lotul de pacienți  

– drept presiune.        – stâng presiune. 

 

 

Se observă o incidență crescută la piciorul drept de 0,915, față de 

piciorul stâng unde valoarea ajunge la 0,447. Ambele variabile fiind direct 

proporționale cu amprenta plantară. 

Statistica STUDENT pentru testarea influenței amprentei plantare 

asupra metodelor de recuperare prezintă o valoarea medie de de -1,00 pentru 

p=0,374 respectiv 4,535  pentru p=0, si ceea ce ne conduce la concluzia 

importanței studiului și necesității modificării programului kinetic pentru 95% 

IC (intervalul de confidență). Ipoteza nulă (tratamentul este optim în vederea 

recuperării) se acceptă ceea ce ne spune că tratamentul este corect. Aceste 

diferențe apar datorită forței corpului pacienților  de apăsare diferite pe cele 

două picioare astfel încât se propune o regularizare a indicatorului Pearson de 

0,915 pentru piciorul drept și 0,447 pentru piciorul stâng. În consecință se va 

relaxa piciorul drept cu -0,117%  respectiv cu -1,256% pe piciorul stâng. 

Aceste ipoteze sunt confirmate și prin poziționarea pacienților față de 

dreapta de regresie etalon considerată. 

                   
Fig. nr. 13. Poziția pacienților față   Fig. nr. 14. Poziția pacienților față  

de dreapta de regresie etalon   de dreapta  de regresie etalon  

– picior drept.          – picior stâng. 

Aplicarea tehnicilor propuse conduce la mărirea suprafeței plantare și 

astfel a modificării presiunii exercitate de către greutatea corpului exercitate la 

nivelul bolții plantare. 
indexul arcuiri i initial picior drept(%) = 1795,6022-67,1953*x-8,7609*y+0,6305*x*x

+0,1945*x*y-0,0065*y*y

 40 

 30 

 20 

 10 

 0 

                               

indexul arcuiri i initial picior stang(%) = -2250,4952-21,3564*x+75,0449*y+0,8584*x*x

-0,9453*x*y-0,1557*y*y

 60 

 40 

 20 

 0 

 -20 

 

R 

R 

pătrat 

R pătrat 

ajustat 

Eroarea 

standard  a 

estimării 

,915 ,837 ,796 3,844 

R 

R 

pătrat 

R pătrat 

ajustat 

Eroarea 

standard  a 

estimării 

,447 ,200 ,000 25,577 
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Fig. nr. 15. Indexul arcuirii –   Fig. nr. 16. Indexul arcuirii – 

piciorul drept- inițial.     piciorul stâng - inițial. 

 

În urma tratamentului se poate observa în figura nr. 17 și 18 cum 

parametrii (presiune plantară, suprafață plantară și indexul de arcuire a bolții 

plantare) s-au modificat față de fig. nr. 15 și 16. Această modificare este 

observabilă prin reducerea zonei de presiune crescută (zona roșie), către o zonă 

galbenă sau chiar verde. Acest lucru ne arată cum cei 3 parametrii luați în calcul 

s-au îndreptat către valorile de referință. 
indexul arcuiri i final picior drept(%) = 16047,1111-672,1948*x+1,8305*y+6,8931*x*x

+0,2146*x*y-0,1007*y*y

 60 

 50 

 40 

 30 

 20 

 10 

 0 

 -10 

 -20 

                             

indexul arcuiri i final picior stang(%) = 1,0646E5-4475,6332*x+278,6778*y+46,5504*x*x

-5,0566*x*y-0,1391*y*y

 120 

 80 

 40 

 0 

 -40 

 -80 

 
Fig. nr. 17. Indexul arcuirii –   Fig. nr. 18. Indexul arcuirii - 

 piciorul drept- final.      piciorul stâng- final. 

 

Studiul prezentat stă la baza optimizării programelor kinetice în 

vederea reinserției în activitatea sportivă și, de asemenea, este un instrument util 

pentru kinetoterapeuți în vederea alegerii celor mai bune metode și tehnici de 

recuperare. Aceste aspecte conduc la o digitalizare a medicinei sportive și pot 

sta la baza unor viitoare cercetări în acest sens pentru crearea unei platforme 

expert care plecând de la un set minim de date, să poată propune tipul de 

tratament şi mai ales perioada de recuperare în urma unor astfel de afecţiuni, 

aspect deosebit de important fiind vorba de sportivi de performanța în activitate 

a căror recuperare musculară este un parametru esențial al performanțelor 

sportive. 

12.2.2 Analiza și prelucrarea statistică a datelor obținute în 

dinamică (mers) 

În urma prelucrării datelor observăm că la nivelul forței de apăsare a 

piciorului stâng inițial  avem un procentaj mai ridicat Media =  65.9,8%, iar la 

evaluarea finală pacientul a obținut  Media = 62.9%. Ceea ce ne arată ca forța 

de apăsare pe piciorul stâng scade, confirmând rezultatele obținute inițial. 

Coeficientul Skewness se păstrează negativ, atât pentru evaluarea inițială cât și 

pentru evaluarea finală, dar cu o valoare mai mica ceea ce inseamna ca avem o 

distribuie înclinată spre dreapta şi cu mai multe valori extreme spre stânga. 
Se observă cum presiunea maximă crește Media = 186.2% la evaluarea 

finală, față de Media 183.6%, dar diferența este dată de modificarea indicelui 

Skewness și Kurtosis. Coeficientul Skewness se păstrează negativ, atât pentru 

evaluarea inițială cât și pentru evaluarea finală, dar cu o valoare mai mare ceea 
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ce inseamna ca avem o distribuie înclinată spre dreapta şi cu valori extreme mai 

puține spre stânga decât la evaluarea inițială. 

Prelucrând datele obținute de la suprafața bolții plantare observăm 

avem un procentaj mai scăzut Media =  75.0 %, iar la evaluarea finală pacientul 

a obținut  Media = 77.6%. Acest lucru explică diferența în scăderea forței de 

apăsare de la evaluările inițiale la cele finale. Coeficientul Skewness se păstrează 

negativ, atât pentru evaluarea inițială cât și pentru evaluarea finală, dar cu o 

valoare mai mare ceea ce inseamna ca avem o distribuie înclinată spre dreapta şi 

cu valori extreme mai puține spre stânga decât la evaluarea inițială. 

Se poate observa cum pe fig. nr. 19 forța de apăsare este mai mare pe 

suprafața de contact, față de fig. nr. 20 unde forța de apăsare scade din cauza 

măririi suprafeței și astfel forța este dispersată pe o suprafață mai mare. 

 
Suprafata(cm^2) = -3,3413+0,3198*x+0,6425*y-0,0003*x*x-0,0009*x*y+0,0018*y*y
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Fig. nr. 19.  Suprafața și forța de apăsare     Fig. nr. 20.  Suprafața și forța de apăsare 

 – picior stâng – inițial.    – picior stâng – final. 

 

Fig. nr. 21 și 22 ne harta de presiune pentru valorile inițiale și finale 

în comparație cu ceilalți parametrii. Se poate observa diferența de valori, pentru 

valorile fig. nr. 21 identificăm presiuni de până la 600, iar pentru fig. nr. 22 

valorile se opresc la 400. 
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Fig. nr. 21.  Presiunea maximă exercitată   Fig. nr. 22.  Presiunea maximă exercitată 

– picior stâng – final.    – picior stâng – final. 

 

Nivelul forței de apăsare a piciorului drept a crescut. Dacă inițial  

avem un procentaj de Media = 65.9%, iar la evaluarea finală pacientul a obținut  
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Media = 68.9%., ceea ce ne arată tendința de a păși pe membrul dominant. 

Coeficientul Skewness se păstrează negativ, atât pentru evaluarea inițială cât și 

pentru evaluarea finală, dar cu o valoare mai mare ceea ce inseamna ca avem o 

distribuție înclinată spre dreapta şi cu valori extreme mai puține spre stânga 

decât la evaluarea inițială.Se observă cum presiunea maximă crește Media = 

183.6% pentru valorile inițiale, la Media 206.5%, Coeficientul Skewness se 

păstrează negativ, atât pentru evaluarea inițială cât și pentru evaluarea finală, dar 

cu o valoare mai mare ceea ce înseamna ca avem o distribuție înclinată spre 

dreapta şi cu valori extreme mai puține spre stânga decât la evaluarea inițială. 

Prelucrând datele obținute de la suprafața bolții plantare observăm un 

procentaj mai scăzut Media =  69,1 % pentru evaluarea finală decât, Media = 

75% la evaluarea inițială. Acest lucru leagă explicațiile anterioare de creștere a 

presiunii maxime și forței de apăsare. Coeficientul Skewness se păstrează 

negativ, atât pentru evaluarea inițială cât și pentru evaluarea finală, dar o 

tendință a coeficientului Skewness de a se îndrepta către un Skewness de 

asimetrie normal.La simularea rezultatelor obținute, luand ca suprafața de sprijin 

variabila fața de ceilalți parametrii observam diferențele de presiune din fig. nr. 

23 față de presiunile exercitate pe suprafața de sprijin din fig. nr. 24. 
Suprafata(cm^2) = -3,3413+0,3198*x+0,6425*y-0,0003*x*x-0,0009*x*y+0,0018*y*y
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Fig. nr. 23.  Suprafața și forța de apăsare    Fig. nr. 24.  Suprafața și forța de apăsare  

– picior drept – inițial.    – picior drept – final. 

Chiar dacă Media suprafeței de sprijin a scăzut, dar coeficientul 

Skewness și Kurtosis s-a modificat, la simularea harții de presiune, luand ca 

presiunea maximă variabilă fața de ceilalți parametrii, observam diferențele de 

presiune din fig. nr. 25 față de presiunile exercitate pe suprafața de sprijin din 

fig. nr. 26. 
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Fig. nr. 25.  Presiunea maximă exercitată    Fig. nr. 26.  Presiunea maximă exercitată 

– picior drept – inițial.      – picior drept – final. 

 
12.3 CONCLUZIILE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 
În urma analizei rezultatelor obținute putem spune că cele două 

obiective propuse și anume, realizarea unui protocol bine structurat destinat 

recuperării sindromului pubalgic (osteitei pubisului) cu ajutorul tehnicilor 

kinetice la jucătorii de fotbal și cel de evidențierea eficienței planului de 

recuperare realizat și aplicat în această etapă au fost îndeplinite, ipotezele se 

confirmă. 

 Protocolul de tratament, conceput și îmbunătățit față de varianta din cercetarea 

preliminară, a avut rezultate pozitive în recuperarea sindromului pubalgic 

confirmând astfel prima ipoteză și anume aplicarea unui protocol terapeutic cu 

tehnici kinetice pe o perioadă de șase săptămâni, produce o ameliorare a  

simptomatologiei generate de sindromul pubagic (osteita pubisului). 

Datorită rezultatelor obținute în urma conceperii și aplicării planului 

de reintegrare competițională, putem spune că cea de-a doua ipoteză, întocmirea 

și aplicarea unui plan de recuperarea terapeutică va duce la scurtarea timpului 

de ameliorare a simptomatologiei și de reinserție mai repede în activitatea 

competițională, a fost confirmată. 

S-a observat că odata instalată, sindromul pubalgic (osteita 

pubisului), provoacă modificări ce pot fi inregistrate la nivel plantar, dar și 

modificări la nivelul parametrilor spațio-temporari.  

Aceste aspecte conduc la o digitalizare a medicinei sportive și pot sta 

la baza unor viitoare cercetări în acest sens pentru crearea unei platforme expert 

care plecând de la un set minim de date să poată propune tipul de tratament si 

mai ales perioada de recuperare in urma unor astfel de afectiuni, aspect deosebit 

de important fiind vorba de sportivi de performanța in activitate a căror 

recuperare musculară este un parametru esențial al performanțelor sportive. 

 
CAPITOLUL 13 

CONCLUZIILE GENERALE 

 
Sindromul pubalgic este o afecţiune în continuă creştere care nu a făcut 

obiectul unor cercetări minuţioase în direcţia găsirii unui protocol optim de 

recuperare. Literatura de specialitate își îndreaptă atenția asupra metodelor de 

tratament farmacologice și chirurgicale, nepunând accent pe rezultatelor 

studiilor făcute asupra tratamentelor conservatorii.  

 Prin intermediul posturologiei (posturotestului și pachete software 

folosite pentru analizele statistice) s-a reusit identificarea valorii de referință și 

confirmarea primului obiectiv a cercetării pilot și anume stabilirea valorii de 
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referință a parametrilor înregistrați la nivel plantar la jucătorii de fotbal 

sănătoși. In urma analizării eșantionului cules s-a obținut valoarea de 43,8% cu 

o deviatie de 4,44 pentru piciorul drept, respectiv 56,2% cu o deviatie de 4,44 

pentru piciorul stâng în situatița amprentei plantare, iar în cazurile de presiune 

plantară exercitată la nivel plantar s-a obținut valoarea de 28,85 kgf cu o 

deviatie standard de 6,55 kgf pentru piciorul drept și 24,25 kgf cu o abatere de 

6,52 kgf pentru piciorul stâng care este în concordanță cu intervalul de valori 

preconizat. Plecând de la acasta ipoteza am continuat studiul pe un lot nou de 

pacienți schimbând modul de culegere a datelor: de la o valoare în primul caz la 

un vector cu 200 de valori, aspect definit de folosirea aparatului P-Walk,  

LetSense GROUP, Sistema Mod. LorAn 3751, Sicurezza Elettrica Classe II Tipo 

B Disp Med. CLASSE I din 2018. Media vectorului nou obținut este mult mai 

precisă și utilă kinetoterapeutului. Valorile obținute pot fi utilizate în viitoarele 

studii asupra sindromului pubalgic (osteitei pubisului), oferind încă o informație 

ce va ajuta medicul în diagnosticarea acesteia, dar și terapeutul în creșterea 

calității tratamentului kinetoterapeutic.  

În urma rezultatelor realizate putem spune că cel de-al doilea obiectiv 

a cercetării pilot și anume, aplicarea unui protocol terapeutic cu mijloace 

kinetologice produce ameliorarea simptomatologiei generate de către osteita 

pubisului a fost confirmat. Protocolul de tratament propus a avut rezultate 

pozitive în recuperarea sindromului pubalgic ameliorând simptomele provocate 

de acestea la jucătorii de fotbal. Valoarea medie obținută pentru fiecare pacient 

afectata a variat în concordanță cu studiul efectuat în demonstrarea primei 

ipoteze.  

Astfel cele două ipoteze care au deschis drumul cercetării pilot, 

realizarea unei analize concrete privind parametrii la nivel plantar duce la 

stabilirea valorilor de referință a jucătorilor de fotbal sănătoși privind 

amprenta plantară și presiunile  acesteia şi aplicarea unui protocol terapeutic 

cu mijloace kinetologice produce ameliorarea simptomatologiei generate de 

către sindromul pubalgic (osteita pubisului) la jucătorii de fotbal. 

au fost confirmate. 

Perfecționarea protocolului de recuperare a dus la îndeplinirea celor 

două obiective propuse în cadrul cercetării experimentale și anume realizarea 

unui protocol bine structurat, destinat recuperării sindromului pubalgic 

(osteitei pubisului) cu ajutorul tehnicilor kinetice la jucătorii de fotbal și cel de 

evidențierea eficienței planului de recuperare realizat și aplicat. Prin 

îndeplinirea obiectivelor și prin rezultatele obținute cele două ipoteze, aplicarea 

unui protocol terapeutic cu tehnici kinetice, pe o perioadă de șase săptămâni, 

produce o ameliorare a simptomatologiei generate de sindromul pubalgic 

(osteita pubisului) şi întocmirea și aplicarea unui plan de recuperarea 

terapeutică va duce la scurtarea timpului de ameliorare a simptomatologiei și 

de reinserție mai repede în activitatea competițională au fost confirmate. Acest 
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fapt a fost întărit și prin aplicarea unor teste statistice de regularitate asupra 

datelor culese. Astfel s-a obținut valorea  între ,712 si ,713 pentru amprenta 

plantară respectiv 0 și 4,535 pentru presiunea exercitată la nivel plantar la testul 

t și respectiv ,124 pentru amprenta plantară și ,637 pentru presiune exercitată la 

nivel plantar la testul ANOVA. 

 
CAPITOLUL 14 

ELEMENTE DE NOUTATE/ ORIGINALITATE, VALORIFICAREA 

LOR ȘI ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL STUDIILOR DE 

DOCTORAT 

 
14.1 ELEMENTE DE NOUTATE/ ORIGINALITATE 

 
Studiile de specialitate internaționale asupra osteitei pubisului sunt 

vaste, dar majoritatea dintre acestea abordează sindromul din punct de vedere 

chirurgical sau farmaceutic. Majoritatea lucrărilor au avut drept scop doar 

metodele de diagnosticare a osteitei pubisului, nu și metodele de recuperare. 

Foarte puțini autori au folosit un plan de tratament în vederea 

recuperării osteitei pubisului, iar aceștia nu au publicat și planul de tratament 

utilizat ci doar rezultatele obținute în urma efectuării acestuia. 

Un prim element de originalitate îl reprezintă crearea valorii de 

referință necesară în recunoașterea diferențelor produse la jucătorii de fotbal 

odată ce sindromul pubalgic (osteita pubisului) se instalează.  

Cel de-al doilea element de originalitate îl constituie protocolul 

terapeutic elaborat în această cercetare. Din 279 de articole, nici un studiu nu a 

prezentat vreun protocol kinetoterapeutic.  

Al treilea element de originalitate îl constituie aplicarea pentru prima 

dată a protocolului terapeutic într-o cercetare pilot și obținerea unor rezultate 

pozitive în vederea ameliorării simptomatologiei provocate de sindromul 

pubalgic la jucătorii de fotbal. Cercetarea experimentală a dus la îmbunătățirea 

protocolului de tratament, ducând astfel nu doar la o ameliorare a 

simptomatologiei generate de către sindromul pubalgic ci la o reabilitare a 

jucătorilor de fotbal, reintegrându-i în activitatea competițională.  

Al patrulea element de originalitate îl reprezintă întocmirea planului de 

antrenament destinat reintegrării în activitatea competițională a jucătorilor de 

fotbal afectați de sindromul pubalgic (osteita pubisului). 

 
14.2 VALORIFICAREA REZULTATELOR ȘI ACTIVITĂȚI 

DESFĂȘURATE ÎN CADRUL STUDIILOR DE DOCTORAT 
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Valorificarea activității de cercetare pe durata Școlii doctorale a 

început în anul 2017 și a continuat până în prezent. Această valorificare s-a facut în 

cadrul unor conferinte (naționale, internațional), publicarea unor articole in diverse 

reviste naționale și internaționale, redactarea a două note de curs (1 în româna, 1 în 

engleza) etc., după cum urmează: 

A.  două manuale de curs: 

a. Mariana Rotariu, Andrei-Cătălin Ionițe, Mișcările coloanei vertebrale. Corelări 

între repere și efectori., Editura „Gr. T. Popa”, U.M.F. Iași, 2018, ISBN 978-606-

544-516-1; 

b. M. Rotariu, A-C Ionițe, Movements of the Spine Correlations between Landmarks 

and Efforts, Editura Discobolul, ISBN 978-606-798-060-8,2018. 

B. 15 articole: 

1. Catalin Ionite, Mariana Rotariu, Marius Turnea, A statistical study on the recovery 

of pubalgic syndrome in football players, Balneo Research Journal, Vol. 10, No. 1, 

pp. 50-54, February 2019; http://bioclima.ro/Balneo239.pdf  

2. Catalin Ionite, Mariana Rotariu, Mihai Ilea, Gloria Rata, Comparative Study of 

Kinetic Protocols For Evaluating the Influence of Pubis Osteitis on Fotball Players, 

The 15th Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, , 

pp. 307-315, 2019; 

https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2019&index=pa

pers&vol=34&paper=1f61ab17dbfde4ea1544bd443f9b1326 

3. Dragos Arotaritei, Catalin Ionite, Calin Corciova, Educational Tool For 

Mathematical Model of Muscular Dystrophy, The 15th Scientific Conference 

eLearning and Software for Education, Bucharest, , pp. 267-272, 2019; 

https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2019&index=pa

pers&vol=34&paper=d25e05a746f18e9ed594a4d38d623c9b 

4. Mariana Rotariu, Dragos Arotaritei, Catalin Ionite, Simulation of Mio-Arthro-

Kinetic System Parameters in the Planting Region in Order to Optimize Postual 

Position, The 15th Scientific Conference eLearning and Software for Education, 

Bucharest, pp. 324-330,2019; 

https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2019&index=pa

pers&vol=34&paper=450694898a12dc0974007fea32cf4db5 

5. Turnea Marius, Ilea Mihai, Rotariu Mariana, Arotaritei Dragos, Ionite Catalin, 

Blood Glucose Control Using Differential Equations Systems for Patients with 

Diabetes Type 1, World Wide Journal of Multidisciplinary Reasearch and 

Development, Vol. 5, Issue 1, pag. 54-59, 

2019.http://wwjmrd.com/archive/2019/1/1122/blood-glucose-control-using-

differential-equations-systems-for-patients-with-diabetes-type-1  

6. Fuior Robert, Gheorghita Andrei, IONITE Catalin Andrei, Device for Assistance of 

Patients Presenting Orthostatic Conditions, The 14th International Scientific 

Conference eLearning and Software for Education Bucharest, Vol. 3. Pag. 383-388, 

2018;http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2018&inde

x=papers&vol=29&paper=6d88d6569c57976217b531bacd291e8c  

7. IONITE Catalin Andrei, TURNEA Marius, ROTARIU Mariana, A statistical 

approach to data collected at the foot map level in simulating the evolution of osteitis 

pubis, The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for 

Education Bucharest, Vol. 3. Pag. 433-440, 

http://bioclima.ro/Balneo239.pdf
https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2019&index=papers&vol=34&paper=1f61ab17dbfde4ea1544bd443f9b1326
https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2019&index=papers&vol=34&paper=1f61ab17dbfde4ea1544bd443f9b1326
https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2019&index=papers&vol=34&paper=d25e05a746f18e9ed594a4d38d623c9b
https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2019&index=papers&vol=34&paper=d25e05a746f18e9ed594a4d38d623c9b
https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2019&index=papers&vol=34&paper=450694898a12dc0974007fea32cf4db5
https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2019&index=papers&vol=34&paper=450694898a12dc0974007fea32cf4db5
http://wwjmrd.com/archive/2019/1/1122/blood-glucose-control-using-differential-equations-systems-for-patients-with-diabetes-type-1
http://wwjmrd.com/archive/2019/1/1122/blood-glucose-control-using-differential-equations-systems-for-patients-with-diabetes-type-1
http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2018&index=papers&vol=29&paper=6d88d6569c57976217b531bacd291e8c
http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2018&index=papers&vol=29&paper=6d88d6569c57976217b531bacd291e8c
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2018;http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2018&inde

x=papers&vol=29&paper=55ff637d18e6c29047c6eb128527ac49  

8. ROTARIU Mariana, TURNEA Marius, IONITE Catalin Andrei, Modeling and 

simulation of static demands of the vertebral column in the sagittal plane, The 14th 

International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest, 

Vol. 3. Pag. 475-480, 

2018;http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2018&inde

x=papers&vol=29&paper=13c0ea4a937a9277834036d818c9347c 

9. Andrei-Cătălin Ionițe, Gloria Rață, Dragoș Arotăriței , Mariana Rotariu, 

Optimization of the kinetic treatment of osteitis pubis in soccer players, The 

European Proceedings of Social & Behavioural Science EpSBS, Publisher Future 

Academy,  Volume LV –ICPESK, pp. 640-647, 

2018;https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ICPESK2018F079.pdf 

10. A.C. Ionite, R. Mariana, Marius Turnea, A. Gheorghita, Hydrokinetotherapy 

combined with facilitation techniques in the recovery of osteoarthritis, Balneo 

Research Journal, Vol 8., No. 4, pp. 241-244, 2017;http://bioclima.ro/Balneo158.pdf 

11. A.C. Ionite, R. Mariana, Marius Turnea, A. Gheorghita, The use of combined 

techniques: Scottish showers, hot bath and manual techniques in the treatment of 

migraine headache, Balneo Research Journal, Vol 8., No. 4, pp. 245-247, 

2017;http://bioclima.ro/Balneo159.pdf  

12. A.C. Ionite, A. Gheorghita, R. Mariana, Assessment of the Pubalgic Walking with 

the Help of Podiatry Platform at Footbal Players, The 13th International Scientific 

Conference eLearning and Software for Education, vol.3, pp. 537-546, 

2017;http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2017&inde

x=papers&vol=26&paper=204722fb6f6fba238443ae0de0e6be30   

13. R. Mariana, A.C. Ionite, A. Gheorghita, D. Arotaritei, Determination of Geometrical 

Parametres that Characterize Tranfemural Stump, The 13th International Scientific 

Conference eLearning and Software for Education, vol.3, pp.568-572, 

2017;http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2017&inde

x=papers&vol=26&paper=b7d9e2ed61d3e98b2563a801521b1546 

14. M. Rotariu, M. Turnea, M. Ilea, D. Arotaritei, A.C. Ionite, A. Gheorghita, Statistical 

Analysis and Simulation of Orthostatic Position by Means of the Pedometer in 

Patients with Hyperkyphosis, Revista de Cercetare și Intervenție Socială, vol.59, pp. 

209-221,  2017 (factor de impact 

0.838);http://www.rcis.ro/images/documente/rcis59_14.pdf 

15. Turnea Marius, Rotariu Mariana, Ionite Andrei-Catalin, Arotaritei Dragos, Ilea 

Mihai, Fracional Derivatives in Mathematical Model of the Acute Inflammatory 

Response, World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development, vol. 

3, Issue 11, pp. 91-93, 

2017;https://www.wwjmrd.com/archive/2017/11/541/fractional-derivatives-in-

mathematical-model-of-the-acute-inflammatory-response 

C. 9 conferințe naționale și internaționale: 

Conferința Națională de Fizioterapie, Zilele Spitalului de Recuperare, 16 martie 2019: 

a. Ionite Andrei Catalin, Rotariu Mariana, Utilizarea Metodelor non-invazive de 

investigare in optimizarea tratamentului kinetic. 

The 15th Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest 11-

12th 2019: 

http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2018&index=papers&vol=29&paper=55ff637d18e6c29047c6eb128527ac49
http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2018&index=papers&vol=29&paper=55ff637d18e6c29047c6eb128527ac49
http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2018&index=papers&vol=29&paper=13c0ea4a937a9277834036d818c9347c
http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2018&index=papers&vol=29&paper=13c0ea4a937a9277834036d818c9347c
https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ICPESK2018F079.pdf
http://bioclima.ro/Balneo158.pdf
http://bioclima.ro/Balneo159.pdf
http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2017&index=papers&vol=26&paper=204722fb6f6fba238443ae0de0e6be30
http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2017&index=papers&vol=26&paper=204722fb6f6fba238443ae0de0e6be30
http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2017&index=papers&vol=26&paper=b7d9e2ed61d3e98b2563a801521b1546
http://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2017&index=papers&vol=26&paper=b7d9e2ed61d3e98b2563a801521b1546
http://www.rcis.ro/images/documente/rcis59_14.pdf
https://www.wwjmrd.com/archive/2017/11/541/fractional-derivatives-in-mathematical-model-of-the-acute-inflammatory-response
https://www.wwjmrd.com/archive/2017/11/541/fractional-derivatives-in-mathematical-model-of-the-acute-inflammatory-response
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a. Catalin Ionite, Mariana Rotariu, Mihai Ilea, Gloria Rata, Comparative Study of 

Kinetic Protocols For Evaluating the Influence of Pubis Osteitis on Fotball Players; 

b. Dragos Arotaritei, Catalin Ionite, Calin Corciova, Educational Tool For 

Mathematical Model of Muscular Dystrophy; 

c. Mariana Rotariu, Dragos Arotaritei, Catalin Ionite, Simulation of Mio-Arthro-

Kinetic System Parameters in the Planting Region in Order to Optimize Postual 

Position;https://www.elseconference.eu/papers/view 

The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education 

Bucharest 19-20th aprilie, 2018: 

a. Fuior Robert, Gheorghita Andrei, IONITE Catalin Andrei, Device for Assistance of 

Patients Presenting Orthostatic Conditions 

b. IONITE Catalin Andrei, TURNEA Marius, ROTARIU Mariana, A statistical 

approach to data collected at the foot map level in simulating the evolution of 

osteitis pubis 

c. ROTARIU Mariana, TURNEA Marius, IONITE Catalin Andrei, Modeling and 

simulation of static demands of the vertebral column in the sagittal plane, 

https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2018 

The International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy 8th 

Edition, bucharest 14-16 iunie 2018: 

a. Ionite Andrei-Catalin, Gloria Rata, Arotaritei Dragos, Rotariu Mariana, 

Optimization of the kinetic treatment of osteitis pubis in soccer players 

https://congres.unefsb.ro/program-2/  

Romanian Congress of Rehabilitation, Physcal Medicine and Balneology with 

International Participation,  25-25 mai Cluj-Napoca, 26 mai Turda, 2018: 

a. The Correlation between the walk and the plantar pressure in pubis osteitis 

b. Statistical study in the recovery of osteitis pubis in football players 

c. The use of elastic bands in the recovery of lower lumbar discopathy 

d. The role of physio-kinesioterapy in the management of Diabetis mellitus 

http://bioclima.ro/Congress.php  

Zilele spitalului clinic de recuperare, Editia a-XXVI-a, Reeducarea respiratorie- 

obiectiv esential al kinetoterapiei, Iasi, 2018: 

a. Catalin Ionite, Rotariu Mariana, Tehnici manuale aplicate la nivelul cutiei toracice 

pentru îmbunătățirea capacității respiratorii – aplicații practice; 

b. Rotariu Mariana, Catalin Ionite, Reeducarea respiratorie – obiectiv esențial al 

kinetoterapiei 

Congresul National Annual de Reabilitare Medicala cu participare Internationala, 

Craiova, 24-27 octombrie 2018: 

a. Ilie Onu, Mariana Rotariu, Catalin Ionite, Studiu asupra eficientei electroanalgeziei 

TENS versus curenti diadinamici in tratamentul complex al lombosciaticei 

Congresul Național de Balneologie, 4-7 mai 2017, Baile Govora: 

a. A.C. Ionite, R. Mariana, Marius Turnea, A. Gheorghita, Hydrokinetotherapy 

combined with facilitation techniques in the recovery of osteoarthritis, 

b. A.C. Ionite, R. Mariana, Marius Turnea, A. Gheorghita, The use of combined 

techniques: Scottish showers, hot bath and manual techniques in the treatment of 

migraine headache 

The International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy 7th 

Edition, bucharest 15-17 iunie 2017 

https://www.elseconference.eu/papers/view
https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2018
https://congres.unefsb.ro/program-2/
http://bioclima.ro/Congress.php
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14.3 RECUNOAȘTERE 

 

Teza a fost elaborată sub auspiciile Universității Naționale de 

Educație Fizică și Sport București, în cadrul Școlii Doctorale, pe baza 

Proiectului de cercetare științifică aprobat de Consiliu Școlii Doctorale. Această 

lucrare a fost elaborată și publicată sub egida Universității Naționale de 

Educație Fizică și Sport București.  
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