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چکیده

سندرم درد کشککی رانی ،یکی از ناهنجاری های آناتومیکی است که موجب بروز نوعی درد جلو زانو میشود و یکی از شایع-
ترین مشکالت مفصل زانو بهشمار میرود .ضعف عضلۀ پهن مایل داخلی و کوتاهی عضالت پالنتار فلکسور ،از جمله مهمترین دالیل
ذکرشده برای این بیماری است ،از این رو هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثر تمرینات همزمان کششی عضالت پالنتار فلکسور و
قدرتی عضلۀ پهن مایل داخلی بر سندرم درد کشککی رانی بود .بهاین منظور  03نفر از زنان مبتال به سندرم درد کشککی رانی
(سن  03/4± 0/5سال ،وزن  03/5± 2/9کیلوگرم) بهعنوان نمونه انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه مساوی تجربی و کنترل
قرار گرفتند .گروه تجربی به مدت  3هفته عالوهبر درمانهای معمول پزش کی ،تمرینات همزمان کششی عضالت پالنتار فلکسور و
قدرتی عضلۀ پهن مایل داخلی و گروه کنترل تنها درمانهای معمول پزشکی را انجام دادند .از آزمودنیها قبل و بعد از دورۀ
درمانی ،آزمونهای درد ،عملکرد و سفتی مفصل ( ،)CAMOWزاویۀ  ،Qدامنۀ حرکتی دورسی فلکشن و اکستنشن زانو بهعمل
آمد .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس برای اندازههای تکرارشده در سطح  P>3/35تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد
که پس از  3هفته درمان ،میانگین امتیاز  CAMOWنسبت به پیشآزمون در هر دو گروه بهطور معناداری ( )P>3/35کاهش
یافت .این تغییرات در گروه تجربی بیشتر از گروه کنترل بود .میانگین زاویۀ  Qدر هر دو گروه نسبت به پیشآزمون بهصورت
یکسان کاهش معناداری ( )P>3/35یافت .میانگین دامنۀ حرکتی دورسی فکلشن گروه تجربی نسبت به پیشآزمون و گروه کنترل
افزایش معناداری ( )P>3/35یافت .میانگین دامنۀ حرکتی اکستنشن زانو در هر دو گروه نسبت به پیشآزمون افزایش یافت ،اما
گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری نشان داد .براساس یافتههای این تحقیق میتوان گفت که تمرینات همزمان
کششی عضالت پالنتار فلکسور و قدرتی عضلۀ پهن مایل داخلی موجب افزایش کارایی درمان و بهبود بیماران مبتال به سندرم درد
کشککی رانی میشود .از اینرو برای این دسته از بیماران این نوع تمرینات توصیه میشود.

واژههای کلیدی
سندرم درد کشککی رانی ،تمرینات کششی و تقویتی ،عضالت رانی.
 - 8نویسندة مسئول  :تلفن 39833833993 :

Email: homa_m_k@yahoo.com
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مقدمه
سندرم درد کشککی رانی  ،برای دامنۀ وسیعی از ناهنجاریهای آناتومیکی و آسیبشناسی که موجب نوعی
درد جلو زانو 2میشود ،بهکار میرود .این بیماری یکی از شایعترین مشکالت مفصل زانوست ،بهطوریکه  20تا
 0درصد مراجعهکنندگان به درمانگاههای ارتوپدی را این افراد تشکیل میدهند ( .)23آسیبشناسی مفصل
کشککی رانی ،بهعنوان نقطۀ کور در پزشکی ارتوپدی شناخته شده است (.)0
سندرم درد کشککی رانی دالیل متعددی دارد که از آن جمله میتوان به افزایش زاویۀ عضلۀ چهارسر،0
افزایش پرونیشن پا ،4ضعف عضلۀ مایل داخلی ،5کاهش انعطافپذیری عضالت همسترینگ و راست رانی،0
راستای نامطلوب زانو ،3ضعف عضالت کمربند لگنی 9و کوتاهی عضالت پالنتار فلکسور 3اشاره کرد .با وجود
تحقیقات گستردۀ صورتگرفته ،تاکنون درمان قطعی این بیماری مشخص نشده است .برنامههای توانبخشی
فیزیکی ،در درمان سندرم درد کشککی رانی مؤثرند .براساس نتایج تحقیقات حدود  32درصد مبتالیان به
سندرم درد کشککی رانی ،در اثر تمرینات توانبخشی بهبودی نسبی مییابند ( .)0این موضوع سبب شده که
محققان این بیماری را کامالً قابل پیشگیری ارزیابی کنند ( .)9بهنظر میرسد کشش عضلۀ پالنتار فلکسور و
تقویت عضلۀ پهن مایل داخلی ،نقش مؤثری در این زمینه دارد .در زمینۀ نقش عضلۀ پهن مایل داخلی در
سندرم درد کشککی رانی تحقیقات بسیاری انجام گرفته است ( 5و ).
ازآنجا که قسمتهای مختلف عضلۀ چهارسر در جهتهای مختلف به کشکک متصل میشوند ،دو قسمت
مایل عضالت پهن داخلی و خارجی بیشترین نیروهای عرضی را هنگام انقباض عضلۀ چهارسر تولید میکنند.
توجه ب ه محل چسبندگی دو عضلۀ پهن مایل داخلی و خارجی به کشکک که تقریباً در قسمت باالیی پشت
1 - Patellofemoral pain syndrom
2 - Anterior knee pain
3 - Quadriceps angle
4 - Pronation
5 - Vastus medialis obliqus
6 - Hamstring
7 - Rectus femoris
8 - Malalignment
9 - Pelvis girdle
10 - Plantar flexor
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کشکک قرار دارد ،نشان می دهد که این دو عضله کشکک را به سمت عقب و باالی استخوان ران میکشند و
موجب استحکام آن میشوند ( .) 0این موضوع که در بیماران مبتال به سندرم درد کشککی رانی ،عضلۀ پهن
مایل داخلی اولین قسمت از عضلۀ چهارسر است که ضعیف میشود ،پذیرفته شده و بیشتر تمرینات فیزیوتراپی و
بازتوانی در این بیماران بر این عضله تمرکز دارند .اگر تمام بردارهای نیروی عضلۀ چهارسر با یکدیگر جمع شوند،
در مسیری موازی با استخوان ران عمل میکند .چنانچه در این حالت عمل عضلۀ پهن مایل داخلی متوقف شود،
برایند نیرو  9درجه به سمت خارج متمایل میشود ( ) .براساس این یافتهها ،عضلۀ پهن مایل داخلی نقش
مهمی در برقراری تعادل در مقابل نیروهای کشندۀ کشکک به سمت خارج دارد و این نقش در طول زوایای
مختلف زانو ادامه مییابد .ایجاد اختالل در عملکرد این عضله بهویژه در افرادی که دارای شیار کشککی غیر
نرمال هستند ،ممکن است موجب تمایل کشکک به سمت خارج شود (.) 0
عضالت پالنتار فلکسور بهعنوان عضالتی دومفصله در خم شدن زانو و حرکت پالنتار فلکشن مچ پا نقش
دارند .کوتاهی این عضالت ممکن است سبب کاهش زاویۀ دورسی فلکشن 2مچ پا و درنتیجه افزایش پرونیشن پا
و چرخش داخلی ساق و در نتیجه افزایش زاویۀ عضلۀ چهارسر و در نهایت تشدید عالئم سندرم درد کشککی
رانی شود ( .) 3اگر نیروهای وارد بر مفصل کشککی رانی در صفحۀ ساجیتال 0تجزیۀ برداری شوند ،سه نیروی
کشش عضلۀ چهارسر ،کشش تاندون کشککی و نیروی واکنش مفصل قابل تشخیص است ( .) 4مجموع بردار
عضلۀ چهارسر و تاندون کشککی ،بردار نیروی واکنش مفضل را تشکیل میدهند .با خم شدن زانو ،زاویۀ بین
تاندون عضلۀ چهارسر و تاندون کشککی کم میشود .کاهش این زاویه موجب میشود تا برایند این دو بردار نیرو
که همان نیروی فشار بر روی کشکک است افزایش یابد ،یعنی نیروی واکنش مفصل افزایش پیدا میکند .یکی از
عوامل اثرگذار در کاهش زاویۀ زانو ،کوتاهی عضالت دوقلو و پالنتاریس است ( 2و  .) 9از اینرو هدف از تحقیق
حاضر ،تعیین اثر تمرین ات همزمان کششی عضالت پالنتار فلکسور و قدرتی عضلۀ پهن مایل داخلی بر سندرم
درد کشککی رانی بود.

1 - Knee flexion
2 - Dorsi flexion
3 - Sagital
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روش تحقیق
در این تحقیق  03زن مبتال به سندرم درد کشککی رانی که با تشخیص پزشک به کلینیک فیزیوتراپی ارجاع
داده شده بودند ،بهصورت داوطلب شرکت کردند .بیماران بهصورت تصادفی و بهطور مساوی در دو گروه تجربی و
کنترل قرار گرفتند و طی تحقیق در هیچگونه فعالیت ورزشی شرکت نداشتند .قبل از شروع برنامۀ توانبخشی و
بعد از  3هفته تمرین ،همۀ بیماران با استفاده از ابزارهای معتبر ارزیابی شدند.
متغیر درد ،عملکرد و سفتی مفصل ،از طریق پر سشنامۀ عملکردی و متغیرهای زاویۀ  ،دامنۀ حرکتی دورسی
فلکشن ،دامنۀ حرکتی اکستنشن زانو با گونیامتر اندازهگیری شد .زاویۀ عضلۀ چهارسر ،نشانۀ تعادل در عملکرد
عضالت و تاندون های مرتبط با مفصل کشککی رانی است و افزایش این زاویه با افزایش احتمال بروز سندرم درد
کشککی رانی رابطۀ مستقیم دارد .برای تعیین اثر تمرینات بر دامنۀ حرکتی اکستنشن زانو ،حداکثر اکستنشن
انجام گرفته در زانوی مبتالی بیماران بهصورت خوابیده و با حذف اثر کوتاهی عضالت همسترینگ و درحالیکه
مچ پا در حالت دورسی فلکشن قرار داشت ،اندازهگیری شد .دامنۀ حرکتی دورسی فلکشن بهعنوان شاخص
تعیینکنندۀ کوتاهی عضالت پالنتار فلکسور اندازهگیری شد .برای ارزیابی میزان بهبودی بیماران از پرسشنامۀ
 CAMOWکه یکی از معتبرترین پرسشنامههای تشخیص درد و محدودیت حرکتی در مفاصل ران و زانوست،
استفاده شد ( .) 0 ،
پروتکل درمانی
گروه کنترل ،طی  3هفته فقط درمانهای معمول پزشکی و گروه تجربی عالوهبر درمانهای معمول
تجویزشده ازسوی پزشک ،تمرینات همزمان کششی عضالت پالنتار فلکسور و قدرتی عضلۀ پهن مایل داخلی را
نیز انجام دادند .تمرینات روزی یک بار و با  3تکرار انجام گرفت .هفتههای اول و دوم تمرین

(تصویر ) اجرا

شد .هفتههای سوم و چهارم بهمنظور پیشرفت در تمرینات ،عالوهبر تمرین  ،تمرین ( 2تصویر  )2به برنامۀ
تمرینی اضافه شد و در نهایت از هفتۀ پنجم تا هشتم ،تمرین ( 0تصویر  )0به برنامۀ تمرین افزوده شد ،بهطوری-
که بیماران تمرینات  ،2و  0را انجام میدادند.
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در حالت خوابیده اجرا میشد ،به این صورت که بیمار به پشت دراز میکشید ،در حالیکه پا کامالً

کشیده و پنجۀ پا را به سمت ساق پا متمایل کرده بود ،کمی باال میآورد و به مدت ثانیه در همان حالت نگاه
میداشت و تمرین را  3مرتبه تکرار میکرد.
تمرین  2در حالت ایستاده اجرا میشد .به اینصورت که بیمار روبهروی دیوار با فاصلۀ یک دست میایستاد و
یک پای خود را عقب میبرد .زانوی پای عقب را خم و سپس راست میکرد .هنگام راست کردن پا ،به اینصورت
که باید در عضالت پشت ساق احساس کشش و در عضالت جلو ران احساس انقباض میکرد .این حالت را به
مدت ثانیه حفظ کرده و تمرین را  3مرتبه تکرار میکرد.
تمرین  0در حالت خوابیده به شکم اجرا میشد .به اینصورت که بیمار بر روی شکم میخوابید و در حالیکه
پنجۀ پا را تا حد امکان به سمت ساق پا نزدیک میکرد ،به روی زمین فشار میداد و زانو را تا حد امکان از زمین
بلند میکرد و به مدت ثانیه در همان حالت نگاه میداشت و تمرین را  3مرتبه تکرار میکرد.
خصوصیات آنتروپومتریک و اندازهگیریهای اولیۀ آزمودنیها با استفاده از آزمون با یکدیگر مقایسه شدند.
بهمنظور مقایسۀ آزمودنیهای دو گروه در قبل و پس از درمان ،از آزمون تحلیل واریانس برای دادههای تکرارشده
استفاده شد .سطح معناداری  P> 3/35در نظر گرفته شد.

نتایج و یافتههای تحقیق
در زمینۀ خصوصیات آنتروپومتریک ،CAMOW ،زاویۀ  ،Qدامنۀ حرکتی دورسی فلکشن ،دامنۀ حرکتی
اکستنشن زانو در دو گروه قبل از برنامۀ مداخلهای تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)P<3/35بین دو گروه
تجربی و کنترل در زمینۀ  CAMOWتفاوت معنیداری ( ،P>3/33

 )F 22 = 4/مشاهده شد .در هر دو

گروه میزان اعتبار  CAMOWکاهش معناداری یافت ،اما این کاهش در بیماران گروه تجربی بهمراتب بیشتر از
بیماران گروه کنترل بود ( ( )P>3/33شکل ).
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شکل  – 8میزان امتیاز  CAMOWقبل و بعد از مداخله

شکل  – 3میزان امتیاز  Q elgnaقبل و بعد از مداخله

در زمینۀ زاویۀ عضلۀ چهارسر ( ، )Q elgnaبین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (،F 22 =3/35
 .)P = 3/329با وجود این ،تغییرات معناداری برای هر دو گروه بین پیشآزمون و پسآزمون مشاهده شد و هر
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دو گروه در زاویۀ عضلۀ چهارسر رانی کاهش داشتند ،اما این تغییرات در گروه تجربی بیشتر بود ( )P>3/33
(شکل  .)2در مورد دامنۀ حرکت دورسی فلکشن بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد ( ،P>3/33
 .)F 22 =50/25دامنۀ حرکت دورسی فلکشن در گروه تجربی افزایش معناداری نشان داد (  ،)P>3/33اما در
گروه کنترل افزایش معناداری مشاهده نشد (شکل .)0

شکل  – 3میزان دامنۀ حرکتی دورسی فلکشن قبل و بعد از مداخله

شکل  – 3میزان دامنۀ حرکتی اکستنشن زانو قبل و بعد از مداخله
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ب ین دو گروه در زمینۀ دامنۀ حرکتی اکستنشن تفاوت معناداری مشاهده شد ( ،P>3/33

.)F 22 =55/

عالوه بر این دامنۀ حرکتی اکستنشن زانو در هر دو گروه بین پیشآزمون و پسآزمون افزایش معناداری نشان داد
( ( )P>3/33شکل .)4

بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر ،تعیین اثر تمرینات همزمان کششی عضالت پالنتار فلکسور و قدرتی عضلۀ پهن مایل
داخلی بر سندرم درد کشککی رانی بود .در مجموع نتایج نشان داد که گروه تجربی در شاخصهای دامنۀ حرکتی
دورسی فلکشن ،دامنۀ حرکتی اکستنشن زانو و درد و عملکرد نسبت به گروه کنترل بهبودی بیشتری را نشان
دادند .گروه کنترل تغییر معناداری را بعد از درمانهای معمول پزشکی در دامنۀ حرکتی دورسی فلکشن
نداشتند.
براساس نتایج این تحقیق ،هر دو گروه کنترل و تجربی تغییر معنیداری را در نمرههای تست CAMOW
که بیانگر عملکرد ،درد و خشکی در مفصل زانوست ،گزارش کردند .با وجود این ،گروه تجربی بهبودی بیشتری
نسبت به گروه کنترل نشان داد .بهنظر میرسد پروتکل حرکت درمانی بهکاررفته در تحقیق حاضر باعث کاهش
پرونیشن پا و چرخش داخلی ساق و زاویۀ عضلۀ چهارسر شده که همین عامل سبب قرار گرفتن کشکک در
مسیر مناسبتری نسبت به قبل از دورۀ درمان شده و تماس کشکک با استخوان ران را کاهش داده است ،در
نتیجه به بهبود بیشتر و درد کمتر در بیماران گروه تجربی انجامیده است.
هردو گروه بیماران زاویۀ عضلۀ چهارسر کمتری را پس از  3هفته دورۀ مداخلهای تجربه کردند .این مسئله
در گروه تجربی مشهودتر بود .میتوان گفت چون تمرینات ارائهشده به بیماران هم زمان موجب تقویت عضالت
اکستنسور ران نیز شده است ،درنتیجه بهدلیل نقش این عضالت بهعنوان چرخانندۀ خارجی ران ،چرخش داخلی
استخوان ران را کنترل کرده و از این طریق زاویۀ عضلۀ چهارسر را کاهش دادهاند.
در تحقیق حاضر ،گروه تجربی تغییر معناداری را در افزایش دامنۀ حرکتی دورسی فلکشن مچ پا نسبت به
گروه کنترل نشان دادند .کوتاهی عضالت پالنتار فلکسور بهدلیل دومفصله بودن موجب کاهش دامنۀ حرکتی
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اکستنشن زانو و دورسی فلکشن مچ پا و افزایش پرونیشن مچ پا شده است .این افزایش (پرونیشن) با افزایش
چرخش داخلی ساق پا و زاویۀ عضلۀ چهارسر همراه است .بهنظر میرسد تمرینات کششی عضالت پالنتار فلکسور
مورد استفادۀ بیماران گروه تجربی موجب اصالح دورسی فلکشن پا ،کاهش پرونیشن و بهبود راستای عضلۀ
چهارسر رانی شده است.
در مورد اکست نشن زانو ،گروه تجربی افزایش بیشتری را نسبت به گروه کنترل نشان دادند .کاهش دامنۀ
اکستنشن زانو ،اغلب سبب افزایش برایند دو بردار نیروهای عضلۀ چهارسر و لیگامنت کشککی میشود و نیروی
واکنش را در مفصل کشککی رانی افزایش میدهد .احتماالً تمرینات کششی عضالت پالنتار فلکسور بهکار رفته
در این تحقیق موجب اصالح دامنۀ حرکتی اکستنشن زانو شده و از این طریق نیروی واکنش منفصل مذکور را
کاهش داده است.
براساس این یافتهها ،میتوان گفت که اضافه شدن تمرینات همزمان کششی عضالت پالنتار فلکسور و قدرتی
عضلۀ پهن مایل داخلی به درمانهای معمول پزشکی موجب افزایش کارایی درمان و بهبود بیماران مبتال به
سندرم درد کشککی رانی میشود .از این رو برای این دسته از بیماران این نوع تمرینات توصیه میشود .همچنین
براساس یافتههای این تحقیق ،خالصه سازی تمرینات توانبخشی از طریق تمرینات همزمان کششی قدرتی به-
عنوان یک فرضیه در درمان و پیشگیری از عوارض اسکلتی عضالتی قابل بسط و توسعه است .خالصهسازی
تمرینات اصالحی و توانبخشی میتواند با بهبود کارایی تمرینات و آسانسازی آموزش حرکات به بیماران یا افراد
در معرض خطر گامی مثبت در ارتقای سالمت بیماران مبتال به سندرم درد کشککی رانی باشد.
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