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Abstract
Background and Aim: Patellofemoral pain syndrome, described as the black hole of orthopedics, is
one of the most common musculoskeletal complaints in athlete and non-athlete populations. Altered
kinematic, including dynamic lower extremity valgus, helps with the patellofemoral pain. Using a
visual feedback device can help in correction of dynamics knee alignment. The purpose of the present
study was to compare the effects of mirror, raw video, and real-time visual feedbacks on dynamic
lower limb alignment and pain in individuals with patellofemoral pain syndrome.
Materials and Methods: In the current study, 52 women with a mean age of 42±4.16 yrs with
patellofemoral pain syndrome participated. The lower extremity dynamics and pain were measured
using single leg squat and the Dartfish Pro Suite 7 software, and visual analog scale before and after
correction of the dynamic lower limb alignment with three types of feedback: mirror, raw video, and
real-time visual feedback.
Results: The results revealed that all three types of feedback mirror, raw video, and real-time visual
biofeedback have a significant effect on lower extremity alignment, but the results for pain were not
observed to be significant.
Conclusion: According to the results, all the three types of mirror feedback, raw film and visual
feedback influenced the dynamic lower limb alignment in individuals with patellofemoral pain
syndrome, but there was no significant difference between the effects of immediate feedbacks.
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چکیده
مقدمه و اهداف
امروزه سندرم درد پتلوفمورال که از آن به عنوان سیاهچالهی ارتوپدی یاد شده است ،یکی از شایعترین مشکالت اسکلتی-عضالنی زانو در افراد ورزشکار
و غیرورزشکار است .سینماتیکهای تغییریافته از جمله ولگوس داینامیک اندام تحتانی به درد پتلوفمورال کمک میکند .استفاده از یک دستگاه بازخورد
بصری میتواند بر اصالح راستای داینامیک زانو مفید باشد .تحقیق حاضر به منظور مقایسه تأثیر سه نوع بازخورد آینه ،فیلم خام و بازخورد بینایی آنی بر
راستای داینامیک اندام تحتانی و درد در افراد دارای سندرم درد پتلوفمورال انجام گرفت.
مواد و روشها
در مطالعه حاضر تعداد  52زن با میانگین سن  12±1/31سال دارای سندرم درد پتلوفمورال شرکت کردند .راستای داینامیک اندام تحتانی و درد به
ترتیب با استفاده از تست اسکات تکپا و با استفاده از نرمافزار  Dartfish ProSuite 7و مقیاس بصری درد قبل و بعد از اصالح راستای داینامیک
اندام تحتانی همراه سه نوع بازخورد آینه ،فیلم خام و بازخورد بینایی آنی ،اندازهگیری شد.
یافتهها
یافتهها نشان داد که هر سه روش بازخورد آنی باعث ایجاد تغییرات معنادار در راستای داینامیک اندام تحتانی میشود ،اما تاثیری بر درد ندارد.
نتیجهگیری
به نظر میرسد اصالح راستای داینامیک اندام تحتانی با استفاده از سه نوع بازخورد آینه ،فیلم خام و بازخورد بینایی بر راستای داینامیک اندام تحتانی در
افراد دارای سندرم درد پتلوفمورال تأثیرگذار بوده است ،اما تفاوت معناداری بین بازخوردهای مختلف مشاهده نشد.
واژههای کلیدی
سندرم درد پتلوفمورال؛ بازخورد؛ اسکات تکپا؛ راستای (ولگوس) داینامیک زانو؛ درد
نویسنده مسئول :فرزانه الوندی ،کارشناس ارشد حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،گروه بیومکانیک و آسیبشناسی ورزشی،
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیf_alvandi67@yahoo.com :
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مقدمه و اهداف
سندرم درد پتلوفمورال 3که به عنوان سیاهچالهی ارتوپدی 2تعریف شده است[ ،]3یکی از شایعترین مشکالت اسکلتی-عضالنی زانو در افراد
ورزشکار و غیرورزشکار است .این وضعیت به خصوص در فعالیتهایی که شامل اعمال نیروهای تکراری به اندام تحتانی هستند ،مانند
نشستن طوالنیمدت ،چمباتمه زدن ،دویدن ،پریدن ،باال و پایین رفتن از پلهها که به مفصل پتلوفمورال فشار وارد میکنند ،مشهود است-5[.
 ]2ریسکفاکتورهای سندرم درد پتلوفمورال شامل افزایش زاویه کوادریسپس ،]1[1ناهنجاریهای آناتومیکی ،بدراستاییها و تغییرات
بیومکانیکی اندام تحتانی (استاتیک یا داینامیک) ،اختالل در عملکرد عضالت ،هایپرموبیلیتی پتال ،انعطافپذیری ضعیف کوادریسپس یا
ایلیوتیبیال باند ،کوتاهی ساختارهای خارجی زانو (به عنوان مثال کوتاهی رتیناکلوم خارجی ،)1استفاده بیش از حد و تروما است .عالئم این
سندرم عبارتند از درد پشت و یا در اطراف پتال که با دویدن و فعالیتهایی که با فلکشن زانو همراه است ،افزایش مییابد]7[.
در افراد دارای سندروم درد پتلوفمورال ،درد بر الگوهای حرکت و عملکرد تاثیرگذار است ،به طوری که افراد مبتال به این سندروم از لحاظ
کنترل تعادل ،در مقایسه با افراد نرمال عملکرد ضعیفتری از خود نشان میدهند .به نظر میرسد درد قدامی زانو موجب بروز الگوی راه
رفتن غیرطبیعی شود .از آنجا که بسیاری از فعالیتهای معمول زندگی مانند نشستن و برخاستن ،ایستادن و راه رفتن نیازمند حفظ تعادل
است ،کنترل پاسچر و تعادل یکی از شاخصهای میزان استقالل در انجام فعالیتهای روزانه زندگی تلقی میشود؛ از این رو توجه به کاهش
درد و تقویت تعادل در افراد مبتال به سندروم درد پتلوفمورال ضروری است؛ بنابراین از بین بردن یا کاهش میزان درد در این افراد میتواند
باعث ایجاد بهبودی در تعادل و پاسچر شود ]8[.ضعف عضالنی میتواند با تغییر در راستای اندام تحتانی و طرز قرارگیری پتال ،سبب افزایش
نیروهای واردشده بر مفصل پتلوفمورال گردیده و افراد برای مقابله با نیروهای ایجادشده در اندام تحتانی ،سطح اتکای بیثباتتری داشته
باشند و این مسأله آنها را مستعد آسیب بیشتر میکند]2 ،9[.
اکثر مطالعاتی که در ارتباط با نقش قدرت عضالنی و ابتال به سندرم درد پاتلوفمورال میباشد ،به عامل زمینهساز ضعف عضالنی ،در خود
مفصل زانو و نواحی دیستال و بسیار کمتر در نواحی پروگزیمال این مفصل توجه کردهاند ،در حالی که به نظر میرسد ضعف در قدرت
عضالت ناحیه کمری-لگنی بتواند با ایجاد ضعف در فونداسیون اندام تحتانی در ابتال به این سندروم مؤثر باشد .عضالت کمری-لگنی
باعث ثبات در ناحیه تنه و لگن و حفظ راستای اندام تحتانی میشود ]2[.شواهد موجود برای حمایت از رابطه بین راستای فمورال و تیبا و
مکانیک مفصل پتلوفمورال در شرایط استاتیک وجود دارد .به عنوان مثال ،افزایش ابداکشن زانو با افزایش استرس مفصل پاتلوفمورال
مرتبط است ]31[.همچنین ،سینماتیکهای تغییریافته از جمله ولگوس داینامیک اندام تحتانی 5که به عنوان ترکیبی از حرکات و چرخش در
اندام تحتانی شامل اداکشن و چرخش داخلی ران ،ابداکشن زانو ،اینترنال روتیشن و جابجایی قدامی تیبیا و اورژن مچ پا تعریف شده
است[ ،]33به درد پتلوفمورال کمک میکند .در افراد دارای پتلوفمورال این الگوی حرکت با افزایش درد همراه است .اگر ولگوس داینامیک
زانو نقش یک مکانیزم سندرم درد پتلوفمورال را با استفاده از تغییر سینماتیکهای ران و زانو بازی کند ،پس الگوهای حرکتی که در هنگام
مشاهده موجب افزایش ولگوس داینامیک زانو میشود ،باید نقصهای سینماتیک قابل اندازهگیری را افزایش دهد و الگوهای حرکتی که در
هنگام مشاهده موجب کاهش ولگوس داینامیک زانو میشود ،باید نقصهای سینماتیک قابل اندازهگیری را کاهش دهد]31[.
اختالل عملکرد عضالت گلوتئال ممکن است سبب افزایش حرکات اداکشن و چرخش داخلی مفصل ران در طی فعالیتهایی مانند دویدن
و اسکات شود ]32[.گزارش شده است این حرکات بیش از حد ران به افزایش استرسهای خارجی مفصل پتلوفمورال و پیشرفت سندرم
پتلوفمورال کمک میکند ]31[.همچنین ،الگوهای حرکتی تغییریافته به عنوان عامل کمککننده درد پتلوفمورال گزارش شده است .شواهد
نشان میدهد که فعالیت عضالنی گلوتئوس مدیوس در هنگام باال و پایین رفتن از پله در افراد مبتال به سندرم درد پتلوفمورال به تأخیر
میافتد .در حمایت از این نظریه ،برنامههای تقویت عضالت گلوتئال با نتایج بالینی مثبت همراه است ]31[.عالوه بر این ،ارزیابی اثربخشی
مداخالتی مانند بایوفیدبک و اصالح الگوی حرکتی مورد نیاز است که هدف تغییر الگوهای فعالسازی عضالت گلوتئال میباشد.
 McClellandو همکاران ( )2132عقیده دارند تمرین با استفاده از یک دستگاه بازخورد بصری برای آموزش مجدد الگوی متقارن
تمرینات مفصل زانو مفید است ]31[.استفاده از انواع بازخوردها به همراه تمرینات مختلف در اختالالت مفصل زانو مورد توجه محققان بوده
است ،اما اطالعات جامعی در مورد اثربخشی این روشها در دسترس نیست .با توجه به این موارد ،هدف از مطالعه حاضر مقایسه تأثیر سه
نوع بازخورد آینه ،فیلم خام و بازخورد بینایی آنی بر راستای داینامیک اندام تحتانی و درد در افراد دارای سندرم درد پتلوفمورال بود.
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مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمهتجربی-کاربردی است .جامعه تحقیق حاضر زنان دارای سندرم درد پتلوفمورال بودند .در مجموع تعداد
 12زن دارای سن  12±1/31سال ،قد  311±7/33سانتیمتر و وزن  18±5/2کیلوگرم برای اجرای این تحقیق انتخاب شده و به صورت
تصادفی به چهار گروه (بازخورد آینه ( ،)n=31فیلم خام ( ،)n=31بازخورد بینایی ( )n=31و گروه کنترل ( ))n=31تقسیم شدند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن درد قدامی یا رتروپتالر حداقل دو بار گزارششده در فعالیتهای زیر :باال و پایین رفتن از پلهها،
هاپینگ 1و دویدن ،اسکات ،زانو زدن و نشستن طوالنیمدت ،درد با فشاردادن پتال ،درد در فاست پتال با لمس[ ،]1وجود ولگوس داینامیک
زانو قابل مشاهده در طول فاز اسکات تکپا( 7ارزیابی بصری زاویه زانو در صفحه فرونتال بیشتر از  31درجه)[ ،]35همچنین داشتن سابقه
عمل جراحی در اندامهای تحتانی از جمله مفصل زانو ،نقص در میدان دید و یا ناهنجاری در سیستم وستیبوالر ،و تغییر شکل در مفصل زانو،
مفصل ران و پا ،عالوه بر این به دست آوردن حداقل  81امتیاز ،و کمتر از  91امتیاز برای پرسشنامه کوجاال 8بود .عملکرد توصیفی بر
اساس پرسشنامهی کوجاال شامل  31بخش بود که از گزارش خود فرد از عملکرد اندام تحتانی وی به دست آمد]37[.
معیارهای خروج از مطالعه شامل شاخص توده بدنی بیشتر از  ،11گزارش خود فرد از سایر آسیبهای زانو ،عالئم موجود برای کمتر از دو
ماه ،سابقه جراحی زانو ،سابقه دررفتگی و نیمهدررفتگی پتال و دیگر آسیبهای اندام تحتانی بود ]1[.پس از تکمیل فرم جمعآوری اطالعات،
افرادی که دارای شرایط اولیه ورود به تحقیق بودند ،فرم رضایتنامه را تکمیل و مشارکت داوطلبانه خود را در پژوهش حاضر تایید کردند.
روش ارزیابی راستای داینامیک اندام تحتانی و درد
برای ارزیابی راستای اندام تحتانی ،آزمودنیها یک اسکات تکپا روی اندام درگیر خود انجام دادند .اسکات تکپا یک فعالیت تحریککننده
درد برای افراد مبتال به درد پتلوفمورال است .این تست تقاضای مکانیکی را ایجاد میکند که میتواند موجب ولگوس داینامیک زانو شود و
معموال در مطالعات سینماتیک اندام تحتانی در افراد مبتال به درد پتلوفمورال مورد استفاده قرار میگیرد .از آزمودنیها خواسته شد دستها را
روی کرستهای ایلیاک 9قرار دهند ،تنه را صاف و تا حد امکان زانو را از  15درجه بیشتر و از  11درجه کمتر خم کنند و به مدت  5ثانیه در
این وضعیت بمانند .دو نشانگر بر روی خار خاصرهای قدامی فوقانی دو طرف نصب شد و برای تعیین زاویهها در صفحه فرونتال یک خط
بین نشانگرهای دو طرف کشیده شد .یک خط از نقطه میانی زانو به مفصل ران کشیده شد و ران را به دو قسمت تقسیم کرد .یک خط از
نقطه میانی زانو تا نقطه میانی مچ پا کشیده شد .زاویه صفحه فرونتال زانو با کم کردن زاویه  381درجه از زاویه بین ران و ساق ،و زاویه
صفحه فرونتال ران ،با کم کردن  91درجه از زاویه بین لگن و ران هر آزمودنی محاسبه شد .پنج تست برای تعیین وجود یا عدم وجود
ولگوس داینامیک زانو انجام گرفت .اگر در اکثر آزمایشات مبتنی بر مشاهدات بینایی ،زاویه زانو در صفحه فرونتال (ابداکشن) از  31درجه
بیشتر و یا در مرحله پایین رفتن اسکات افزایش یابد ،این موضوع به عنوان ولگوس داینامیک قابل مشاهده 31شناخته میشود .دادههای
دوبعدی با یک دوربین فیلمبرداری سونی ضبط شد .یک دوربین به فاصله  1متر روبروی آزمودنی و در ارتفاع  15سانتیمتری قرار گرفت.
دادهها با استفاده از نرمافزار  Dartfish ProSuite 7تجزیه و تحلیل شد]31 ،35 ،23[.
خطکش درد یا مقیاس آنالوگ بصری ( )VASمیزان درد را در افراد در مقیاس صفر تا ده اندازهگیری میکند و به طور گسترده در افراد
دارای شلی مفصلی استفاده میشود .برای این منظور از افراد خواسته شد تا شدت درد در زانوهایشان را با انتخاب اعداد بین صفر تا ده
مشخص نمایند .عدد صفر نشاندهنده عدم وجود درد و عدد ده نشاندهنده درد شدید در مفصل زانو است .درد آزمودنیها در پیشآزمون و
پسآزمون ارزیابی شد.
اصالح راستای داینامیک اندام تحتانی
همه آزمودنیها در یک جلسه آزمون شرکت کردند و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند؛ یک گروه اصالح راستای داینامیک را در
مقابل آینه ،یک گروه اصالح راستای داینامیک را همراه با بازخورد بینایی آنی و یک گروه اصالح راستای داینامیک را با استفاده از فیلم خام
انجام دادند .از گروه اول خواسته شد در مقابل آینه زاویه ولگوس زانوی خود را در حین اجرای تست اسکات تکپا کاهش دهند .از گروه
دوم خواسته شد زاویه ولگوس زانوی خود را در حین اجرای اسکات تکپا و با استفاده از فیلم خام که روی صفحه نمایش پخش میشد،
کاهش دهند .در گروه سوم روش اصالح راستای زانو با استفاده از بازخورد آنی ،دادهها به صورت زنده به صفحه نمایش ویدئویی در مقابل
آزمودنی منتقل شد و از آزمودنیها خواسته شد به هنگام اجرای تست اسکات تکپا زانو را در راستای خط عمود روی صفحه نمایش قرار

6

Hopping
Single Leg Squat
8
Kujala Scoring Questionnaire
9
Iliac Crest
10
Observable Dynamic Knee Valgus
7
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دهند 31 .دقیقه قبل از مداخله ،گرم کردن بر روی یک تردمیل یا تمرین با دوچرخه انجام شد ]25 ،21[.راستای داینامیک اندام تحتانی قبل و
بعد از اصالح راستا همراه با آینه ،فیلم خام و بازخورد بینایی آنی مورد ارزیابی قرار گرفت.
برای آنالیز آماری از نرمافزار  SPSSنسخه  21استفاده شد .برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیروویلک استفاده شد .با توجه به
نرمال بودن توزیع دادهها ،برای مقایسه نتایج هر گروه قبل و پس از مداخله از آزمون  tزوجی و برای مقایسه بین گروهی از تحلیل
واریانس یکطرفه مستقل استفاده شد .آلفا کمتر از  1/15معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها
نتایج (میانگین و انحراف استاندارد ،میزان تغییرات) در متغیرهای مطالعه در گروههای تجربی و گروه کنترل در جدول یک ارائه شده است.
جدول  :1دادههای توصیفی متغیرهای وابسته تحقیق در پیشآزمون و پسآزمون
گروه
متغیرها
بازخورد آینه
درد
فیلم خام
بازخورد بینایی
کنترل
نتایج مقایسه بین گروهی
بازخورد آینه
راستای داینامیک اندام تحتانی
فیلم خام
بازخورد بینایی
کنترل
نتایج مقایسه بین گروهی
*ایجاد تغییرات معنادار

پیشآزمون
5/27±3/1
1/8±3/1
1/5±3/8
5/71±2/3
P=1/122
31/7±2/1
31/3±1/1
31/2±3/5
31/7±2/1
P=1/311

پسآزمون
5/3±3/2
1/7±3
1/2±3/1
5/2±3/2
P=1/393
33/3±2/7
32/1±1/1
33/1±2/2
31/8±2
*P=1/117

میزان اختالف
1/11±1/31
1/15±1/33
1/18±1/35
3/11±1/11
3/8±1/5
2/2±1/5
1/2±1/7
1/13±1/19
-

معناداری ( tوابسته)
1/519
1/715
1/131
1/328
*1/113
*1/119
*1/112
1/173
-

نتایج آزمون تحلیل واریانس بیانگر آن بود که تفاوت بین گروهی معناداری در پیشآزمون و پسآزمون درد وجود ندارد ،اما در پسآزمون
تفاون بین گروهی گروههای تجربی با گروه کنترل معنادار گزارش شد.
نتایج ارائهشده در جدول شماره یک (آزمون  tوابسته) حاکی از تاثیرگذاری هر سه بازخورد بر درد و راستای داینامیک اندام تحتانی بود؛ در
حالی که نتایج آزمون تی وابسته در گروه کنترل از پیشآزمون به پسآزمون مشاهده معنادار نبود.

بحث
تحقیق حاضر به منظور مقایسه تأثیر سه نوع بازخورد آینه ،فیلم خام و بازخورد بینایی آنی بر راستای داینامیک اندام تحتانی در افراد دارای
سندرم درد پتلوفمورال انجام گرفت.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد اصالح راستای داینامیک اندام تحتانی با استفاده از سه نوع بازخورد آینه ،فیلم خام و بازخورد بینایی در افراد
دارای سندرم درد پتلوفمورال تأثیرگذار بوده است .همچنین تفاوت معناداری بین گروههای بازخوردی سهگانه مشاهده نشد.
یافتههای  Souzaو همکاران ( )2131نشان میدهد علت تغییرات سینماتیک مفصل پتلوفمورال در طول تحمل وزن ممکن است بیشتر
به حرکت غیرطبیعی استخوان ران نسبت به حرکت پتال مرتبط باشد ]39[.کنترل چرخش استخوان ران در حین انجام وظایف تحمل وزن،
به ویژه در درجههای کم فلکشن زانو ،ممکن است در بازگرداندن سینماتیک مفصل پتلوفمورال مهم باشد .در طی دهههای گذشته تمرینات
تحمل وزن مانند اسکات تکپا به صورت توسعهیافته برای بازتوانی اندام تحتانی استفاده شده است Madhavan .و )2119( Shields
گزارش کردهاند که تمرین با بازخورد بینایی در طول یک اسکات تکپا باعث بهبود دقت حرکت و تغییر استراتژیهای فعالسازی عضالت
میشود که این یافته با نتایج مطالعه حاضر همسو است]31[.
 )2135( Hwangboدر مطالعهای تأثیر تمرین اسکات همراه با بازخورد بینایی بر فعالسازی عضالت واستوس مدیالیس ابلیک را در
زمینه پیشگیری از درد پتلوفمورال را معنادار گزارش کرد ]37[.استفاده از بازخورد باعث میشود تا افراد در هنگام اجرای تمرین ،الگوهای
حرکتی غلط را تشخیص داده و آن را اصالح کنند.
اضافه کردن بازخورد بینایی در حین اجرای اسکات یک استراتژی موثر برای تسهیل فعالسازی عضالت واستوس مدیالیس ابلیک و کاهش
زوایای اینترال روتیشن ران و ولگوس زانو است .این استراتژی ممکن است برای تمرینات متنوع تحمل وزن در توانبخشی زانو مفید باشد.
مداخلهای که هدف آن ارتقاء قدرت ،استقامت و فعالیت عصبی-عضالنی عضالت پروگزیمال است ،در درمان سندرم درد پتلوفمورال موثر
است و باید در تمرینات بالینی استفاده شود ]35[.بیماران مبتال به سندرم درد پتلوفمورال میزان قابل توجهی از ولگوس زانو در انجام وظایف
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بارگذاری یکطرفه اندام را نشان میدهند و اگر اصالح نگردد ،ممکن است منجر به استرس اضافی مفصل پتلوفمورال و پیشرفت بیماری
شود ]23[.اصالح ولگوس اندام تحتانی از طریق اسکات تکپا و بازخوردهای مختلف میتواند باعث کنترل حرکات غیرنرمال مفصل
پتلوفمورال شود.
به طور خاص ،شواهد معتبری وجود دارد که مداخالت پروگزیمال باعث کاهش درد و بهبود عملکرد در کوتاهمدت میشود ،در حالی که
برنامههای زانو دارای اثربخشی متغیر هستند Kang ]21[.و همکاران ( )2131در تحقیقی به بررسی اثرات تمرین زنجیره حرکتی بسته با
استفاده از بایوفیدبک الکترومیوگرافی برای تقویت عضله واستوس مدیالیس ابلیک بر ویژگیهای عملکردی عضالت اندام تحتانی در
بیماران مبتال به سندرم درد پاتلوفمورال پرداختند و بهبود عملکرد بیماران مبتال به سندرم درد پتلوفمورال در کنترل عضالت و توانایی
واکنش با استفاده از بایوفیدبک الکترومیوگرافی در طول تمرین زنجیره حرکتی بسته ،عملکردهای عضالنی آنها را افزایش داد]22[.
در تحقیق  Noehrenو همکارن ( )2131بازآموزی راه رفتن در افراد مبتال به سندرم درد پتلوفمورال منجر به کاهش معناداری درد و
بهبود عملکرد شد ]21[.این مطالعه نشان داد که پرداختن به مکانیکهای اساسی مرتبط با این آسیب ،درد را کاهش میدهد.
همچنین  Rabeloو همکاران ( )2131در هنگام استفاده از تمرینات عصبی-عضالنی از آینه به عنوان بازخورد بصری استفاده کردند که
احتماالً باعث افزایش تأثیر تمرینات میشود ]25[.تحقیق  Fordو همکاران ( )2135نشان داد که تمرینات عصبی-عضالنی متمرکز ران
ممکن است در هنگام درمان بیماران مبتال به پتلوفمورال مورد توجه قرار گیرد ]33[.به نظر میرسد که فعال شدن و تقویت عضالت مفصل
ران ممکن است باعث اصالح ولگوس داینامیک اندام تحتانی شود و ممکن است به کاهش خطر آسیب پتلوفمورال در آینده کمک کند.
 Willyو همکاران ( )2132در مطالعه اصالح راه رفتن در دوندگان دارای سندرم درد پتلوفمورال ،با استفاده از یک آینه ،درد ،عملکرد و
مکانیک غیرنرمال را نسبت به اندازهگیریهای اولیه معنادار گزارش کردند ]27[.به نظر میرسد استفاده از انواع بازخورد جهت اصالح
سینماتیکهای تغییریافته مفاصل ران و زانو که از مکانیزمهای سندرم درد پتلوفمورال هستند ،ممکن است باعث کاهش استرس بر مفصل
پتلوفمورال و کاهش درد و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی در افراد دارای سندرم پتلوفمورال شود .در تحقیق حاضر احتماالً استفاده از سه نوع
بازخورد مختلف جهت کنترل حرکات غیرنرمال اندام به خصوص حرکت اینترنال روتیشن ران و تغییر در الگوی بهکارگیری عضالت بخش-
های مختلف اندام تحتانی و بخش مرکزی بدن باعث اصالح راستای داینامیک اندام تحتانی شده است .بحثهای قابل توجه در مورد
تمرینات خاص ،عضالت هدف و مدت زمان برنامه تمرین درمانی ایدهآل برای بیماران مبتال به درد پتلوفمورال ادامه دارد.
نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد اصالح راستای داینامیک اندام تحتانی با استفاده از سه نوع بازخورد آینه ،فیلم خام و بازخورد بینایی بر راستای
داینامیک اندام تحتانی افراد دارای سندرم درد پتلوفمورال تأثیرگذار بوده است .همچنین تفاوت معناداری بین بازخوردهای سهگانه مشاهده
نشد؛ بنابراین توصیه میشود که از هر سه روش بازخوردی در این بیماران استفاده شود و همچنین اثبات اثرات بلندمدت این بازخوردها همراه
با تمرینات سندرم درد پتلوفمورال ،نیازمند تحقیقات بیشتری میباشد .همچنین تحقیق حاضر بر روی یک تکلیف ساده انجام شد و توصیه میشود
در تحقیقات آینده تکالیف پیچیدهتری مانند هاپینگ و دیگر تکالیف مد نظر قرار بگیرد.
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