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Background and Aims The morphology of knee joint extensor muscles including vastus medialis (VM) 
and vastus lateralis (VL), is one of the important and effective factors in lateral patellar compression 
syndrome (LPCS). This study aims to examine the morphological differences of these knee extensor 
muscles between women with and without LPCS.
Methods In this causal-comparative study, 15 women with LPCS aged 18-30 years and 15 women 
without LPCS as controls participated who were selected by a convenience sampling methhod. For 
muscle imaging, the anteromedial (VM) and anterolateral (VL) thigh distal ends were scanned by using 
a two-dimensional digital ultrasound device (SonoSite Co., USA). The muscles’ cross-sectional area at 
the patellar base was measured in square centimeters and the muscle-fiber pennation angles of these 
muscles was measured in degree. Independent t-test was used to compare the variables between the 
two groups. The significance level was set at 0.05.
Results The cross-sectional area of VM in the control group was significantly higher than in the LPCS 
group (P=0.001), while the cross sectional area of VL was not significantly different between the two 
groups (P>0.05). The muscle-fiber pennation angle of VM in the LPCS group was significantly lower than 
in the control group (P=0.016), while the muscle-fiber pennation angles of VL in the LPCS group was 
significantly higher than in the control group (P=0.021).
Conclusion The morphology of VM and VL in women with LPCS symptoms shows a significant muscle 
imbalance that can change the patella position from normal to a more lateral position and increase the 
contact between the lateral facet of the patella and the lateral femoral condyle, resulting in increased 
pressure on this area and eventually knee pain.
Keywords Muscle morphology, Cross-sectional area, Muscle-fiber pennation angle, Lateral patellar 
compression syndrome, Knee extensors
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P
Extended Abstract

Introduction

atellofemoral pain syndrome is one of the 
most common knee pains in young athletes 
and active people. One of anatomical factors 
affecting patellofemoral pain is the force bal-
ance between the vastus medialis (VM) and 

vastus lateralis (VL) muscles. The VM muscle plays an 
important role in the external stability of the patella in the 
entire flexion range of motion. The VM and VL muscles 
affect the tilt and shift of the patella. Lateral patellar com-
pression syndrome (LPCS) is a disorder that increases the 
compressive force on the lateral patellofemoral joint dur-
ing an activity such as knee flexion. The main mechanical 
characteristic of this disorder is the deviation of the patella 
from the inside of the femoral groove to the outer side of 
the groove. So it seems the morphology of knee joint ex-
tensor muscles (VM and VL) is one of the important and 
effective factors in LPCS. This study aims to examine the 
morphological differences in the cross-sectional area and 
the muscle-fiber pennation angle of VM and VL between 
women with and without LPCS.

Materials and Methods

In this causal-comparative study, the study population 
consists of all women who were diagnosed with chronic 
disorders of the patellofemoral joint referred to physio-
therapy clinics. After screening and clinical examinations, 
15 women aged 18-30 with symptoms of LPCS only in 
their dominant leg (diagnosed by kicking a ball), were se-
lected by a convenience sampling method as well as 15 
women without LPCS symptoms as the control group. 
The inclusion criteria were: feeling pain around the patel-
lofemoral joint, especially its outer area, in performing at 
least two of following activities: long-term sitting, climb-
ing stairs, squatting, running, kneeling, and hopping; posi-
tive results of the Clarke test, functional knee test, patellar 
compression test, patellar tilt test, and patellar apprehen-
sion test; and the presence of LPCS symptoms for more 
than 6 months. The exclusion criteria were any meniscal 
or ligament injuries in the knee, knee osteoarthritis, severe 
dislocation of the patella, knee locking, history of physio-
therapy or knee surgery, neurological disorders such as de-
fects in the vestibular system, being pregnant, not having 
a normal body mass index value, and prepatellar bursitis. 

All clinical measurements including evaluation of the 
knee and its surrounding tissues, palpation of the edges of 
the patellofemoral joint, evaluation of active and passive 
range of motion, as well as special clinical examinations 

for diagnosing LPCS, including patellar compression test, 
patellar active instability test, Clarke test, patellar tilt test, 
patellar apprehension test, and functional knee test were 
performed in a clinic by a physiotherapist. For muscle im-
aging, the sides of anteromedial (VM) and anterolateral 
(VL) thigh distal end were scanned by using a two-dimen-
sional digital ultrasound device (SonoSite Co., USA). The 
muscles’ cross-sectional areas at the patellar base was mea-
sured in square centimeters, and muscle-fiber pennation 
angle was measured in degree. All sonographic evaluations 
were done using a device by a skilled technician. Indepen-
dent t-test was used to compare the variables between the 
two groups in SPSS softawer versio 23, since the results 
of the Shapiro-Wilk test showed that the distribution of all 
data was normal. The significance level was set at 0.05.

Results

There was no significant difference between the an-
thropometric data of the two study groups (P>0.05). 
Therefore, the two groups were homogeneous in terms 
of anthropometric characteristics. The results showed 
that the cross-sectional area of VM muscle in the con-
trol group (5.11 cm2) was significantly higher than in the 
LPCS group (3.37 cm2) (P=0.001). For the VL, the re-
sults showed no significant difference between the two 
groups (P >0.05). The muscle-fiber pennation angle of 
VM (44.57o) in the LPCS group was significantly lower 
than in the control group (50.68o) (P=0.016); while the 
muscle-fiber pennation angle of VL in the LPCS group 
(36.28o) was significantly higher than in the control 
group (32.43o) (P=0.021).

Discussion

The results of the present study indicated that the mor-
phology of the VM and VL muscles in women with 
symptoms of LPCS were significantly different from 
that of those without such symptoms. The cross-sectional 
area and the muscle-fiber pennation angle of the VM in 
women with LPCS were significantly lower compared to 
the control group, while the cross-sectional area and the 
muscle-fiber pennation angle of the VL in women with 
LPCS were higher than the control group. According to 
these results, muscle imbalance is one of the most impor-
tant causes of LPCS, which is expected to be considered 
in treatment protocols. The results of this study can help 
physiotherapists and rehabilitation specialists in treat-
ment of chronic patellofemoral disorders and help experts 
in sports pathomechanics and corrective exercises in ap-
plying specific training methods for the improvement of 
performance in athletes with LPCS.
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مقاله پژوهشی

خارجی  فشار  سندروم  بدون  یا  با  زنان  بین  زانو  اکستنسور  عضالت  مورفولوژیک  تفاوت های 
پاتلوفمورال 

مقدمه و اهداف مورفولوژی عضالت اکستنسور یک  مفصله زانو )پهن داخلی و خارجی( از عوامل مهم و تأثیرگذار در سندروم فشار خارجی 
پاتلوفمورال است؛ بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی تفاوت های مورفولوژیک عضالت اکستنسور یک  مفصله زانو بین زنان با یا بدون 

سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال بود.
مواد و روش ها برای این پژوهش علّی مقایسه ای، از بین زنان واجد عالئم سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال، 15 زن 18 تا 30 ساله به روش 
دردسترس انتخاب شد و 15 زن بدون سندروم فشار خارجی پاتلوفومرال نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. برای تصویربرداری 
از عضالت، رویه های قدامی داخلی )عضله پهن داخلی( و قدامی خارجی )عضله پهن خارجی( انتهای دیستال ران با استفاده از دستگاه 
اولتراسوند دیجیتال 2 بُعدی ساخت کمپانی SonoSite کشور ایالت متحده اسکن شد. مساحت سطح مقطع عضالت در سطح قاعده پاتال 
بر حسب سانتی متر مربع و زاویه تارهای این عضالت در دیستال ترین نقطه اتصال شان به پاتال، بر حسب درجه اندازه گیری شد. از آزمون 

تی مستقل برای مقایسه متغیرها بین 2 گروه در سطح خطای 0/05 استفاده شد. 
یافته ها سطح مقطع عضله پهن داخلی در گروه کنترل به طور معناداری بیشتر از گروه بیمار بود ) P=0/001(. مقایسه سطح مقطع عضله 
پهن خارجی بین 2 گروه تفاوت معناداری نشان نداد )P<0/05(. همچنین در گروه بیمار، زاویه تار عضله پهن داخلی به طور معناداری کمتر 

از گروه کنترل )P=0/016(؛ درحالی که زاویه تار عضله پهن خارجی به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل )P=0/021( بود.
نتیجه گیری براساس نتایج پژوهش حاضر، مورفولوژی عضالت پهن داخلی و خارجی در افراد با عالئم سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال، 
ایمباالنس قابل توجهی نشان می دهد که می تواند سبب تغییر موقعیت قرارگیری کشکک از حالت نرمال به یک موقعیت خارجی تر، افزایش 

تماس بین لبه خارجی کشکک و کندیل خارجی ران و در نتیجه افزایش فشار وارده بر این موضع و نهایتاً درد زانو شود. 
کلیدواژه ها موروفولوژی عضله، سطح مقطع، زاویه تار، فشار خارجی پاتلوفمورال، عضالت اکستنسور زانو
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مقدمه

درد پاتلوفمورال یکی از شایع ترین اختالل های عضالنی اسکلتی 
زانو در جوانان و نوجوانان ورزشکار و افراد فعال است. درد در 
ناحیه قدامی زانو، اطراف و پشت کشکک در فعالیت هایی مانند 
باال و پایین رفتن از پله، پیاده روی، دویدن، پریدن، فعالیت های 
ازجمله  خمیده،  زانوی  با  طوالنی مدت  نشستن های  و  ورزشی 

عالئم این سندروم محسوب می شوند ]1[. 

یکی از مؤثرترین عوامل آناتومیکی پیشنهادی مؤثر بر پایداری 
پاتلوفمورال، تعادل نیرو بین عضالت پهن داخلی و پهن خارجی 
پایداری  در  معناداری  و  نقش مهم  داخلی  پهن  و عضله  است 
مفصل  دارد.  شدن  خم  حرکتی  دامنه  کل  در  پاتال  خارجی 
کشککی رانی طی حرکات زانو به وسیله تعامل پیچیده بافت های 
نرم، به ویژه عضالت و ساختار هندسی سطوح مفصلی کنترل 
می شود. عضالت چهارسر داخلی و خارجی، تیلت و شیفت پاتال را 
تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین عامل بدراستایی و جا به جایی 
نامطلوب پاتال در بیماران مبتال به سندروم درد پاتلوفمورال، ضعف 
ساختارهای کناره داخلی مفصل کشککی رانی، به ویژه عضله پهن 
داخلی مایل است. عضله پهن داخلی نسبت به پهن خارجی به طور 
عرضی تری به پاتال متصل است و هر 2 بخش مایل و طولی آن از 
بخش های متناظر در عضله پهن خارجی مایل تر است. این میزان 
کجی تارهای عضله  پهن داخلی سبب می شود تا این عضله به طور 
مؤثری جا به جایی پاتال به خارج را تحت کنترل داشته باشد ]2[.

 درصورتی که درد پاتلوفمورال طول بکشد یا به درستی درمان 
نشود، به علت انحراف کشکک به خارج در اثر اختالل های پاتولوژیک 
محدودکننده های بافت نرم خارجی زانو، به سطح مفصلی خارجی 
کشکک فشاری غیرطبیعی تحمیل می شود که به »سندروم فشار 
خارجی پاتلوفمورال« موسوم است و سبب درد و ناتوانی این ناحیه، 
به ویژه هنگام فلکشن زانو می شود. ازآنجاکه فشار تماسی بر روی 
سطح خارجی کشکک با افزایش فلکشن زانو افزایش می یابد، گاهی 
از اصطالح خاص تری به نام »سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال« 

برای توصیف این عارضه استفاده می شود ]1[.

سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال، اختاللی است که سبب 
افزایش نیروی فشاری بر ناحیه خارجی مفصل پاتلوفمورال هنگام 
فعالیت، به ویژه طی فلکشن زانو می شود. شاخصه مکانیکی اصلی 
این اختالل، انحراف پاتال از درون شیار قرقره ای ران به سمت 
خارجی شیار است. این تغییر وضعیت کشکک سبب وارد آمدن 
فشار مضاعف بر ناحیه خارجی مفصل پاتلوفمورال و درد در این 
پاتلوفمورال  ناحیه می شود ]3[. عارضه سندروم فشار خارجی 
ناشی از اضافه  بار یا فشار فزاینده بر روی سطح خارجی مفصل 
پاتلوفمورال است که در اثر اختالالت پاتولوژیک محدودکننده های 

بافت نرم خارجی این مفصل رخ می دهد ]4[.

تحقیقات نشان مي دهد از هر 4 نفر، 1 نفر به این سندروم 
مبتال مي شود که به ویژه در میان زنان و جوانان 15 تا 30 سال 
شایع تر است. ازطرفی، اگر این سندروم به درستی ارزیابی و درمان 
نشود، ممکن است موجب ساییدگی رویه خارجی مفصل زانو و 
استئوآرتریت آن شود. همچنین ارتباط این سندروم با آسیب 

لیگامنت صلیبی قدامی اثبات شده  است ]5[.

با وجود شیوع باالی سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال و با 
وجود اینکه مطالعاتی درباره عوامل این بیماری انجام شده ، اما 
سازوکار زمینه  ای آن هنوز به طور کامل شناخته نشده  است. در 
این میان، نقش عضالت اکستنسور زانو )چهارسر ران(، در امتداد 
حرکت پاتال قابل توجه است و گزارش شده است که اختالالت 
مزمنی، مانند سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال ارتباط نزدیکی 
به ویژه  نیروی عضالت چهارسر داشته اند ]6[،  تولید  با کاهش 
باتوجه به امتداد فیبرها در عضالت پهن داخلی و خارجی به نظر 
می رسد این عضالت در تمایل پاتال به سمت داخلی و خارجی، 
نقش مهمی ایفا می کنند. نیرو های خارجی عمل کننده بر پاتال 
شامل کشش باند ایلیوتیبیال، رتیناکولوم خارجی و عضله پهن 
خارجی هستند و عضله پهن داخلی، پایدارکننده فعال اولیه پاتال 

در مقابل این نیروها محسوب می شود. 

در بسیاری از مبتالیان به سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال، 
به طور خاص  آن  مایل  و بخش  عام  به طور  داخلی  پهن  عضله 
ضعیف است. با این حال، مبتالیان دیگری با قدرت کافی عضله 
پهن داخلی، اما شروع تأخیری فعالیت آن در مقایسه با عضله 

پهن خارجی وجود داشته اند ]7[. 

اگر چه بدراستایی خارجی، ویژگی مهم سندروم فشار خارجی 
پاتلوفمورال درنظر گرفته می شود، اما اتیولوژی این تغییر راستا 
و موقعیت پاتال تاکنون به خوبی مشخص نشده  است. راستا و 
جا به جایی پاتال عمدتاً توسط شکل سطوح پاتال و ران از یک طرف 
و حجم و زوایای اتصال تاندون عضالت پهن داخلی و خارجی و 
توزیع نیروی اجزای عضله چهارسر از طرف دیگر، تحت تأثیر قرار 

می گیرد ]8[. 

اما  می کند،  تکیه  زانو  استخوانی  معماری  بر  پاتال  راستای 
ساختار های  از  ناشی  نیروهای  جهت  و  بزرگی  به  همچنین 
بافت نرم اطراف مفصل پاتلوفمورال وابسته است. کاهش عمل 
ثبات دهنده های داخلی به ویژه عضله پهن داخلی، عامل مهمی 
این است که  بر  باور  پاتلوفمورال است.  در کینماتیک راستای 
محدود  آناتومیکی اش،  محل  به دلیل  داخلی  پهن  عضله  عمل 
کردن شیفت و تیلت خارجی است ]9[. در این خصوص، جان 
و همکاران با بررسی سونوگرافیک عضله پهن داخلی مایل در 
افراد مبتال به سندروم درد پاتلوفمورال و افراد سالم نشان داده اند 
عملکرد بخش مایل عضله پهن داخلی در بازتوانی این سندروم، 

نقش مهمی خواهد داشت ]10[.
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گابی و همکاران به بررسی وضعیت عضله پهن داخلی در زنان با 
بی ثباتی پتال با دامنه سنی 15 تا 50 سال پرداختند و به این نتیجه 
رسیده اند که سطح مقطع عضالنی عضله پهن داخلی در زنان با 
بی ثباتی پتال نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و موجب آتروفی 
عضله مورد نظر شده  است ]11[. کایا و همکاران اختالفات معناداری 
در حجم و سطح مقطع عضالت بین پای سالم و پای مبتال را در 

زنان مبتال به درد پاتلوفمورال یک طرفه نشان دادند ]12[. 

نتیجه  این  به  پژوهشی  و همکاران، طی  فرهمند  همچنین 
رسیده اند که عملکرد عادی مفصل پاتلوفمورال طی حرکات زانو 
به وسیله تعامل پیچیده بافت های نرم، به ویژه عضالت و ساختار 
هندسی سطوح مفصلی، کنترل می شود و عضالت چهارسر، تیلت 
و شیفت پاتال را به طور معناداری تحت تأثیر قرار می دهند ]13[. 
پاتلوفمورال،  مفصل  داخلی  کناره  ساختارهای  ضعف  بنابراین 
افراد مبتال به  به ویژه عضله پهن داخلی، مهم ترین عامل برای 
سندروم پاتلوفمورال محسوب می شود. ]14[. در همین راستا ، 
کاستانوف و همکاران در پژوهشی در ارتباط با 2 بخش عضله 
پهن داخلی، یعنی پهن داخلی طولی و پهن داخلی مایل، به این 
نتیجه رسیده اند که وظایف هر کدام از این 2 بخش عضله نسبت 
به هم متفاوت است. به این صورت که پهن داخلی طولی به عنوان 
تولید کننده نیرو برای اکستنشن زانو شناخته شده، در حالی که 
پهن داخلی مایل بیشتر نقش ثبات دهنده پاتال را داشته  است و 

در جا به جایی پتال نقش قابل توجهی دارد ]15[. 

پهن  داده  است که ضعف عضله  نشان  پژوهش ها  همچنین 
داخلی سبب شیفت خارجی پاتال در فلکشن 15 درجه زانو و 
تار عضالنی،  زاویه  اکستنشن کامل می شود ]16[. در خصوص 
جان و همکاران زاویه تار عضله پهن داخلی مایل را در زنان و 
مردان مبتال به سندروم پاتلوفمورال با میانگین سنی 40 سال 
نشان  که  کردند  اعالم  سالم  افراد  از  کمتر  معناداری  به صورت 
از ضعف این بخش از عضله است ]10[. همچنین بنجافیلد و 
همکاران طی پژوهشی با بررسی معماری عضله پهن داخلی در 
ورزشکاران و افراد بی تحرک توسط اولتراسوند، زاویه تار عضله 
پهن داخلی را برای افراد ورزشکار و بی تحرک به ترتیب 67/8 و 
56/6 درجه گزارش کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که کاهش 
زاویه تار عضالنی با سطح فعالیت ورزشی رابطه مستقیم دارد و 
با افزایش سطح فعالیت ورزشی، زاویه تار و به دنبال آن افزایش 

قدرت عضالنی انجام می شود ]17[. 

باتوجه به مطالعات موجود در این زمینه، عمدتاً عضالت پهن 
داخلی و پهن خارجی به صورت جداگانه بررسی شده اند ]10 ، 11، 
18[ یا عضله چهارسر به صورت عضله واحد و تفکیک نشده مطالعه 
شده  ]19[ و در بسیاری از پژوهش ها مقایسه بین افراد بیمار  ]20، 
21[ یا سالم انجام شده   است ]22[. عالوه بر این، مطالعات کمتری 
در ارتباط با معماری عضله پهن داخلی و مقایسه آن با عضله پهن 

خارجی در گروه سنی کمتر از 30 سال پرداخته اند. 

با وجوداین، پژوهش حاضر، به مقایسه یک گروه سالم و یک 
پاتلوفمورال  به سندروم فشار خارجی  اما مبتال  گروه همسان، 
پرداخته و همچنین هر 2 عضله پهن داخلی و پهن خارجی را 
مقایسه کرده  است. بر همین اساس، سؤالی که مطرح می شود، 
این است که آیا سطح مقطع و زاویه اتصال عضالت پهن داخلی 
و خارجی بین زنان با یا بدون سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال 

متفاوت است یا خیر؟ 

هدف از این پژوهش، بررسی 2 بُعدی سطح مقطع و زاویه تار 
عضالنی عضالت پهن داخلی و خارجی و ارتباط آن با سندروم 

فشار خارجی پاتلوفمورال با استفاده از دستگاه اولتراسوند است.

مواد و روش ها

جامعه و نمونه آماری

که  فیزیوتراپی  کلینیک  های  به  مراجعه کننده  زنان  بین  از 
مفصل  مزمن  اختالالت  دچار  فیزیوتراپیست،  تشخیص  به 
پاتلوفمورال بودند، پس از غربالگری و معاینات بالینی تخصصی، 
15 زن 18 تا 30 ساله که واجد عالئم سندروم فشار خارجی 
پاتلوفمورال، فقط در پای برترشان بودند )پای برتر آزمودنی ها 
از طریق انجام عمل شوت کردن یک توپ تشخیص داده شد( 
به روش دردسترس انتخاب شدند و 15 زن بدون سندروم فشار 
خارجی پاتلوفمورال نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. 
این تعداد آزمودنی براساس نرم افزار حجم نمونه جی پاور مناسب 
بود. معاینات بالینی ویژه سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال را یک 
فیزیوتراپیست انجام داده است و آزمودنی ها به وسیله تست های 

ویژه معاینه شدند. 

معیار های ورود به پژوهش عبارت بودند از: احساس درد در 
اطراف مفصل پاتلوفمورال، به ویژه کناره خارجی آن در حداقل 
2 مورد از فعالیت های: نشستن طوالنی مدت، باال رفتن از پله ها، 
اسکات، دویدن، دو زانو نشستن و لی لی کردن؛ مثبت بودن جواب 
تست کالرک؛ مثبت بودن جواب تست عملکردی زانو؛ مثبت 
بودن جواب تست فشار کشکک؛ مثبت بودن جواب تست وحشت 
کشکک و وجود عالئم فشار خارجی پاتلوفمورال در طول مدت 

بیش از 6 ماه. 

هرگونه  وجود  از:  بودند  عبارت  پژوهش  از  معیارهای خروج 
آسیب  های مینیسکی یا لیگامنتی زانو؛ آرتروز زانو؛ سابقه دررفتگی 
شدید کشکک؛ سابقه قفل شدگی زانو؛ سابقه فیزیوتراپی یا جراحی 
زانو؛ وجود اختالالت نورولوژیکی، مانند نقص در سیستم دهلیزی؛ 
باردار بودن آزمودنی ها؛ نداشتن مقدار شاخص توده بدنی نرمال و 

بورسیت قدام زانو.
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در  ورود/خروج،  معیار های  مطابق  نمونه  ها  انتخاب  از  پس 
که  نکاتی  و  آن  اهمیت  پژوهش،  اجرای  نحوه  و  هدف  مورد 
می  بایست برای شرکت در این مطالعه از سوی بیماران داوطلب 
رعایت می شد، اطالعات الزم ارائه شد. سپس از هریک از آن ها 
رضایت  نامه کتبی برای اعالم آمادگی برای شرکت در پژوهش 
دریافت شد. در نهایت همه اندازه گیری های بالینی در یک کلینیک 

پزشکی و توسط یک رادیولوژیست انجام شد. 

معاینات فیزیکی و بالینی آزمودنی ها

 برای ارزیابی و تشخیص بالینی دقیق سندروم فشار خارجی 
پاتلوفمورال، استفاده از آزمون های متعدد، حائز اهمیت است. در 
پژوهش حاضر، معاینه فیزیکی بیماران مبتال به فشار خارجی 
پاتلوفمورال به شیوه جامعی انجام شد. قبل از اینکه این عارضه 
تشخیص داده شود، آزمودنی ها ازنظر ابتال به سایر اختالالت زانو، 
از قبیل پارگی مینیسک، پارگی لیگامنت صلیبی قدامی و خلفی و 
سایر آسیب های لیگامنتی، معاینه شدند و احتمال چنین عوارضی 
رد شد. معاینه فیزیکی زانو مشتمل بر ارزیابی زانو و بافت های 
اطراف آن، لمس لبه های مفصل زانو و کشکک، و دامنه حرکتی 
فعال و غیر فعال زانو بود. در پژوهش حاضر، تست های ذیل توسط 

متخصص فیزیوتراپی انجام شد ]23[:

تست فشار کشکک1 و تست تیلت کشکک2

 تست فشار کشکک درحالی انجام شد که بیمار در وضعیت 
حالت  در  بیمار  پای   2 هر  درحالی که  بود.  خوابیده  طاق باز 
اکستنشن قرار گرفت، فشار مستقیمی در حرکت رو به پایین به 
کشکک اعمال شد. بعد از اعمال فشار آزمونگر در قطب تحتانی 
کشکک تیلت ایجاد می کرد تا به قطب فوقانی کشکک فشار وارد 
این روند  از  نباید  پاتلوفمورال است  فاقد درد  بیماری که  شد. 
شکایتی داشته باشد. اگر بیمار در این آزمایش، از درد یا ناراحتی 

شکایت کند، نشان دهنده درد پاتلوفمورال است.

تست وحشت کشکک3یا تست ناپایداری فعال کشکک4

 این تست به منظور ارزیابی انحراف و ناپایداری خارجی کشکک 
انجام می شود. از آزمودنی خواسته می شد تا زانوی مورد معاینه 
را از اکستنشن کامل تا 30 درجه خم کند، درحالی که آزمونگر 
مشاهده  برای  آزمونگر  کند.  جابه جا  را  می کرد کشکک  تالش 
وحشت آزمودنی هنگام اجرای تست، به چهره او نگاه می کرد. 
اگرچه این تست در تشخیص درد پاتلوفمورال مفید است، اما 
نباید به عنوان تنها آزمون برای تشخیص این سندروم استفاده 

 شود. 

1. Patellar Compression Test
2. Patellar Tilt Test
3. Patellar Apprehension Test
4. Active Instability Test

تست کالرک5

 در این تست، بیمار به حالت طاق باز دراز مي کشد و آزمونگر 
کنار فوقاني کشکک را به وسیله قسمت پرده مانند کف دست یا 
انگشتان شست و سبابه به سمت پایین فشار می دهد. سپس از 
بیمار درخواست مي شود عضله چهارسر را به صورت ایزومتریک 
منقبض کند. در صورت بروز درد و ناتوانی در کامل کردن انقباض 

عضله چهارسر، تست مثبت ارزیابی مي شود.

تست عملکردی زانو6

 تست عملکردی زانو نیز آزمایش بالینی مهمی است. به بیمار 
آموزش داده شد تا به اجرای فعالیت هایی بپردازد که باعث درد 
منبع  و شناسایی  پویایی حرکت  ارزیابی  به  امر  این  می شوند. 
درد کمک می کند. از شایع ترین فعالیت های تشدید کننده درد، 
اسکات به پایین و باال رفتن از پله است. اگر همراه با این فعالیت ها 
یا هنگام نشستن طوالنی مدت، درد وجود داشته باشد، گمان 

می شود وجود درد پاتلوفمورال مطرح است.

روش های اندازه گیری

از یک دستگاه اولتراسوند دیجیتال 2 بُعدی7 مجهز به یک 
پروب خطی8، ساخت کمپانی اسنوسایت کشور ایاالت متحده 
این  استفاده شد.  مقطع عضالت9  از سطح  تصویربرداری  برای 
دستگاه، تصویری با کیفیت باال که رزولوشن و کنتراست بسیار 
پهن  )عضله  قدامی داخلی  رویه  های  می دهد.  ارائه  دارد،  باالیی 
داخلی( و قدامی خارجی )عضله پهن خارجی( انتهای دیستال ران 
با استفاده از دستگاه مذکور تحت شرایط استریل، اسکن شد. 
تمام ارزیابی های سونوگرافیک توسط یک دستگاه و یک تکنسین 

متخصص انجام شد.

سطح مقطع عضالت

 مساحت سطح مقطع عضالت در سطح قاعده پاتال )عضله 
پهن داخلی: از نزدیک ترین )پروگزیمال(10 نقطه اتصالش در کناره 
باالیی پاتال تا دورترین )دیستال(11 نقطه اتصالش در کناره داخلی 
پاتال و عضله پهن خارجی: از نزدیک  ترین نقطه اتصالش در کناره 
پاتال(  اتصالش در کناره خارجی  نقطه  تا دورترین  پاتال  باالیی 
بر حسب سانتی متر مربع اندازه گیری شد ]24[. هنگام ارزیابی، 
آزمودنی ها به صورت طاق باز روی یک تخت قرار گرفته اند و زانو در 
وضعیت اکستنشن کامل و هر 2 اندام تحتانی در حالت ریلکس 
بودند )تصویر شماره 1( و اندام مورد آزمون برای جلوگیری از 

5. Clarke Test
6. Functional Knee Testing
7. SonoSite M-Turbo, Inc., Bothell, WA, USA
8. HFL38 mm 6-13 MHz linear probe
9. Cross Sectional Area
10. Proximal
11. Distal
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پروب  دادن  قرار  هنگام   .]25[ شد  ثابت  پا  ناحیه  از  چرخش 
اولتراسوند بر روی پوست آزمودنی، حداقل فشار اعمال شد تا 
از خارج شدن سطح عضله از شکل طبیعی خود جلوگیری شود. 

زاویه تار عضالت

 ابتدا جهت تارهای 2 عضله در محدوده اتصال شان روی پاتال 
به وسیله چرخاندن پروب اولتراسوند، تا وقتی که تارها موازی با 
هم بر روی تصویر سونوگرافی نمایان شوند )تصویر شماره 2، 

نقطه در 2 طرف پروب در جهت  تعیین شد. سپس 2  الف(، 
تارها تعیین شد و خطی در امتداد پروب بین این 2 نقطه ترسیم 
را  تارهای عضالت  این خط جهت  شد )تصویر شماره 2، ب(، 
نشان می دهد. در مرحله بعد، جهت عضله راست رانی، بر اساس 
خطی که از خار خاصره ای قدامی فوقانی12 تا مرکز پاتال امتداد 
می یابد، مشخص شد )تصویر شماره 2، ب(. سپس جهت تارهای 
عضالت پهن داخلی و خارجی نسبت به جهت عضله راست رانی، 

12. Anterior Superior Iliac Spine

تصویر 1. وضعیت آزمودنی و روش تصویربرداری سونوگرافی. قرار گرفتن آزمودنی روی یک تخت در وضعیت طاق باز و زانو در اکستنشن و هر 2 اندام تحتانی در 
حالت ریلکس

تصویر 2. تعیین جهت و زاویه تارهای عضله پهن داخلی. 
الف( جهت تارهای پهن داخلی در محدوده اتصال شان روی پاتال به وسیله چرخاندن پروب اولتراسوند، تا وقتی که تار ها موازی با هم روی تصویر سونوگرافی نمایان 
شوند، تعیین می شود. ب( ترسیم خط رابط خار خاصره ای قدامی فوقانی و مرکز پاتال و نحوه حرکت دادن پروب برای تعیین جهت تار های پهن داخلی. 2 نقطه در 2 
انتهای پروب در امتداد تار های عضله تعیین و خطی بین این 2 نقطه ترسیم می کنیم. ج( اندازه گیری زاویه تار عضله پهن داخلی. زاویه بین خط رابط 2 نقطه یاد شده 

و خط رابط خار خاصره ای قدامی فوقانی به مرکز پاتال، زاویه تار عضله را نشان می دهد.
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زاویه تار این عضالت را اندازه گیری می کند )تصویر شماره 2، ج(. 
زاویه تار این عضالت در دور ترین نقطه اتصال شان، یعنی جایی  
که بیشترین مقدار است، با استفاده از یک گونیامتر اندازه گیری 
شد که به عنوان روشی معتبر و قابل مقایسه با روش اندازه گیری 

مستقیم توصیف شده  است ]22[.

از میانگین و انحراف معیار برای توصیف داده ها، آزمون شاپیرو 
14برای  تی مستقل  آزمون  و  داده ها  توزیع  تعیین  برای  ویلک13 
سطح  شد.  استفاده  گروه   2 بین  متغیرها  میانگین  مقایسه 
معناداری تفاوت ها )P>0/05( در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل 
 SPSS نرم افزار  محیط  نسخه 23  در  جمع آوری شده  اطالعات 

انجام شد.

یافته ها

آزمودنی های پژوهش حاضر، شامل 15 زن با عالئم سندروم 
فشار خارجی پاتلوفمورال در پای برتر و 15 زن بدون عالئم این 
عارضه بودند. از بین آزمودنی های گروه سندروم فشار خارجی 
پاتلوفمورال، 13 نفر راست  پا و 2 نفر چپ  پا بودند. به عبارتی، 
روشن تر، سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال در 13 نفر از بیماران، 

13. Shapiro-Wilk Test
14. Independent t-test

در زانوی پای راست و در 2 مورد در زانوی پای چپ رخ داده بود. 
در گروه کنترل 11 نفر راست  پا و 4 نفر چپ  پا بودند.

مطابق نتایج آزمون شاپیرو ویلک، توزیع همه داده  ها نرمال 
بود. از این رو، ادامه تحلیل  های آماری به کمک آزمون پارامتریک 
تی مستقل انجام شد. در جدول شماره 1، داده های آنتروپومتریکی 
و شخصی آزمودنی ها، گزارش شده  است. چنانکه مالحظه می شود 
وجود  معنا داری  تفاوت  گروه،  آنتروپومتریکی 2  داده های  بین 
ندارد )P>0/05(؛ بنابراین 2 گروه مورد مطالعه ازنظر مختصات 

آنتروپومتریک با هم همگن بودند.

مقایسه آماری متغیرهای مورفولوژیک 2 گروه به وسیله آزمون 
تی مستقل انجام شد که نتایج آن در جدول شماره 2 گزارش 

شده  است.

در  می دهد،  نشان  داده  های جدول شماره 2  که  همان گونه 
سطح مقطع عضله پهن داخلی بین 2 گروه، تفاوت معناداری 
در  داخلی  پهن  مقطع عضله  )P=0/001(. سطح  داشت  وجود 
از گروه سندروم  بیشتر  معناداری  به طور   )5/11( کنترل  گروه 
فشار خارجی پاتلوفمورال )3/37( بود. مقایسه سطح مقطع عضله 
 ،)P>0/05( پهن خارجی بین 2 گروه تفاوت معناداری نشان نداد
اگرچه در گروه سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال )1/99( اندکی 

بیشتر از گروه کنترل )1/91( بود. 

)n=15( جدول 1. مشخصات آنتروپومتریکی و شخصی آزمودنی ها

متغیر
میانگین±انحراف معیار

Sig
گروه کنترگروه سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال 

5/60/861±4/825/4±26/5سن )سال(

2/60/518±5/366/7±67/6وزن )کیلوگرم(

16/50/744±45/7169/9±167/10قد )سانتی متر(

5/60/314±2/124/6±23/5شاخص توده بدنی  )کیلوگرم بر مترمربع(

--7/5±34/6مدت زمان عالئم )ماه(

)n=15( جدول 2. مقایسه متغیرهای مورفولوژیک بین 2 گروه مورد مطالعه

متغیر
میانگین±انحراف معیار

سطح معناداری
گروه کنترلگروه سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال 

5/10/001±3/111/79±37/43سطح مقطع عضله پهن داخلی )سانتی متر مربع(

1/00/188±1/091/48±99/48سطح مقطع عضله پهن خارجی )سانتی متر مربع(

50/70/016±44/668/25±57/81زاویه تار عضله پهن داخلی )درجه(

32/40/021±28/2943/76±36/5زاویه تار عضله پهن خارجی )درجه(
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به طور  گروه   2 بین  داخلی  پهن  عضله  تار  زاویه  همچنین 
گروه  در  متغیر  این  مقدار   .)P=0/016( بود  متفاوت  معنا داری 
کنترل )50/68( به طور معناداری بیشتر از گروه سندروم فشار 
پهن  عضله  تار  زاویه  بین  بود.   )44/57( پاتلوفمورال  خارجی 
 ،)P=0/021( خارجی 2 گروه نیز تفاوت معناداری مشاهده شد
به طوری که مقدار آن در گروه سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال 

)36/28( به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل )32/43( بود.

بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت های مورفولوژیک عضالت 
اکستنسور یک  مفصله زانو بین زنان با یا بدون سندروم فشار 
خارجی پاتلوفمورال انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد سطح 
مقطع عضله پهن داخلی در گروه کنترل به طور قابل توجهی بیشتر 
از گروه سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال بود، اما سطح مقطع 
عضله پهن خارجی بین 2 گروه تفاوت معناداری نشان نداد، اگرچه 

در گروه سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال اندکی بیشتر بود. 

همچنین مطابق نتایج پژوهش حاضر، زاویه تار عضله پهن 
داخلی در گروه کنترل به طور معناداری بیشتر از گروه سندروم 
فشار خارجی پاتلوفمورال بود، اما زاویه تار عضله پهن خارجی در 
گروه کنترل به طور معناداری کمتر از گروه سندروم فشار خارجی 
پاتلوفمورال نشان داده شد. در زانو های سالم، زاویه تارهای عضله 
پهن داخلی بین 50 تا 60 درجه ]25[ و زاویه تارهای عضله پهن 

خارجی بین 26 تا 41 درجه ]26[ گزارش شده  است.

با وجود چند عاملی بودن سندروم های کشککی رانی، جا به جایی 
پاتال یکی از عوامل مهم و کلیدی این سندروم است و نداشتن تعادل 
عضالنی در اطراف پاتال، به ویژه بین عضالت پهن داخلی مایل و 
پهن خارجی که نقش حیاتی در ثبات پویای مفصل پاتلوفمورال 
را بر عهده دارند، موجب جا به جایی پاتال می شود ]27[. شاخصه 
مکانیکی اصلی سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال، انحراف پاتال 
از حرکت درون شیار دیستال ران به سمت خارجی شیار است 
و چنانکه می دانیم نقش عضله پهن داخلی، حفظ وضعیت پاتال 
در مرکز شیار ران در سرتاسر اکستنشن زانو و در نهایت، تعدیل 

کشش خارجی وارده از سوی عضله پهن خارجی است ]9[. 

آن  مایل  بخش  به ویژه  این عضله،  آتروفی  و  بنابراین ضعف 
که نقش آن جلوگیری از جا به جایی پاتال به سمت خارج است، 
موجب کشش و سفتی بیش از حد بافت های خارجی پاتال، مانند 
عضله پهن خارجی یا باند ایلیوتیبیال15 می شود که از عوامل مهم 
ایجاد سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال به حساب می آید ]28[. 
ازطرف دیگر، یک رابطه مستقیم و واضح بین سطح مقطع عضله 
و قدرت وجود دارد، به این صورت که سطح مقطع عضله بیشتر 
ارتباط مستقیمی با ظرفیت های بیشتر قدرت دارد ]29[. به عالوه 

15. Iliotibial Band

فرانچی و همکاران طی پژوهشی ارتباط بین حجم، ضخامت و 
سطح مقطع عضالت چهارسر را در یک نقطه زمانی واحد نشان 

داده اند ]30[. 

پژوهش  از  به دست آمده  نتایج  و  گفته شده  مطالب  باتوجه به 
حاضر، می توان آتروفی عضله پهن داخلی را که موجب کاهش 
این عضله نسبت داد.  به کاهش سطح مقطع  قدرت می شود، 
به نظر می رسد از دالیل کاهش سطح مقطع عضالنی عضله پهن 
داخلی در افراد مبتال به سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال نسبت 
به افراد بدون سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال، کاهش فعالیت و 

عملکرد ثباتی و افزایش شلی عضله باشد. 

در پژوهش حاضر بین سطح مقطع عضالنی عضله پهن خارجی 
در 2 گروه کنترل و مبتال، تفاوت معناداری مشاهده نشد. اگرچه 
گروه بیماران، میانگین سطح مقطع عضالنی بیشتری نسبت به 
گروه کنترل داشتند. به طور کلی عضالت سفت شده، مانند عضله 
پهن خارجی در سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال قدرت خود 
را حفظ می کنند، اما در موارد بسیار شدید ممکن است ضعیف 
اثر  در  خارجی  پهن  عضله  قدرت  شاید  بنابراین  ]31[؛  شوند 
هایپرتونیسیته این عضله، در افراد مبتال به این سندروم تغییری 
مقطع  سطح  و  قدرت  مستقیم  ارتباط  به دلیل  و  باشد  نکرده 
عضالنی، نداشتن تفاوت معنادار سطح مقطع عضالنی بین 2 گروه 

را می توان به نداشتن تغییر قدرت نسبت داد.

از پژوهش های هم راستا در این خصوص می توان به پژوهش 
جان و همکاران که تفاوت ویژگی های سونوگرافیک عضله پهن 
داخلی را بین مبتالیان به درد پاتلوفمورال و افراد سالم مقایسه 
کرده اند، اشاره کرد. یافته  های این پژوهشگران نشان داد محدوده 
اتصال عضله و زاویه تار در بیماران به طور معناداری کمتر از گروه 
ویژگی های  در  تغییراتی  چنین  با  افراد  در  بنابراین  بود؛  سالم 
سونوگرافیک عضله پهن داخلی ممکن است زمینه بروز سندروم 
درد پاتلوفمورال فراهم شود، اما پژوهشگران اظهار داشته اند نتایج 
این پژوهش نمی تواند روشن کند که تفاوت های مورفولوژیکی 
مشاهده شده، نتیجه آتروفی در پاسخ به درد بوده اند یا نشانه 
دیسپالزی که زمینه توسعه درد را فراهم ساخته  است، موضوعی 

که خود می تواند هدف پژوهش های آتی باشد ]10[. 

همچنین ساهینیس و همکاران، طی یک مطالعه اولتراسونیک، 
سطح مقطع عضالت چهارسر ران را در افراد با میانگین سنی 21 
سال بررسی کرده اند. نتایج حاکی از آن است که عضالت پهن 
خارجی و راست رانی در ناحیه پروگزیمال ران، عضله پهن میانی در 
ناحیه میانی و عضله پهن داخلی در ناحیه دیستال بیشترین سطح 
مقطع عضالنی را دارند. به روشنی می توان به این نتیجه رسید که 
عضله پهن داخلی در افراد سالم و افراد با بی ثباتی پتال، به ترتیب در 
ناحیه دیستال و پروگزیمال و همچنین عضله پهن خارجی به ترتیب 
در ناحیه پروگزیمال و دیستال بیشترین سطح مقطع را دارند. این 
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نتایج نشان دهنده تغییرات به وجود آمده در عضالت اکستنسور ران 
در افراد پاتولوژیک است که به نوعی با نتایج پژوهش حاضر که 
نشان داده شد در افراد مبتال سطح مقطع پهن داخلی در ناحیه 

دیستال کاهش یافته است، هم راستاست ]32[.

را  چهارسر  عضالت  مقطع  سطح  و  حجم  همکاران،  و  کایا 
در زنان مبتال به درد پاتلوفمورال یک طرفه، مطالعه و آن را با 
عضالت چهارسر پای سالمشان مقایسه کرده اند. نتایج، اختالفات 
معناداری را در حجم و سطح مقطع عضالت بین پای سالم و پای 
آسیب دیده نشان داد. باوجوداین، حجم و سطح مقطع عضالنی 
عضالت چهارسر به صورت تفکیک شده بررسی و مقایسه نشده 

 است ]12[. 

گابی و همکاران نیز به بررسی وضعیت عضله پهن داخلی در 
زنان با بی ثباتی پتال با دامنه سنی 15 تا 50 سال پرداخته اند. 
افراد این پژوهش به 2 گروه کنترل و آزمایش تقسیم شده اند. 
گروه آزمایش شامل افراد با بی ثباتی پتال و گروه کنترل شامل 
افراد آسیب دیده با ویژگی های پارگی لیگامنت صلیبی قدامی و 
آسیب های مینیسک و همچنین اسپرین بوده اند. کاهش سطح 
مقطع عضالنی عضله پهن داخلی در زنان با بی ثباتی پتال نسبت 
به گروه کنترل و همچنین اتصال دیستال به مراتب بیشتر عضله 
اتصال  و  داخلی  رنیتاکولوم  به  آزمایش  گروه  در  داخلی  پهن 
کمتر به پتال بیانگر ضعف و تغییرات قابل توجهی است که در 
عضله مورد نظر رخ می دهد، اما این مقایسه در افراد پاتولوژیک و 

آسیب دیده بوده است ]11[. 

چهارسر  عضالت  مقطع  سطح  در  پژوهشگران،  از  بعضی   
به صورت مجزا بین افراد سالم و مبتال به درد پاتلوفمورال تفاوت 
معنا داری گزارش نکرده  اند. مانند پژوهش کاالقان و همکاران که 
نشان داده  اند تفاوت قدرت ایزوکینتیک عضالت چهارسر بین 2 
گروه معنادار است. آن ها بر همین اساس اظهار داشته  اند که قدرت 
وابسته به سایز عضله نباشد ]19[. پژوهشگران  عضله احتماالً 
دیگر در یک پژوهش مروری سیستماتیک فراتحلیل به این نتیجه 
رسیده اند که معموالً افراد دچار سندروم پاتلوفمورال نسبت به 
اما در  گروه کنترل حجم عضالت چهارسر کمتر است ]33[، 
این مطالعات اندازه  های مورفولوژیک هر یک از عضالت چهار سر 

به صورت مجزا از کل چهارسر اندازه گیری نشده  است. 

مطالعه ِگلیس و همکاران، تفاوت معناداری در حجم عضالت 
نشان  پاتلوفمورال  سندروم  بدون  یا  با  افراد  بین  ران  چهارسر 
داده اند. این پژوهشگران طی یک پژوهش تحت عنوان »آتروفی 
عضالت چهار سر ران در افراد دچار سندروم پاتلوفمورال تنها به 
عضله پهن داخلی مایل اختصاص ندارد«، به این نتیجه رسیده اند 
که آتروفی در تمام قسمت های چهار سر ران در افراد مبتال به 
سندروم درد کشککی رانی نسبت به گروه سالم وجود دارد و هیچ 
تفاوتی در ضخامت عضالنی عضله پهن داخلی نسبت به پهن 

خارجی در این افراد پیدا نشد که با نتایج پژوهش حاضر همسو 
نیست ]18[.

از دالیل این تفاوت می توان به روش تصویربرداری از عضله که 
اولتراسوند در زمان واقعی16 استفاده شده  است، اشاره کرد.  از 
همچنین از ضخامت عضالنی برای تعیین حجم و سطح مقطع 
عضالت استفاده شد که در این مورد و به طور خاص اندازه گیری 
ضخامت عضله پهن داخلی مایل، ارتباط ضعیفی با سطح مقطع 
پژوهش  این  در  آزمودنی ها  نهایتاً،  است.  داشته  آن  عضالنی 
به عنوان افراد دچار سندروم پاتلوفمورال نام برده شده  است که 
به دلیل تفاوت عالئم و نشانه ها در هرکدام از انواع این سندروم، 
می توان دلیل اختالف نتایج این مطالعه با پژوهش حاضر را تفاوت 
خارجی  فشار  سندروم  دچار  افراد  با  مذکور  افراد  خصوصیات 

پاتلوفمورال مورد استفاده در مطالعه حاضر در نظر گرفت.

و   هارت و همکاران، حجم عضالت پهن داخلی و خارجی 
نسبت حجم عضالت پهن خارجی به پهن داخلی و همچنین 
رابطه بین حجم و سطح مقطع عضالت حجم پهن خارجی و 
داخلی را بین مبتالیان به استئوآرتریت مفصل پاتلوفمورال و گروه 
کنترل سالم مقایسه کرده اند. نتایج نشان داد حجم پهن داخلی 
و خارجی و عضله راست رانی افراد مبتال به طور معناداری کمتر 
از افراد سالم بود و هیچ اختالفی در نسبت حجم عضالت پهن 
خارجی به پهن داخلی مشاهده نشد. این پژوهشگران در پایان، 
کاهش حجم عضله چهارسر را ویژگی افراد مبتال به استئوآرتریت 
مفصل پاتلوفمورال بیان کردند و اندازه سطح مقطع عضالت در 
سطوح ویژه در گروه های کنترل و بیمار را پیش بینی کننده های 

مناسب حجم عضالت معرفی کردند ]21[.

اما باتوجه به یافته های مطالعه حاضر که اختالف قابل توجهی در 
سطح مقطع عضالنی بین عضالت پهن خارجی و داخلی در افراد 
مبتال وجود داشت، این اختالف در نتایج را می توان به ویژگی های 
پژوهش  به طوری که در  داد،  فرد هر عارضه نسبت  به  منحصر 
هارت و همکاران، از افراد مبتال به استئوآرتریت استفاده شد که 
از تفاوت هایی محسوس نسبت به افراد دچار سندروم پاتلوفمورال 

برخوردار هستند.

به طور  داخلی  پهن  عضله  تارهای  زاویه  حاضر،  مطالعه  در 
میانگین، 44/42 درجه بود که به طور قابل توجهی کمتر از مقدار 
آن در افراد سالم است. باتوجه به نتایج به دست آمده، می توان به 
این نتیجه رسید که ضعف عضله پهن داخلی سبب می شود این 
عضله به تدریج در جهت پروگسیمال به سمت مرکز محور طولی 
ران متمایل شود و جهت گیری عرضی آن کاهش یابد. این امر 
نیروی کششی  زاویه مناسب  تار و کاهش  زاویه  سبب کاهش 
عضله روی پاتال می شود. درنتیجه، نقش ثبات دهندگی عضله پهن 

داخلی کاهش می یابد و پاتال به سمت خارج متمایل می شود. 

16. Real Time
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این یافته ها اهمیت بازسازی قدرت و عملکرد چهارسر داخلی 
را در ریکاوری موفقیت آمیز مبتالیان به درد پاتلوفمورال نشان 
می دهد. از طرف دیگر، بر اساس یافته های پژوهش، میانگین زاویه 
تارهای عضله پهن خارجی 36/28 گزارش شد که از میانگین 
زاویه این عضله در افراد سالم به صورت معناداری بیشتر است. 
عضله سفت یا کوتاه شده )مانند عضله پهن خارجی در سندروم 
فشار خارجی پاتلوفمورال(، دچار افزایش تون عضالنی یا انقباض 
استراحت می شود  از حد )جمع شدگی( عضله در حالت  بیش 
زوایای  افزایش  به  می توان  را  تار عضالنی  زاویه  افزایش   .]31[
تارهای عضله پهن خارجی نسبت به خط رابط خار خاصره ای 
قدامی فوقانی به مرکز پاتال در اثر جمع شدگی یا انقباض بیش از 

حد عضالنی عضله پهن خارجی نسبت داد. 

در همین زمینه، مطالعات نشان داده اند زاویه تار، حجم عضله 
و محدوده اتصال عضله پهن داخلی روی کناره داخلی پاتال در 
مبتالیان به درد پاتلوفمورال کاهش می یابد. حائز اهمیت است که 
بدانیم بیشتر مطالعات قبلی بر روی معماری عضله پهن داخلی، 
به ویژه مطالعات جسد، بر روی افراد نسبتاً مسن و بدون پاتولوژی 
انجام شده   ]10، 32، 34[ و همچنین زاویه تارهای عضله پهن 
داخلی برای زنان کمتر از مردان گزارش شده  است. متأسفانه تا 
این زمان، داده های منتشر شده درباره معماری عضله پهن داخلی 

در گروه سنی جوانان )کمتر از 30 سال( بسیار کم است.

یکی از مطالعات موجود، مربوط به پژوهش اخیر انگلینا همکاران 
می شود که بر روی افراد سالم انجام شده و زاویه تار عضله پهن 
داخلی را در جوانان )میانگین سن 22 سال(، 56/6 درجه گزارش 
کرده است  ]22[ که بسیار نزدیک به مقادیر گزارش شده جان و 
همکاران درباره بزرگساالن )56/7 درجه( است ]10[. این تشابه 
نزدیک شاید حاکی از عدم تغییر زاویه تار عضله پهن داخلی با سن 
باشد. همچنین بنجافیلد و همکاران در پژوهشی، معماری عضله 
پهن داخلی در ورزشکاران و افراد بی تحرک را با میانگین سنی 
24 سال توسط اولتراسوند بررسی کردند. زاویه گزارش شده برای 
عضله مورد نظر برای افراد ورزشکار و بی تحرک به ترتیب 67/8 و 
56/6 درجه است که نشان دهنده ارتباط معنادار بین عضله پهن 
داخلی و سطح فعالیت ورزشی است. درحقیقت افزایش زاویه 
عضله پهن داخلی با افزایش سطح فعالیت ورزشی رابطه خطی 

مستقیم داشته  است ]17[. 

انجام شده اند،  سالم  افراد  روی  بر  پژوهش ها  این  با این حال، 
خارجی  فشار  عالئم  با  بیماران  حاضر،  پژوهش  در  درحالی که 
پاتلوفمورال بررسی شده اند. به نظر می رسد زاویه تار عضله پهن 
داخلی در چنین افرادی به طور قابل توجهی کمتر از افراد سالم 
است. این امر احتماالً ناشی از ضعف و کاهش حجم این عضله در 
اثر استفاده نادرست یا درد باشد. جان و همکاران، بین زاویه تار 
عضله پهن داخلی افراد بزرگسال سالم و مبتال به درد پاتلوفمورال 

تفاوت معنا داری گزارش کرده اند ]10[. 

پژوهشگران دیگر زوایای تار مشابهی بین افراد سالم و بیماران 
مبتال به درد پاتلوفمورال گزارش کرده  اند ]22[. تفاوت در مقادیر 
گزارش شده این متغیر بین پژوهشگران قبلی و تشابه نسبی آن 
بین بیماران و افراد سالم در برخی پژوهش ها، احتماالً گویای این 
باشد که زاویه عضله پهن داخلی به طور مستقل ممکن است عاملی 
در توسعه درد پاتلوفمورال نباشد، اما باتوجه به اتیولوژی چندگانه 
درد پاتلوفمورال، زاویه تار عضله پهن داخلی احتماالً عاملی دخیل 
در یکی از زیر گروه  های درد پاتلوفمورال برای مثال، در بیماران 
با ناپایداری یا فشار خارجی پاتال باشد. بیماران پژوهش حاضر 
همگی فشار خارجی غیرطبیعی پاتال داشتند. همچنین گزارش 
پاتلوفمورال ممکن است نتیجه بدراستایی  شده  است که درد 
خارجی و جا به جایی غیرطبیعی پاتال در اثر ضعف عضله پهن 

داخلی یا کاهش زاویه تار آن باشد ]9[. 

شیفت پاتال ازآنجاکه در امتداد محور مدیولترال رخ می دهد، 
می تواند زاویه تارهای عضله پهن داخلی را که به طور نسبتاً عرضی 
قرار گرفته  اند، تحت تأثیر قرار دهد. زاویه تارهای عضله پهن داخلی 
در بیماران پژوهش حاضر فاکتور مهمی است، زیرا کاهش این 
زاویه وضعیت عرضی تار های عضله را کاهش می دهد و از مزیت 
پایداری  در  عضله  این  نقش  درنتیجه،  می کاهد.  آن  مکانیکی 

داخلی پاتال و حفظ وضعیت آن کاهش می یابد. 

در پژوهش دیگری، بالکارِک و همکاران، مورفولوژی عضله پهن 
داخلی مایل شامل زاویه عضله، سطح مقطع عضالنی و اندازه 
کرانیوکودال را بین مبتالیان به دررفتگی خارجی اولیه و دررفتگی 
خارجی مجدد پاتال و همچنین گروه کنترل مقایسه کردند و 
در  بیماران  این  در  عضله  این  مورفولوژی  که  گرفته اند  نتیجه 
مقایسه با گروه کنترل، تغییر معناداری پیدا نمی کند و پیشنهاد 
شده  که عضله پهن داخلی عامل اصلی جا به جایی خارجی پاتال 
نیست و اهمیت فاکتور های دیگر را به اندازه ضعف عضله مورد نظر، 
مهم دانسته اند. این یافته از آن جهت قابل توجه است که اغلب 
پیشنهاد شده  است آتروفی عضله پهن داخلی در پاتوفیزیولوژی 
مفصل پاتلوفمورال ناپایدار، نقش مهمی بازی می کند ]20[، اما 
باید به این نکته توجه کرد که گروه کنترل در پژوهش یادشده 
شامل 22 نفر بوده اند که بررسی های ام آر آی17 انجام شده بر روی 
آن ها، حاکی از وجود پارگی مینیسک در 4 بیمار، آسیب دیدگی 
رباط صلیبی قدامی در 14 بیمار و آسیب رباط صلیبی خلفی در 1 
بیمار بود و تنها در 3 بیمار الگوی مربوط به آسیب وجود نداشت. 
در حقیقت بر خالف پژوهش حاضر، مقایسه بین بیماران مبتال به 

فشار خارجی پاتال و افراد سالم انجام نشده  است. 

با وجود نتایج قابل توجه پژوهش حاضر، ازجمله محدودیت های 
مشترک چنین پژوهش هایی، تعداد نمونه است. ازجمله دالیل 
محدودیت در انتخاب نمونه در پژوهش حاضر، پرهزینه بودن 

17. Magnetic Resonance Imaging
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استفاده از رادیولوژی دیجیتال و دشواری دسترسی به آن و نیز 
زمان بر بودن انتخاب بیماران بود. 

نیز  و  تحتانی  اندام  مفاصل  سایر  راستای  اندازه گیری  عدم 
عدم اندازه گیری ضعف و آتروفی عضالت بیماران هنگام ورود به 

مطالعه، ازجمله محدودیت های دیگر این پژوهش بوده اند.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که ساختار و مورفولوژی 
عضالت پهن داخلی و خارجی در افراد با عالئم سندروم فشار 
فاقد  افراد  از  متفاوت  قابل توجهی  به طور  پاتلوفمورال  خارجی 
تارهای  زاویه  و  به طوری که سطح مقطع  چنین عالئمی است، 
عضله پهن داخلی در این افراد در قیاس با گروه کنترل )سالم( 
به طور قابل توجهی کمتر است، درحالی که سطح مقطع و زاویه 
تارهای عضله پهن خارجی در افراد مبتال بیشتر از گروه کنترل 

)سالم( است. 

از مهم ترین علل  تعادل عضالنی  نداشتن  نتایج،  این  مطابق 
زمینه ای سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال است که امید است 
در پروتکل های درمانی به این موارد توجه شود. نتایج این پژوهش 
می تواند رهنمونی باشد برای متخصصان فیزیوتراپی و توان بخشی 
در درمان اختالل های مزمن پاتلوفمورال و متخصصان پاتومکانیک 
ورزشی و حرکات اصالحی در به کارگیری شیوه های تمرینی ویژه 

این عوارض، اصالح عملکرد و رکورد ورزشکاران.

 آنچه تاکنون درباره موضوع پژوهش می دانستیم: وجود درد و 
فشار بیشتر در رویه  خارجی مفصل زانو در افراد مبتال به سندروم 
فشار خارجی پاتلوفمورال و نسبت دادن این شرایط پاتولوژیک 
به ضعف بخش داخلی عضله چهارسر ران اطالعاتی بود که از 

تحقیقات قبلی قابل حصول بود.

نتایج پژوهش حاضر به خوبی نشان داد که سطح مقطع و زاویه 
تارهای عضله پهن داخلی در افراد با عالئم سندروم فشار خارجی 
پاتلوفمورال در قیاس با افراد سالم به طور قابل توجهی کمتر است، 
درحالی که سطح مقطع و زاویه تارهای عضله پهن خارجی در 
افراد مبتال بیشتر از افراد سالم است. بنابراین نتایج این مطالعه 
به درک اتیولوژی بیماران مبتال به سندروم مذکور کمک شایانی 

خواهد کرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه نهاوند در نظر گرفته شده و کد اخالق به 

شماره .IR.NAHGU.REC.1399.003 دریافت شد.

حامي مالي

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی سید حسین حسینی با 
دانشکده علوم  تربیت بدنی  قبادی نژاد در گروه  همکاری سعید 

ورزشی دانشگاه نهاوند است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

از تمام استادان، همکاران و همچنین  محققین بدین وسیله 
آزمودنی های پژوهش که ما را در انجام تحقیق حاضر یاری کردند، 

تشکر و قدردانی به عمل می آورند.
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