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  مقدمه

تانتون و . سيب استزانو شايعترين محل آ. يجاد ميشونددر ميان آسيب هاي بيش از حدي كه در اثر دويدن ا

اين سندروم با . درصد از آسيب هاي زانو را تشكيل ميدهد 25دريافتند كه سندروم درد پتلوفمورال ) 2002(همكاران

درد معموال . مي باشد 1عنوان درد قدامي زانو طبقه بندي شده كه ناشي از حركت غير طبيعي كشكك در شيار تروكا

قفل بيماران همچنين مي توانند . بوسيله فعاليت هايي مثل دويدن، اسكات، پريدن و پايين امدن از پله تشديد مي شود

ضربه حاد به : سه مكانيزم اصلي براي آسسيب درد قدامي زانو وجود دارد)  1.(كردن زانو، سفتي و تورم را تجربه كنند

هر كدام از اين موقعيت ها باعث . و حركت غير طبيعي كشكك) كه در دوندگان معمول است( زانو، استفاده بيش از حد

از بين سه مكانيزم ) 2(يش فشار بر مفصل پتلوفمورال يا هر دو ميشمود افزايش استرين در بافت نرم اطراف كشكك وافزا

نام برده شده براي ايجاد درد قدامي زانو حركت غير طبيعي كشكك ميتواند تحت تاثير ساختار زانو و به طبع آن عوامل 

بنابراين پژوهش  .قرار گيردو يا ناهنجاري هايي مثل زانوي پرانتزي و ضربدري  Qتاثير گذار بر اين ساختار همچون زاويه

 .پرداخته است حرفه اي استقامتي قدامي زانو در دوندگان راستاي زانو بادردر به بررسي ارتباط حاض

  روش شناسي

هاي مالك و پيشبين بوده است كه داده هاي آن به صورت ميداني  تحقيق حاضر، توصيفي و از نوع همبستگي با تؤري

كننده در مسابقات دو و ميداني آغاز فصل قهرماني كشور در سال  ماده استقامت شركتدونده   30. جمع آوري شده است

كيلوگرم و قد  16/66±12/8سال، وزن  00/24±51/4با ميانگين و انحراف استاندارد سن (سال  28تا  18در دامنه سني  93

ز آگاهي از روند پژوهش به عنوان كه به صورت غير تصادفي هدفدار انتخاب شده بودند پس ا) سانتي متر 89/7±17/180

طي دو سال گذشته و ماده  و درد قدامي زانو براي ثبت اطالعات فردي، سابقه آسيب. آزمودني در پژوهش شركت كردند

الزم به ذكر است كه اندازه گيري . اي كه دوندگان در آن به رقابت مي پرداختند از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد

آوري اطالعات در محل اسكان و برگزاري مسابقات دو و ميداني آغاز فصل كشور كه در مجموعه آفتاب متغير ها و جمع 

از  Qبراي اندازه گيري متغير هاي زانوي ضربدري و پرانتزي از كوليس و زاويه. انقالب تهران برگذار مي شد صورت گرفت

ده و مچ پا در حالت طبيعي قرار داشتبدون چرخش كه تمام اندازه گيري ها در حالت ايستا گونيامتر استفاده گرديد

 .)3( زياد در نظر گرفته شد Qبه عنوان زاويه˃º15Qكم و زاويه Qبه عنوان زاويه º 15≤Qزاويه  داخلي و خارجي و

  )>p 05/0. (استفاده شد SPSS21با استفاده از نرم افزار  ، خي دو  ها ازآزمونتحليل داده و تجزيهبراي

  

                                                           

1-Trochear groove 
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  يافته ها

  هاي راستاي زانو درد قدامي زانوبا متغيرارتباطنتايج آزمون خي دو  جهت بررسي . 1جدول 

 

  متغير
  درد قدامي زانو

  داري يمعني                               آزادخي دو                   درجه                           

  زانوي ضربدري

  زانوي پرانتزي

  كم  Qزاويه

  زياد  Qزاويه

    207/0  

000/21  

286/14  

923/0  

  1  

20  

5  

4  

  649/0  

397/0  
*026/0  

921/0  

  

  بحث و نتيجه گيري

در تحقيقات . كمتر از حد طبيعي وجود دارد  Qداري بين درد قدامي زانو با زاويه يمعنارتباط يافته هانشان داد كه  

بر درد قدامي زانو توافق وجود ندارد به طوري كه بعضي كاهش و بعضي افزايش آن را  Qگذشته در مورد تاثير زاويه 

بكار ميروند  Qاز آنجايي كه جايگاه لندمارك هايي كه براي اندازه گيري زاويه. عاملي براي درد قدامي زانو دانسته اند

به نظر ميرسد اين حركات در اندام  تحت تاثير حركات اندام تحتاني مثل چرخش داخلي و خارجي ران و درشت ني است

به طوري كه پاور و همكاران اعتقاد دارند كه چرخش خارجي ران و چرخش داخلي ) 4(تاثير گزار باشند  Qتحتاني بر زاويه

ميشوند  Qو احتماال اين عوامل مي توانند همانطور كه باعش كاهش زاويه). 5(را كاهش ميدهند  Qدرشت ني زاويه

باعث ايجاد افزايش فشار بر مفصل زانو  Qكاهش زاويههمچنين . نيز براي درد قدامي زانو باشند ريسك فاكتورهايي

باعث افزايش تماس و فشار در قسمت داخلي )  زانوي پرانتزي(ميشود كه اين كاهش از طريق تمايل به كماني شدنزانو 

ميتواند   Qسيل افزايش فشار، تغييرات زاويهو پيشنهاد شده كه به خاطر همين پتان).  6(درشت ني مي شود - مفصل راني

با در نتيجه . و اغلب از آن به عنوان يك عامل خطرزا در توسعه درد قدامي زانو ياد مي شود. باعث درد قدامي زانو شود

رسيك ) درجه 15كمتر از (كمتر از حد طبيعي  Qتوجه به مطالب فوق و نتايج پژوهش حاضر بنظر ميرسد كه زاويه

  .براي بروز درد قدامي زانو در دوندگان باشدفاكتوري 

  علمي وپژوهشي- پيام اجرايي

با توجه به نتايج پژوهش حاضر به مربيان دوندگان پيشنهاد ميشود نسبت به راستاي زانوها در دوندگان توسط  

اصالح آن را توسط برنامه هاي حركات  Qمتخصصان مربوطه شناخت كافي بدست آورند و در صورت نرمال نبودن زاويه 

  .نرمال و جلوگيري از بروز درد قدامي زانو مد نظر قرار دهند Qاصالحي جهت رسيدن به زاويه 

  ، زانوي پرانتزيQدرد قدامي زانو، دوندگان استقامت، زاويه :واژه هاي كليدي
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