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 مقدمه:
 حال نیدرعو  نیتر عیشااز  يکیدرد قدامي زانو 

 يمشکالت مزمن عضالن نیتر کننده ناتواناز  يکی

داشته و  در افراد جامعه یادیز وعیاست که ش ياسکلت

 انیمبتال يندگز تیفیک که باشد يم يدر زمره اختالالت

 يعضالن یدردها انی. در مدهد يمقرار  ریتأثرا تحت 

در افراد جوان چه  تنها نه وزان يدرد قدام ،ياسکلت

است بلکه شمار  عیورزشکار شا ریورزشکار و چه غ

 از آن رنج  زیو سالمند ن السانیماز افراد  یریکث

 انیبروز درد قدامي زانو ب یبرا ي(. علل مختلف1) برند يم

مفصل  تیبه استئوآرتر توان يمکه از آن جمله  دهیردگ

 ،يندروماالسوارده به مفصل، ک میزانو، ضربات مستق

نرم اطراف مفصل، سندروم درد  یها بافتسفتي 

راني، کوتاهي نوارایلیوتیبیال، عدم تعادل  کشککي

 زانی(. در کشــور ما م2کرد )قدرت عضالني اشاره 

 افتهیانتشار جیاساس نتازانو، بر  تیاســتئوآرتر وعیش

 یماریب نیتر فراوانو همکاران  يچتتوســط دوا

 چکیده:
در  یتوده بدن هیبا نما اليبيوتيلیاتال و طول نوار اپ تيارتباط موقع یبررس منظور بهمطالعه  نیا زمينه و هدف:

 است. شده  انجامزانو  یمبتال به درد قدام مارانيب
 یکیزانو  یمبتال به درد قدام مارانيدو گروه از ب یاست که رو یمقطع یبررس كیمطالعه حاضر  :یبررس روش

با  (نفر 30) نرمال BMIبا  دیگری و 8/29 ینتوده بد هینما نيانگيو م 37 یسن نيانگيبا م (نفر 30باال ) BMIبا 
شدت درد، دامنه  های اصلی پيامدهای است. شده اجرا 6/22 یتوده بدن هینما نيانگيو م 7/30 یسن نيانگيم

 های آزمون قرار گرفت. سهیو مقا یابیدر دو گروه مورد ارز اليبيوتيلیکشکك و طول نوار ا تيزانو، موقع یحرکت
 بودند. رسونيپ یمستقل و همبستگ یت های آزمونشـامل  قيتحق نیدر ا استفاده مورد یآمار

(. P=034/0را نشان داد ) یدارمعنی باال و نرمال اختالف  BMIدر دو گروه با  اليبيوتيلیطول نوار ا :ها افتهی
 های تتفاوزانو در دو گروه  ونياکستانس ییدامنه انتها تیو محدود ونيفلکس یدامنه حرکت سهیدر مقا نينچهم

مثبت  جیو نتا BMI نيب رسونيپ یآزمون همبستگ ( مشاهده شد.P=008/0و  P =037/0 بيبه ترت) یدارمعنی 
نوار  یبا کوتاه BMI نيب همچنينان داد، شن (P=0001/0 و r=-57/0) یدارمعنی تست اوبر ارتباط معکوس و 

و شدت درد در افراد با  اليبيت ويلینوار ا یکوتاه نيب زيمعکوس و ن یهمبستگ (P=01/0 و r=-55/0) اليبيوتيلیا
 به دست آمد. یمثبت ی( همبستگP=001/0 و r=67/0) البا ینمایه توده بدن

زانو با  یحرکت تیو محدود اليبيوتيلینوار ا یکوتاه نيمثبت ب یهمبستگ انگريمطالعه ب نیا جینتا :یريگ جهينت
کشکك تفاوت  تيو موقع یتوده بدن هینما نيو است، اما بزان یمبتال به درد قدام مارانيدر ب یتوده بدن هینما

 وجود نداشت. یخاص یهمبستگ
 

 ی.زانو، نمایه توده بدن ی، درد قداماليبيوتيلیکشکك، نوار ا کليدی: یها واژه

http://orcid.org/0000-0001-9072-3840
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 یآن در مناطق شهر وعیاســت که ش رانیا يسمیرومات

(. از دیگر 3باشد ) يم %39/2 یيروستا يو نواح 25/5%

به ضعف  توان يمدرد قدامي زانو  یفاکتورها سکیر

 نیعدم تعادل ب ،يتوده بدن هینما ادیعضالت ران، ازد

عدم تعادل  ایران و  يو پهن خارج يعضالت پهن داخل

 نگیو همستر يران چهار سرعضالت  نیب يعضالن روین

، الیبیوتیلینوار ا يکوتاه رینرم نظ یها بافت يو کوتاه

، کوتاهي عضله دوقلو در خلف نگیهمستر يکوتاه

روزمره و حرکات ورزشي،  یها تیفعالنحوه انجام  ساق،

 چرخش ،يتحتان یها اندام يکینومکایب یها شکل رییتغ

 (5،4کرد )اشاره  ایب يت يخارج

Hudson  وDarthuy یکه رو یا در مطالعه 

درد پاتلوفمورال انجام  طرفه کیبه سندروم  انیمبتال

 نیب الیبیوتیلیرا در طول نوار ا یدارمعني تفاوت  ،دادند

 (.6سالم نشان دادند ) یمبتال و زانو یزانو

Puniello طول  نیکه ارتباط ب یا العهمطدر  زین

کشکک در  Medial Gliding با حرکت الیبیوتیلینوار ا

قرار داده  يبررس موردزانو  يمبتال به درد قدام مارانیب

و  الیبیوتیلینوار ا يکوتاه نیرا ب يمثبت يبود، همبستگ

 (.7) آورند به دستپاتال  مزبور درکاهش حرکت 

ن داده که مطالعات نشا ياز برخحاصل  یها افتهی

با  (Body Mass Index= BMI) يتوده بدن هینما شیافزا

 یها بافتطول  يعیرطبیغ راتییبدن، تغ يتیوضع راتییتغ

در زانوها همراه  ژهیو به ياسکلت يعضالن یدردهانرم و 

 يکی عنوان به يوزن و چاق ادیازد متأسفانه(. 9،8است )

 یها لسابوده و در  ينظام سالمت رو به فزون التاز معض

 طور  به رانیا ازجمله توسعه  حال دراخیر در کشورهای 

 افزایش است. رو به یا هشداردهنده

 یا مطالعهکلیشادی و همکاران پس از انجام 

برابر  يرانیرا در نوجوانان ا وزن  اضافه وعیش زانیم

در  يچاق وعیش زانیو م يسالگ 12% در سن 98/10

اعالم  يسالگ 6% در سن 81/7 را حدود يرانیکودکان ا

 یروهاین شیافزا لیوزن به دل ادی(. ازد10نمودند )

 سکیاز ر يکیبر مفاصل متحمل وزن،  یفشار

درد قدامي زانو و تغییرات دژنراتیو مفصل  یفاکتورها

قدامي  یدردهامزمن  تی(. ماه11گردد ) يمحسوب م

 رینظ ماریب یبرا یفرد انزانو موجب بروز مشکالت فراو

در  ی، اختالالت عملکرديحرکت تیدمحدو د،یدرد شد

و  ستادنیا یبرا یيامور روزمره زندگي نظیر عدم توانا

 تیدرنهاکار و  طیطوالني در مح یها بتیغراه رفتن، 

 حال درکه این امر برای جامعه  گردد يم يازکارافتادگ

وافری و تحمیل  یاقتصاد یها انیز رانیا رینظ یا توسعه 

دارد. یکي از نکات  ينیز در پرا  يدرمان ادیز یها نهیهز

درد این است  زانو  بهدر بیماران مبتال  توجه قابلمهم و 

فرد  يتنفس يقلب يکه عدم سالمت مفصل زانو سالمت

 يقلب یها یماریبقرار داده، بروز  ریتأثتحت  زیمبتال را ن

 (.12) دهد يم شیرا نیز افزا يعروق

ین ا دیومبالیني  یها پژوهشحاصل از  یها افتهی

 یها يکوتاه يو چاقوزن  شیاست که در افراد دچار افزا

 کیارتوپد یها يتیعضالني و بافت نرم و نیز دفورم

است.  تر عیژنووالگوم، ژنوواروم، ژنورکرواتوم شا رینظ

 يدرد، تورم مفصل رینظ يبا تظاهرات زانو يقدام یدردها

مفصل همراه بوده که تداوم  طرافعضالت ا و ضعف

و  يعضالن یها مباالنسیعث بروز اعالئم با نیا

 الیبیوتیلینوار ا ریبافت نرم اطراف مفصل نظ يکوتاه

و  يعضالن مباالنسی(. بدیهي است که بروز ا4شود ) يم

نرم اطراف مفصل موجب قرار گرفتن  یها بافت يکوتاه

امر  نیشده که ا يعیرطبیغ تیکشکک در موقع

و را به کمپارتمنت قدامي مفصل زان وارده یفشارها

 بیآن روند دژنراسیون و تخر يداده و در پ شیافزا

 دیتشد را يران -يدر مفصل کشکک يغضروف مفصل

 (.14،13کند ) يم

به مشکالت فراواني که درد قدامي زانو  با توجه

 یفاکتورهابرای مبتالیان در پي دارد، توجه به ریسک 

و درمان هستند، از  کنترل قابلعواملي که  ژهیو بهآن 

برخوردار است و موجب ارتقاء  یا ژهیوبسیار  اهمیت

سطح سالمتي افراد جامعه و پیشگیری از بروز این 

شود. ازدیاد وزن، ضعف عضالني،  بیماری مفصلي مي

بافت نرم و ایمباالنس نیروهای اطراف  یها يکوتاه

در بروز و  کنترل قابل یفاکتورهاریسک  ازجملهمفصل 
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در  متأسفانهکه  شندبا يمقدامي زانو  یدردهاپیشرفت 

انجام  لذا است. گرفته قرار توجه موردکشور ما کمتر 

کننده بروز و پیشرفت  عوامل مساعد ریتأثمطالعاتي که 

 ، ضرورت دارد.کند يماختالالت مفصل زانو را بررسي 

 تیدرباره موقع یا مطالعه حال  به تاکشور ما  در

به درد  مبتال مارانیدر ب الیبیوتیلیکشکک و طول نوار ا

باال انجام  يدر افراد با نمایه توده بدن ژهیو  بهقدامي زانو 

  ادیا ازدینکته مسجل نشده که آ نینگرفته و هنوز ا

پاتال و طول نوار  تیموقع یرو تواند يم يتوده بدن هینما

داشته  یریتأثمبتال به درد قدامي زانو  در افراد الیبیوتیلیا

زانو  يدرد قدام ادیز وعیلذا با توجه به ش ر؟یخ ایباشد 

 سهیو مقا يابیارز هدف بامطالعه  نیدر کشور ما، ا

مبتال به  مارانیب در الیبیوتیلیپاتال و طول نوار ا تیموقع

  انجامباال و نرمال  يزانو با نمایه توده بدن يدرد قدام

 یا تازهآن بتواند نگرش  یها افتهیو امید است که  گرفته

مفصل  تر قیدقجهت معاینه را جامعه در پزشکي کشور 

کشکک و طول  تیوضع يبررس نهیدرزم ژهیو بهزانو 

 جادیوزن ا ازدیاددر افراد با  خصوص به الیبیوتیلینوار ا

به درد قدامي  انیمبتال يزندگ تیفیو به ارتقاء ک دینما

 از آن کمک کند. يزانو و پیشگیری از عوارض ناش

ستفاده مطالعه، ا نیا تیبااهم یها يژگیواز  يکی

و  يکیومکانیب قیدق حال  نیع درساده و  یها وهیشاز 

ها را  آن تواند يمبه سهولت  ياست که هر پزشک ينیبال

 یربرداریتصو یها روشاز  یریگ بهرهدر مطب خود بدون 

انجام دهد و بر اساس  يخاص شرفتهیپ زاتیتجه ایو 

 یمناسب و راهکارها یها هیتوص تواند يآن م یها افتهی

زانو ارائه  يقدام یمبتال به دردها مارانیب یرا برا يدرمان

 يزندگ تیفیدر بهبود ک یادیامر تا حدود ز نیکند که ا

 خواهد داشت. ریتأث انیالمبت

 

 :یبررس روش
 (Cross Sectional) يپژوهش مطالعه مقطع نیا

 يتصادف ریغ یریگ نمونهبا روش  1395است که در سال 

 يبه درد قدام انیفر مبتالن 60 یبر رو (ساده )در دسترس

 کنندگان مراجعه انیاز م يعیباال و طب يتوده بدن هیزانو با نما

 يرماند يمرکز آموزش يورزش يپزشک کینیبه کل

اول،  گروه ص( انجام گرفت.اکرم )حضرت رسول 

و  (مترمربعبر  لوگرمیک 25از  شی)ب باال BMIگروه با 

 لوگرمیک 9/24 تا 5/18نرمال ) BMIدوم، گروه با  گروه

 ماریب 30باال تعداد  BMI( بود. در گروه با مترمربعبر 

 طیبر اساس شرا) طیالشرا زانو واجد يمبتال به درد قدام

از  زینرمال ن BMIو در گروه با  (خروج مطالعه وورود 

نرمال  BMIجنس و سن اما با  ازنظرهمسان  ماریب 30

 حضور داشتند.

 کننده شرکتافراد  یورود به پژوهش برا طیشرا

 تی، وضعسال 20-45 يسن یها ردهعبارت بودند از: 

 ابتال به درد زانو حداقل به مدت  متعادل، يروح

  اریمع بر اساس 2حداقل شدت درد  ماه و با 6

Visual Analogue Scalee (VAS) در  خصوص به

، نشستن نرفتن از پلکا نییباال و پا رینظ یيها تیفعال

 ينیتست بال جیثبت بودن نتا، مSquatو حرکت  يطوالن

Patellar Compression Test ونیپتاسیو وجود کر 

(Crepitation)  در تستPatellar Compression، BMI 

 9/24تا  5/18 نیب BMIو  گروه اول یبرا 25از  شیب

 گروه دوم. یبرا

خروج از پژوهش هم شامل وجود  طیشرا

از  يناش یزانودردهاوجود  ،یانتشار یدردهاو  کمردرد

 ک،ینئوپالست ،يمختلف بافت همبند، عفون یها یماریب

حاد، سابقه  یاز تروماها يناش یزانودردهاوجود 

مفصل  یها گامانی، مینیسک ها و لها تاندونضایعات در 

سابقه  ،يدر اندام تحتان ها استخوان يزانو، شکستگ

 لیدر مفصل زانو، عدم تما يدررفتگ مهین ایو  يدررفتگ

هم ناتمام  تیدرنهات در پژوهش و شرک یفرد برا

با  قیتحق نیمراحل ا هیبود. کل يابیارز یها برنامهماندن 

دانشگاه علوم  يمعاونت پژوهش ياخالق تهیکم دیأیت

( بوده و 8811215283 يکد اخالق)با  رانیا يپزشک

در  کنندگان شرکت هیاز کلعدم انجام مداخله  رغم به

 است. هشد اخذ يکتب نامه تیرضاپژوهش  نیا

حجم نمونه از فرمول برآورد حجم  نییتع جهت

استفاده شد و با در  رسونیپ يهمبستگ بیضر ینمونه برا
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 يهمبستگ بیضر ریمقاد متوسط شدت رابطه نظر گرفتن

% 80، توان آزمون 05/0نوع اول برابر  ی، خطا5/0برابر 

 نفر محاسبه شد. 30هر گروه  یو حجم نمونه برا نییتع

 کیپس از ثبت مشخصات دموگراف مطالعه نیدر ا

 تالیژید یها ستمیسها با  ، وزن و قد آنمطالعه موردافراد 

قرار گرفت. وزن فرد بدون کفش و  یریگ مورد اندازه

 لوگرمیک 1/0 بیبا تقر لوگرمیبا لباس سبک با واحد ک

 یریگ هبدون کفش انداز یقد و نیهمچن. دیثبت گرد

ادله مربوطه محاسبه و مع یهم از رو يتوده بدن هیشد. نما

عالوه بر  قیتحق ستیل  چک. در دیگرد يثبت م

 ي، سابقه پزشکمطالعه موردافراد  کیاطالعات دموگراف

 زانو و شدت درد زانو  يفرد، سابقه ابتال به درد قدام

  Visual Analogue Scale  (VAS) 10 تا صفر اریمع با

شد.  ثبت مي شگرکننده و با کمک پژوه توسط شرکت

 دواز درد  مطالعه مورداست که چنانچه فرد  ذکر  انیاش

 یبرا ،داشت شتریکه درد ب یي، از زانوبرد يمرنج  زانو

 هیو کل گردید يمطالعه استفاده م نیدر ا يابیارز

 .شد يانجام م شتریمبتال به درد ب یزانو یرو ها يابیارز

از تست  الیبیوتیلیطول طبیعي نوار ا یریگ اندازه یبرا

 (.1شماره  ریتصوشد )استفاده  (Ober)اوبر 

 

 
 داخلی لبه تا تخت سطح بين فاصله یريگ اندازهو  (یا اوبر )راست تست کوتاهی نوار ایليوتيبيال :1تصویر شماره 

 چپ() کشکك

 

را نشان  الیبیوتیلینوار ا يتست کوتاه نیا

 نهیتخت معا یبه پهلو رو ماریتست ب نیدر ا. دهد يم

در باال قرار  يابیمورد ارز یپا که یرطو به دهیخواب

 مفاصل ران و شد يماز بیمار خواسته  نینچهمبگیرد. 

 کدستیکننده با  نهیرا خم کند. معا رینیز یپا یزانو

 یدیگرش را زیر زانو دستخود را روی مفصل ران و 

بدون چرخش مفصل  سپس .دهد يمقرار  يابیمورد ارز

عقب  طرف بهان را و ر کند يمدرجه خم  90ران زانو را 

لحظه  نی. در ابرد يم (یعني اکستانسیون مفصل ران)

برداشته و  ماریب یزانو ریکننده دستش را از ز نهیمعا

 نییپا تجاذبه ران را به سم یرویکه ن دهد يماجازه 

 ماریباشد، ران ب يعیطب الیبیوتیلیببرد. چنانچه طول نوار ا

 جهیو نت گرفته قرارسطح تخت  از تر نییپا يدر سطح

 يعیطب الیبیوتیلینوار ا که يمعن نیبد .شد يم يتست منف

 يو سفت يدچار کوتاه الیبیتویلیاما چنانچه نوار ا؛ است

 يباق تدر سطحي باالتر از سطح تخ ماریبود، ران ب

 .شد يمتست مثبت  جهیو نت ماند يم

 يعدم وجود کوتاه ایوجود  نییبر تع عالوه

بت یا منفي بودن تست، فاصله با ثبت مث الیبیوتیلینوار ا

کشکک با خط کش  يسطح تخت تا لبه داخل نیب

 ریتصوگردید ) مي یریگ اندازه متر يلیممدرج به واحد 

است که هرچه اندازه فاصله کشکک  يهی(. بد1شماره 

نوار  شتریب يکوتاه دهنده نشانباشد،  شتریتا تخت ب

 است. الیبیتویلیا
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 ماریکک، باستخوان کش تیموقع يابیجهت ارز

  يحال در ،دیخواب يم نهیتخت معا یرو باز ق طا صورت به

 ونیاکستانس)کامالً صاف  تیمفصل زانو در وضع که

و پا هم در  لکسیکامالً ر سپسیو عضله کوادر (کامل

رو به  اپ يانینوترال و عمود بر تخت و انگشت م تیوضع

و کننده ابتدا کشکک را لمس  نهیبود. معا گرفته قرارباال 

اطراف پاتال را بدون  طیمح سپس با استفاده از مارکر

. در مرحله بعد با کرد يمپوست آن مشخص  دنیکش

پاتال یا  کشکک مرکز يو افق یعمود یقطرها میترس

. سپس نمود يمرا در محل تالقي دو قطر مشخص  Pنقطه 

 یها لیکند يبیمار اپ یو راست کردن زانو خممحقق با 

استخوان ران را  (B)نقطه  يل( و داخA نقطه) يخارج

و با رسم یک  را با مارکر مشخص ها آن تیلمس و موقع

پي کندیل های خارجي و داخلي ا ABخط افقي به نام 

. سپس از مرکز کشکک یا کرد يمزانو را به هم متصل 

رسم و نقطه  AB خطبر  ی خط عمود Pنقطه همان 

مشخص  Eبا نام نقطه  ABتماس خط عمود با خط 

 افتنی ی(. در این مطالعه برا2 شماره ریتصو) دیدگر يم

 :شد يممحاسبه  ریتوسط معادله ز R1پاتال نسبت  تیموقع
 

R1=AE/BE 
 

 ، نشان دهندهشد يم 1از  تر بزرگ R1نسبت  چنانچه

 گشت يم 1از  تر کوچکپاتال و چنانچه  الیمد تیموقع

 صفر است که يهیبد لترال پاتال است. تینشانه موقع

 (.15داد ) نرمال کشکک را نشان مي تیموقعنشانگر 
 

 
 پاتال استخوان ارزیابی موقعيت :2تصویر شماره 

 

 یریگ اندازه ومتریمفاصل زانو با گون يدامنه حرکت

 یریاندازه گ یمطالعه برا نی(. در ا3شماره  ریشد )تصو

توسط  هکآناز روش استاندارد  زانو يدامنه حرکت

بود،  شده  ارائه اکیمرآ یجراحان ارتوپد يآکادم

قرار  باز طاقدر حالت  ماریروش ب نیا در .دیاستفاده گرد

 يکی ،يخارج لیکند یرو ومتری، مرکز گونگرفت يم

 گرید یاز بازوها در امتداد تروکانتر بزرگ ران و بازو

است که در مورد  يهیبود. بد يدر امتداد قوزک خارج

 یيانتهادامنه  تیمحدود زانیزانو، م ونیدامنه اکستانس

درجه با  صورت به( Extension Lag) ونیاکستانس

 ونیو چنانچه دامنه اکستانس شد يمثبت  يعالمت منف

 .گشت يمآن منظور  یصفر برازانو کامل بود عدد 

 

 
 اندازه گيری دامنه حرکات اکستانسيون و فلکسيون زانو :3 تصویر شماره
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 SPSSافزار  نرم، با ها يابیارزحاصل از  یها افتهی

 یآمارهاارائه  منظور بهقرار گرفت.  لیوتحل هیتجزمورد 

 یرهایمتغ يو پراکندگ یمرکز یها شاخص، يفیتوص

 یآمار زیآنال یدر ابتداشد.  محاسبه مطالعه مورد

 گروه  دو در کننده افراد شرکت کیدموگراف یرهایمتغ

 Independent Sample T-test کیآزمون پارامتربا 

دار در معني وجود اختالف  و عدم دیگرد يبررس

مطالعه در  فوق نشان از همگن بودن افراد مورد یرهایمتغ

با آزمون  زین ها افتهیدو گروه داشت. سپس نرمال بودن 

 یيآنجا از. دیگرد يبررس رونوفیاسم  -کولموگروف

نرمال بودن  رونوفیاسم -کولموگروف زمونآ که 

 یها نیانگیم سهیمقا ی، برامطالعه را نشان داد یها داده

دو گروه، از آزمون  نیب مطالعه مورد یها ریمتغ

استفاده شد.  Independent Sample T-test کیپارامتر

از  نظر موردهای  برای تعیین همبستگي بین متغیر نیهمچن

 نیدر ا αاستفاده شد. سطح  نآزمون همبستگي پیرسو

 بود. شده  گرفتهدر نظر  %80و توان آزمون  05/0مطالعه 

 

 :ها افتهی
 يبه درد قدام انینفر از مبتال 60مطالعه  نیدر ا

حضرت  يدرمان يمرکز آموزشبه  کننده مراجعهزانو 

 باال يتـوده بدن هیگـروه با نما در دورسول اکرم )ص( 

 يتوده بدن هینما ( وکیلوگرم بر متر مربع 25 از ـشی)ب

حضور  (کیلوگرم بر متر مربع 9/24تا  5/18نرمال )

 کیتفکآنان به  کیمشخصات دموگراف هداشتند ک

 آمده است. 1شماره  در جدول ها گروه

 

 ميانگين و انحراف معيار برخی از متغيرها افراد در دو گروه :1شماره جدول 

 

 هامتغير

 مطالعه مورد یها گروه

 نمایه توده بدنی نفر( 30)گروه اول 

 (کيلوگرم بر متر مربع) 25بيش از 

بين  مایه توده بدنین نفر( 30)گروه دوم 

 (کيلوگرم بر متر مربع) 9/24تا  5/18

 7/35±0/8 37±1/10 سن )سال(

 8/62±9/7 3/79±5/9 کيلوگرم()وزن 

 6/166±8/7 9/162±5/7 (متر یسانتقد )

 6/22±4/1 8/29±9/2 (کيلوگرم بر متر مربع) نمایه توده بدنی

 9/3±3/1 95/4±9/0 (سال)سابقه درد زانو 

 6/4±9/0 3/5±8/0 (10 تاصفر  VASمعيار ) انوشدت درد ز

 - 9/11±7/5 (سال) یچاق سابقه

 

نفر از  10 کسانی صورت بههر دو گروه  در

 نینچهمبودند.  نثومنفر  20شوندگان مذکر و  نهیمعا

نفر  28نرمال  BMIدر گروه با  التیسطح تحص ازنظر

باال  BMIو در گروه با  و باالتر پلمیافراد د %33/93برابر 

 ازنظر و باالتر بودند. پلمی% افراد، د33/83نفر برابر با  25

 نفر و 15باال یعني  BMIافراد گروه با  %50 سمت ابتال

 یاز درد زانو نفر 12یعني  %40نرمال  BMIدر گروه با 

وجود  نیداشتند. تست اوبر که مب تیراست خود شکا

 %33/63 نفر معادل 19در است  الیبیتویلینوار ا يکوتاه

گروه  نیباال مثبت و در بقیه افراد ا BMIافراد گروه با 

افراد گروه  %33/23برابر با  نفر 7در  نیچنهم. بود يمنف

نرمال تست اوبر مثبت و در بقیه افراد گروه  BMIبا 
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 در مورد ها يابیارز جینتا نیچنهمبود.  يمزبور منف

 %90در پاتال در افراد دو گروه نشان داد که  تیموقع

نفر پاتال نسبت به  27باال یعني در  BMIافراد گروه با 

 %10بود و در  گرفته قرارلترال  يتیموقع درحالت نرمال 

در  که  يحال درکشکک نرمال بوده است.  تیافراد موقع

پاتال  تینرمال موقع BMIگروه با  % افراد30نفر یا  9

 يعیرطبیغ تینفر موقع 21% موارد یعني 70نرمال و در 

 است. ( بودهال)لتر

نکته ضرورت  نیذکر ا ج،ینتا انیب یابتدا در

مورد  مزبور درآزمون  جیدارد که بر اساس نتا

( و شدت درد زانو P=967/0زانو )سابقه درد  یرهایمتغ

 ی(، اختالف آمارP=470/0) 10 تا صفر اریبر اساس مع

از  يدو گروه مشاهده نشد که حاک نیب یدارمعني 

سابقه و شدت درد  ازنظرگروه  همگن بودن افراد دو

کشکک آزمون  تیموقع نظر  نقطه اززانو بود. 

Independent Sample T-test يعیطب تیدر مورد موقع 

 یدارمعني تفاوت  مطالعه موردلترال پاتال در دو گروه  ای

اختالفات  2(. جدول شماره P=487/0را نشان نداد )

پاتال تا  يخللبه دا فاصله یرهایمتغ نیب دارمعني  یآمار

است و  الیبیتویلینوار ا يکوتاه نیکه مب نهیسطح تخت معا

 یيدامنه انتها تیو محدود ونیفلکس يدامنه حرکت زین

 .دهد يمزانو را نشان  ونیاکستانس

و  BMI نیب يهمبستگ زانی، محاضرمطالعه  در

 ال،یبیوتیلیا نوار ي)کوتاه رینظ یرهایمتغ يبرخ

با  (زانو، شدت درد يکشکک، دامنه حرکت تیموقع

 مورد Pearson Correlationاستفاده از آزمون 

و دامنه  BMI نیب زیآنال نیا جیقرار گرفت، نتا يبررس

را  يعکوسو م دارمعني  يهمبستگ ونیفلکس يحرکت

و  BMI نی(، اما بP=0001/0و  r= -7/0نشان داد )

 نشد دهید يارتباط ونیاکستانس یيدامنه انتها تیمحدود

(081/0=P)نیب رسون،یپ يآزمون همبستگ نیهمچن ؛ 

BMI دار معني  يهمبستگ زیتست اوبر ن مثبت جیو نتا

( را به دست داد. P=0001/0و  r= -57/0) يو معکوس

و شدت  الیبیت ویلینوار ا يکوتاه نیب گرید یاز سو

 يو مثبت یدارمعني  يهمبستگ BMIدرد در افراد با 

و  BMI نیاما ب؛ (P=001/0و  r=67/0شد ) افتی

 (لترال قرار گرفتن پاتال)کشکک  يعیرطبیغ تیموقع

. عالوه بر (P=09/0نشد ) مشاهده يخاص يهمبستگ

  يتگهمبس زین مارانیو شدت درد ب BMI نیب نیا

 .(P=13/0) امدینبه دست 

 

 Independent Sample T-testبا آزمون  مطالعه موردمورد ارزیابی در دو گروه  متغيرهایمقایسه  :2 شماره جدول

 P Cohen's d گروه متغير

 اندازه اثر()
نمایه  نفر( 30گروه اول )

 25بيش از  توده بدنی

 (کيلوگرم بر متر مربع)

نمایه  نفر( 30)گروه دوم 

 9/24تا  5/18بين  توده بدنی

 (کيلوگرم بر متر مربع)

 94/0 967/0 9/3±3/1 95/4±9/0 ()سال سابقه درد زانو

 82/0 470/0 6/4±9/0 3/5±8/0 (10 صفرتا VASيار مع) شدت درد زانو

 03/1 *034/0 8/20±6/9 5/34±2/16 (متر یليم) فاصله لبه داخلی پاتال تا سطح تخت معاینه

 75/1 *037/0 1/140±0/5 8/125±4/10 )درجه( زانو دامنه حرکت فلکسيون

 50/4 *008/0 -5/1±4/0 ** -2/4±75/0 )درجه(زانو  اکستانسيون ميزان محدودیت دامنه انتهایی

R1 38/0 487/0 94/0±11/0 90/0±1/0 ()موقعيت پاتال 

 است. Extension Lagحرکتی مبین محدودیت حرکتی اکستانسیون زانو یا بروز  دامنه ریمقاد( در -)عالمت منفی  :**؛ دارمعنی  :*
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 :بحث
است که به  يمقطع يرو پژوهش شیپ قیتحق

  الیبیوتیلیپاتال و طول نوار ا تیموقع نیارتباط ب يبررس

زانو  يمبتال به درد قدام طیالشرا واجدفرد  60در 

حضرت رسول  يدرمان يبه مرکز آموزش کننده مراجعه

و نرمال  باال يبدنتوده  هیاکرم )ص( در دو گروه با نما

 گونهچیه یآمار زیمطالعه، آنال از. در آغپردازد يم

ن نداد. افراد نشا دو گروه نیرا ب یدارمعني تفاوت 

 یا نهیزم یرهایمتغ از نظر BMI جز به کننده شرکت

آزمون  جیبر اساس نتا نیچنهمبودند.  کسانی شیوب کم

سابقه درد زانو و شدت درد زانو،  یرهایدر متغ یآمار

مشاهده نشد  هدو گرو نیب یدارمعني  یاختالف آمار

سابقه  ازنظراز همگن بودن افراد دو گروه  يکه حاک

بودن  اتکا  قابل بود ودرد و شدت درد زانو  زانو  بهابتال 

 مطالعه است. نیا جینتا

 قیکشکک که از طر تیموقع نظر  نقطه از

 مطالعه مورددو گروه  نیانجام گرفت، ب R1محاسبه 

 هینما گرید  انیب  به .دیمشاهده نگرد یدارمعني تفاوت 

را به  یدارمعني پاتال اثر  تیموقع یرو يتوده بدن

علت آن را بتوان کم بودن  دیاه نداشته است که شاهمر

بتوان  کهآن ایو  دادنسبت  يبررس مورد یها نمونهتعداد 

 قابل ریثأت BMI ادیاظهار داشت که ازد نیچن

استخوان کشکک نداشته  تیموقع یرو یا مالحظه

ضعف عضالت اطراف  رینظ یگریعوامل د دیاست. شا

 نقشنرم  یها بافت یریپذ انعطافزانو و کاهش 

استخوان کشکک  يعیرطبیغ راتییرا در تغ یتر پررنگ

 یها اختالالت ساختار ،گرید  انیب  به. (16) داشته باشند

 يران يکشکک يداخل گامانیل ریپاتلوفمورال نظ يمفصل

(Medial Patellofemoral Ligament) ناکولومیو رت 

و  يسفت زیو ن (Medial Retinaculum) يداخل

( Lateral Retinaculum) يخارج ولومناکیرت يکوتاه

 خصوص بهپاتال  تیموقع رییتغرا در  یتر نقش مهم زانو

کشکک به سمت خارج در افراد مبتال  یها یيجابجا

 (.17) دینما فایزانو ا يبه درد قدام

دو  نیمطالعه حاضر نشان داد که ب جینتا نیچنهم

 یدارمعني  یباال و نرمال اختالف آمار BMIگروه با 

وجود دارد. علت  الیبیت ویلینوار ا يکوتاه ریمورد متغ در

بتوان به وجود درد،  دیرا شا یا افتهی نیمشاهده چن

 ژهیو به سیالیواستوس مد ای يضعف عضله پهن داخل

 و (Vastus Medialis Oblique) لهعض نیا لیبخش ما

نوار  ازجملهنرم  یها بافت یریپذ انعطافکاهش  ای

در افراد چاق که از تحرک  خصوص به الیبیتویلیا

  جینتا (.18-20داد )برخوردارند، نسبت  یکمتر

شان داده است که بروز درد در مفصل زانو ن مطالعه ای

عضله چهار سر  يحرکت یبر نرون ها یدیشد یاثر مهار

عضله واستوس  يعنیآن  يبخش داخل ژهیو بهران 

عضله مزبور  ي(. ضعف و آتروف21دارد ) سیالیمد

 یها گروه نیب يعضالن مباالنسیا ایم تعادل عد موجب

امر در  نیکه ا گردد يم سپسیکوادر يو داخل يخارج

را  ینقش محرز الیبیتویلینوار ا يو کوتاه يبروز سفت

نکته که  نیا کی(. البته تفک22-24نمود )خواهد  فایا

نوار  يکوتاه یدارااز ابتدا  مطالعه مورددر افراد 

زانو موجب  يدرد قدام ایو  وجود داشته الیبیت ویلیا

پاتال شده در  تیموقع ریینوار مزبور و تغ يبروز کوتاه

اذعان  دیبا حال هر  به يمطالعه ممکن نبود ول نیا

به  تواند يم ها حالت نیاز ا کیداشت که وجود هر 

 .انجامدیب گریبروز عارضه د

 الیبیت ویلیطول نوار ا و نورسته یمطالعه موسو در

و  يفمورال بررس مبتال به سندرم پاتلودر ورزشکاران 

 يدچار کوتاه انیمشخص شد که نوار مزبور در مبتال

 یها نمونهمطالعه حاضراست. گرچه  جینتا دیومبوده که 

در  نی(. عالوه بر ا25باشد ) يمدو مطالعه متفاوت  نیا

 یيدامنه انتها تیو محدود ونیفلکس حرکاتدامنه  مورد

در مطالعه ما  یدارمعني  یها تفاوتزانو  ونیاکستانس

اتصاالت  لیاست که به دل يهیمشاهده شد. بد

نوار  يبه کشکک، کوتاه الیبیت ویلینوار ا میرمستقیغ

ثبات  یساختارها نیموجب بروز عدم تعادل ب مزبور
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مفصل  يدر بخش خارج يثبات يبو بروز  کشککدهنده 

در مفاصل  کینماتیک و اختالالت زیپاتلو فمورال و ن

زانو  يکه درد قدام شود يم وفمورالیبیفمورال و ت وپاتل

 برخالفو همکاران  Piva. (26-16،28) آن است امدیپ

در  الیبیت ویلیرا در طول نوار ا يمطالعه حاضر کاهش جینتا

نکردند که علت  دهزانو مشاه يافراد مبتال به درد قدام

ها نسبت داد.  آن یریاندازه گ لهیوس بهبتوان  دیآن را شا

Piva در مطالعه خود بهره  تونیل ومتریو همکاران از گون

در پژوهش حاضر از تست اوبر و  که  يحال در .بردند

پاتال تا سطح تخت  يفاصله لبه داخل یریاندازه گ

در  مطالعه موردافراد  ن،یبود. عالوه بر ا شده  استفاده

 يتوده بدن هیافراد جوان با نماو همکاران  Piva قیتحق

 (.29ند )بود يعیطب

نوار  مالحظه  قابل يکوتاه یکه برا يعلت تنها

، شده شنهادیپو چاق  وزن  اضافهدر افراد با  الیبیت ویلیا

 يبافت نرم اطراف مفصل کشکک یساختارها يکوتاه

 يتحرک کم لیعضالت به دل يضعف عموم زیو ن يران

بدن  (Core) یدر عضالت مرکز ژهیو بهضعف  نیاست و ا

وس که ابدوکتور ران بوده یلتوس مدعضله گ خصوص به

آن  ستینرژیس يجبران ينیگزیکه موجب جا شده  مشاهده

نوار  يآن کوتاه يپ و درالتا  ایعضله تنسور فاس يعنی

 یفشارهاو  ها استرس شیامر افزا نیکه ا دهیگرد الیبیت ویلیا

مفصل پاتلو فمورال و  خصوص بهمفصل زانو  یوارده رو

 (.30داشت )خواهد  را به دنبال يدرد مفصل

 ادیموجب ازد يتوده بدن هینما شیافزا يکل طور  به

که  گردد يموارده بر زانو و بروز درد  یفشار یها یروین

  یرا رو یادیز ینقش مهار تواند يمحالت  نیا

 يعنیمفصل پاتلوفمورال و زانو  کینامید یها ثبات دهنده

آن واستوس  يسر داخل خصباال سپسیعضله کوادر

 نیداشته که ا کیاوبل سیالیمد وسواست ژهیو بهو  سیلایمد

باعث  يران يدر اطراف مفصل کشکک يعضالن مباالنسیا

است  يهیبد (.31گردد ) يم الیبیت ویلینوار ا يبروز کوتاه

لترال کشکک  تیدر بروز موقع توان يمکه علت مزبور را 

 غمر بهباال،  BMIزانو در افراد با  يبه درد قدام انیدر مبتال

 انیب زیمطالعه ن نیا دار درمعني  فعدم مشاهده اختال

لترال پاتال در افراد با  يعیرطبیغ تیموقع يداشت. فراوان

از درد  زین ها آنکه  يوزن باال، نسبت به افراد با وزن نرمال

 دیمطالعه مشاهده گرد نیبود. در ا شتری، ببردند يم زانو رنج

نرمال  BMIوه با و در گر %65 باال BMIکه در گروه با 

 یآمار جیتست اوبر مثبت بود. لذا بر اساس نتا جینتا 25%

 زانیمطالعه مثبت بودن ست اوبر در گروه چاق به م نیا

باالتر از گروه کنترل بود. با استفاده از آزمون  یدارمعني 

ارتباط  زیو تست اوبر ن BMI نیب Pearson يهمبستگ

 يوزن با کوتاه ادیدکه از بیترت نیبرقرار بود، بد يمعکوس

همراه بوده است. عالوه  مطالعه مورددر افراد  الیبیت ویلینوار ا

 يرابطه معکوس ونیفلکس يو دامنه حرکت BMI نیب ،نیبر ا

 يدامنه حرکت BMI شیکه با افزا یا گونه به ،شد دهید

 توان يمامر را  نیکه علت ا افتی يمزانو کاهش  ونیفلکس

که  دران و ساق نسبت دا ينواح يتوده چرب ادیبه ازد

 گر،ید یزانو شده بود. از سو يموجب کاهش دامنه حرکت

 BMIافراد با  نیب ونیاکستانس یيدامنه انتها تیدر محدود

 نیمشهود بود که علت ا یدارمعني باال و نرمال اختالف 

 نیدر ح خصوص بهبه وجود درد در زانو  توان يمامر را 

 يعضالت خلف يکوتاه زیحرکات مختلف و راه رفتن و ن

 (.32)  نسبت داد نگیهمستر يعنی ران

 مارانیو شدت درد ب BMI نیحاضر، ب قیدر تحق

بتوان به تفاوت  دیتفاوت را شا نینشد. علت ا افتی يارتباط

دو  نینوع ا گرید یافراد دو مطالعه نسبت داد و از سو يسن

متفاوت  جیکسب نتا یامر رو نیتفاوت دارد که ا زیمطالعه ن

مطالعه  يو همکاران که نوع Jinks قیدر تحق دارد. ریتأثآن 

 نیسال بود، از ب 50 یدر افراد باال نگر ندهیکوهورت آ 

با افراد  سهیدهندگان بدون درد زانو، افراد چاق در مقا پاسخ

 زانو  دیدر معرض شروع درد شد شتریبا وزن نرمال ب

 .(33بودند )
Launer نیبطه بو همکاران در مطالعه خود را 

BMI و  ياز درد مفاصل زانو را بررس يناش يو شروع ناتوان

 یها دادهنشان دادند.  ریدو متغ نیا نیرا ب يارتباط مثبت

 ينیب شیپعامل  کی عنوان بهباال را  BMIمطالعه مزبور 

که با  دادنشان  زانو يحرکت يناتوان سکیر یبرا یقو کننده

 .(34) دارد يما همخوان قیتحق جینتا
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 یمطالعات دارا ریمانند سا زین قیتحق نیا

  ها انجام پژوهش آن نیتر مهمکه  باشد يم یيها تیمحدود

 یبرا ينیبال نهیاستفاده از معا ،يمرکز درمان کیدر 

عدم  زیکشکک و ن تیو موقع الیبیت ویلیطول نوار ا يابیارز

. باشد يم يپزشک یربرداریتصو یها وهیشاز  استفاده

نرمال  عیتوز رغم به ها نمونهبودن حجم کم  ،نیعالوه بر ا

 يرانیمطالعات ا ریبا سا یها افتهی سهیعدم مقا زیو ن ها داده

از  نهیزم نیمشابه در ا یها يبررسعدم وجود  لیبه دل

. لذا دیآ يم حساب  بهمطالعه  نیا یها تیمحدود گرید

 يسن یها ردهانجام مطالعه با حجم نمونه باالتر و در 

با لحاظ نمودن  قیتحق یچندمرکز یراجا زیمختلف، ن

ما  یها يبر آگاه تواند يم کننده مخدوش یرهایمتغ ریسا

مطالعه استفاده  نیا نیمحقق نیچنهم. دیفزایب نهیزم نیدر ا

کشکک  تیموقع يابیارز یبرا یربرداریتصو یها وهیشاز 

 شنهادیدهد، پ شیرا افزا ها يابیارزدقت  تواند يمکه 

انجام امور  یبرا یربرداریتصو یها وهیش، گرچه کنند يم

 .ندیآ ينم حساب به منیچندان ا يپژوهش

 

 :یریگ جهینت
مطالعه  نیحاصل از ا جی، بر اساس نتادرمجموع

باال و مبتال به درد  BMIبا  مارانیکه در ب دیآ يبرم نیچن

  زانیبه م الیبیوتیلیا طول نوار يزانو کوتاه يقدام

 تیمورد موقعمطالعه در  نیباالتر است؛ اما ا یدارمعني 

 نیب نینچرا به دست نداد. هم یدارمعني پاتال تفاوت 

 یدارمعني زانو تفاوت  يحرکت تیو محدود BMI ادیازد

مطالعه توجه به  نیا یکاربرد جیاز نتا يکیمالحظه شد. 

آن در کنترل درد  تیلترال زانو و اهم ینقش ساختارها

که  شود يم شنهادیپ بیترت نیبدمفصل مزبور است؛ 

طول نوار  یریگ کشکک و اندازه تیموقع يابیارز

 زانو به انیمبتال يابیو ارز نهیمعا نیروت امهبه برن الیبیوتیلیا

 درد افزوده شود.

 

 ی:و قدردان تشکر
 يدوره پزشک نامه انیپاپژوهش حاصل  نیا

کشکک و طول  تیموقع يبررس تحت عنوان يعموم

زانو با  يال به درد قداممبت مارانیدر ب الیبیوتیلینوار ا

به مرکز  کننده مراجعهباال و نرمال  يشاخص توده بدن

حضرت رسول اکرم )ص( است که با  يدرمان يآموزش

 با  رانیا يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت پژوهش دیأیت

در مجتمع  IR.IUMS.REC 1395-8811215283کد 

حضرت رسول اکرم )ص(  يپژوهش يدرمان يآموزش

مقاله از مساعدت  نیا سندگانیاست. نو هگرفت  انجام

، اند نمودهشرکت  مطالعه نیکه در ا یافراد يتمام

 .کنند يمتشکر  مانهیصم
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Background and aims: This paper investigates the relationship between patellar position and 

iliotibial band length with body mass index (BMI) in the patients with anterior knee pain. 

Methods: This cross-sectional study was performed in the patients of two groups with anterior 

knee pain, one with high BMI (mean of 29.8), and the mean age of 37 years old and the other 

with normal BMI (mean BMI of 22.6) and mean age of 30 years old. The main outcome 

measures were pain intensity (VAS), knee ROM, patellar position and iliotibial band length that 

they were evaluated and compared in the groups. Independent sample t-test, and Pearson 

Correlation test were applied to analyze the data. 

Results: The iliotibial band length showed a statistically significant difference between the 

groups, high BMI and normal (P=0.034). There were also significant differences in the knee 

flexion range and extension lag (respectively, P=0.037 and P=0.008). Pearson correlation test 

showed a significant inverse correlation between BMI and positive Ober test results (r= -0.57 and 

P=0.0001). Also, a reverse correlation was observed between BMI and tightness of ITB (r= -0.55 

and P=0.01) as well as a positive correlation between tightness of ITB and pain intensity in 

patient with high BMI (r=0.67 and P=0.001). 

Conclusion: The results of this study showed a positive correlation between tightness of ITB and 

the motional limitation of BMI in patients with anterior knee pain, but there was no significant 

correlation between BMI and the position of the patella. 
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