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REZUMAT 

PREMIZE 

Sindromul dureros patelofemural (SDPF) reprezintă una dintre acuzele frecvente din practica 

medical curentă. Factorii etiopatogenici asociați sunt variați, cu interacțiune complexă. De aceea, 

nu există un consens în programul terapuetic al acestui sindrom. 

OBIECTIVE 

Întrucât gonalgia determină perturbarea calității vieții la persoanele tinere, cu impact direct asupra 

activităților cotidiene, în studiul prospectiv derulat, am încercat să formulăm un model de 

evaluare completă a pacientului cu SDPF și să stabilim rolul programului de reabilitare 

(kinetoterapia cu contenție suplă tip McConnell) în controlul durerii. 

METODE 

27 elevi, cu vârste între 14 și 18 ani, au fost complet evaluați pentru acuzele algo-disfuncționale 

de la nivelul genunchiului. Toți subiecții au urmat un program de reabilitare, 4 săptămâni, 

kinetoterapie fundamentată pe contracții izometrice ale mușchiului cvadriceps și contenție suplă 

tip McConnell. Fiecare elev a completat scala vizual analogă de la 1 la 10 pentru durere (VAS) și 

chestionarul indexului funcțional (FIQ), în două momente – la intrare în studiu și la final. 

REZULTATE 

Valorile medii ale scalelor VAS și FIQ s-au îmbunătățit semnificativ în momentul al doilea. Cele 

mai bune rezultate le-au avut elevii cu vârsta de 16 și 17 ani, de sex feminin.Imobilizarea de tip 

contenție suplă a permis derularea facilă a programului kinetic cu ameliorarea forței musculare, 

reducerea durerii și creșterea calității vieții.  

CONCLUZII 

Programul de reabilitare este cea mai bună metodă de corectare a performanței compartimentului 

patelofemural al genunchiului. Kinetoterapia și bandajul elastic de tip McConnell reprezintă 

medicația de control optimă pentru SDPF. 
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Rehabilitation of pupils with patellofemoral pain syndrome 



ABSTRACT 

BACKGROUND 

Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is among the most common medical complaints. The 

factors associated with PFPS are various, and their interactions are complicated; therefore, no 

consensus regarding causes and aggravation factors has emerged.  

AIMS 

Because knee pain deteriorate the quality of life in young people with PFPS, in our prospective 

study, we tried to establish a complex model for assessment and we examined the relationships 

between the experiences of knee pain and the rehabilitation program (kinetic measures associated 

with McConnell taping technique).  

METHODS 

27 pupils, age between 14 and 18 years, were complete evaluate for their knee complains. All 

subjects performed the 4 week rehabilitation program (kinetic program – based on the isometric 

contraction and McConnell taping). Each pupil was asked to score pain intensity on a 10 point 

visual analogue scale (VAS) and to fill the Functional Index Questionnaire (FIQ), at entry into the 

study (Time 1) and after 4 weeks (Time 2).  

RESULTS 

The mean scores of VAS and FIQ at Time 2 were better than the mean scores at Time 1, 

especially in schoolgirls with 16 and 17 years old. Training for strengthening the quadriceps 

muscle with knee taping for young PFPS people may be effective in reducing the pain and 

increasing the quality of life. 

CONCLUSIONS 

Rehabilitation program is the best method for correct the performance of patello-femoral 

compartment for knee functionality. Kinetotherapy and McConnell taping are the best controller 

“medications” for PFPS.  
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