Condition
Patellofemoral
pain syndrome

Knee pain in
young adults
This booklet provides information
and answers to your questions
about this condition.

What is knee pain
in young adults
(patellofemoral
pain syndrome)?
As many as 1 in 3 young adults
experience knee pain at some
time or other. A common cause
of this pain is where the kneecap
(patella) is affected by imbalances
in the muscles surrounding the
knee. In this booklet we’ll explain
the symptoms of patellofemoral
pain syndrome, what causes it,
how it’s diagnosed and the
available treatments.
At the back of this booklet you’ll find a brief glossary of
medical words – we’ve underlined these when they’re
first used in the booklet.
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Patellofemoral pain
syndrome is a common
cause of knee pain.
It can be treated with
simple painkillers and
exercise. It’s not linked
to generalised arthritis
in later life.
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At a glance
Patellofemoral
pain syndrome
(knee pain in
young adults)
A common cause of knee pain in young
adults is where the kneecap (patella)
and cartilage in the joint is affected
by imbalances in the muscles surrounding
the knee. The medical term that describes
this is patellofemoral pain syndrome,
and we’ll use this term throughout the
rest of the book.

 hat are the symptoms of
W
patellofemoral pain syndrome?
Symptoms may include:

• pain
• crepitus (a scratching, grinding,
clicking sensation).

How is it diagnosed?
Your doctor will make a diagnosis
based on:

• your symptoms
• a physical examination of your knee.
To check for any changes behind the
kneecap that could be causing the pain
and crepitus, your doctor may ask you
to tighten your thigh muscles while
they hold your kneecap down,
as this will reproduce the pain.

The medical
name for the
kneecap is the
patella.

What treatments are there?
Treatment may include:

• simple painkillers (analgesics)
e.g. paracetamol

• exercises and physiotherapy – it may

take at least 12 weeks of doing exercises
several times a day for a total of
30 minutes a day before the muscle
imbalance is corrected.

How can I help myself?
Try doing these wall squats to build up
your muscle strength:
Stand with your back against a wall,
feet together or apart at a 30° angle.
Slide down the wall by bending your
knees, until you can no longer see your
toes. Hold this position and clench your
buttocks for 5–10 seconds. Relax and
repeat the whole exercise as many times
as possible.
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What is patellofemoral
pain syndrome?
Knee pain is very common in teenagers
and young adults, with as many as 1 in
3 young adults experiencing problems
at some time or other. This is often
caused by an imbalance in the muscles
surrounding the knee joint, which puts
pressure on the kneecap and cartilage
within the joint.

What are the symptoms
of patellofemoral pain
syndrome?
The main symptoms are pain and a
scratching, grinding or clicking sensation
(known as crepitus). The effect of these
symptoms on everyday life varies from
time to time and from person to person.
 ain – The pain is felt in the front of your
P
knee, around and behind the kneecap.
It can sometimes be quite severe and
everyday movements like walking
up and down stairs can make it worse.
It can also cause a dull ache, for example
after you’ve been sitting for a long time.
The pain often makes it difficult to kneel
or squat. It’s often aggravated by running
and therefore frequently occurs during
or after sport.
 repitus – Changes in the surface of
C
the cartilage can produce a scratching
or grating sensation from the kneecap,
which may be heard when you bend
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or straighten the knee. Crepitus doesn’t
often cause pain.

What causes
patellofemoral pain
syndrome?
We don’t yet fully understand all the
causes of patellofemoral pain syndrome,
but it’s most likely a combination of
factors. Some factors that could lead
to it are:
• weakness or imbalance in the thigh
or buttock muscles

• tight hamstrings (the muscles at the
backs of your thighs)

• short ligaments around the kneecap
• problems with weight-bearing and
alignment through the feet.

An imbalance in the muscles surrounding
the knee joint puts pressure on the
kneecap and cartilage within the joint.
To understand why this happens, you
need to know a little about how the knee
joint works.
The kneecap (patella) lies in a groove
at the front of the lower end of the thigh
bone (femur) and is shaped to move
up and down in the centre of its groove
when you bend or straighten your knee
(see Figure 1). If the muscles or ligaments
surrounding the knee cause the kneecap
to move away from the centre of its
groove, this can put excessive pressure
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on the cartilage lining the side of the
groove and on a small area on the back
of the kneecap. This pressure can lead
to changes in a small area of cartilage
where the kneecap meets the thigh
bone, which can lead to knee pain.

What is the outlook?
The outlook is very good. In most cases
the knee will get better by itself, without
needing any specific treatment. There’s
no link between this kind of knee pain
and generalised arthritis later on in life.

How is patellofemoral
pain syndrome
diagnosed?
Your doctor will make a diagnosis
based on your symptoms and a physical
examination of your knee. To check for
any changes behind the kneecap that
could be causing the pain and crepitus,
your doctor may ask you to tighten your
thigh muscles while they hold your
kneecap down, as this will reproduce the
pain. Occasionally, increased fluid in the
joint can cause swelling, so your doctor
will also check for this.

5

Arthritis Research UK
Patellofemoral pain syndrome

Patellofemoral pain syndrome is usually
easily recognised from your description
of your symptoms and confirmed by an
examination of your knee. Blood tests
don’t help in diagnosing it but may
be useful for ruling out more serious
problems. X-rays aren’t usually helpful
as cartilage doesn’t show up on them.
Occasionally a magnetic resonance
imaging (MRI) scan might be needed,
for example if you’ve received a blow
to your knee.

What treatments are there
for patellofemoral pain
syndrome?

may suggest others. They will assess
your knee and decide what’s causing
the pain and which exercises will best
fit your particular problem. They will also
ensure that you’re doing them properly
and safely.
It may take at least 12 weeks of doing
these exercises several times a day
for a total of 30 minutes a day before
any muscle imbalance or weakness
is corrected, and it could be some time
after that until the pain completely
settles down.
See Arthritis Research UK booklet
Physiotherapy and arthritis.

Patellofemoral pain syndrome often gets
better on its own without any treatment,
though the symptoms may sometimes
persist for several years. However,
painkilling drugs and physiotherapy can
help to reduce the pain.

Drugs

Simple painkillers (analgesics) such as
paracetamol can help to ease pain.

Physiotherapy

It’s important to keep your thigh muscles
(quadriceps) strong and balanced to
avoid putting pressure on the knee joint.
An exercise that will help is described in
the next section, but your physiotherapist

Your physiotherapist
may apply adhesive
tape to your
kneecap to stretch
tight soft tissue and
relieve pain.
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Exercise is important
because it helps you to
strengthen your thigh
muscles. Your physiotherapist
may give you specific
exercises to try, and you
should do other kinds
of physical activity.

Swimming is a great
way for people with
knee pain to exercise.
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Self-help and daily living
Exercise

It’s important to exercise your thigh
muscles to stop them from becoming
weak. Swimming is an excellent form
of exercise for people with knee pain,
and front and back crawl will put less
strain on your knees. Sports that put a lot
of pressure on the knees, like football,
rugby or cross-country running, should
be avoided if they make the pain worse,
although it should be possible to start
these again once symptoms have eased.
See Arthritis Research UK booklet
Keep moving.
Wall squats will be helpful if carried out
regularly, but your physiotherapist may
recommend additional exercises.
Stand with your back against a wall,
feet together or apart at a 30° angle.
Slide down the wall by bending your
knees, until you can no longer see your
toes. Hold this position and clench your
buttocks for 5–10 seconds. Relax and
repeat the whole exercise as many
times as possible.

School

There’s no need to stay away from
school, though you may have to make
arrangements to make sure you don’t
overwork your knee. If the walk to school,
certain sports or climbing stairs make the
pain worse, talk to a teacher about your
knee problem.

Glossary

Cartilage – a layer of tough, slippery tissue
that covers the ends of the bones in a joint.
It acts as a shock-absorber and allows
smooth movement between bones.
Ligaments – tough, fibrous bands which
hold two bones together in a joint.
Magnetic resonance imaging (MRI)
scan – a type of scan that uses highfrequency radio waves in a strong
magnetic field to build up pictures of the
inside of the body. It works by detecting
water molecules in the body’s tissue that
give out a characteristic signal in the
magnetic field. An MRI scan can show
up soft-tissue structures as well as bones.
Physiotherapist – a therapist who helps
to keep your joints and muscles moving,
helps ease pain and keeps you mobile.

Where can I find out more?
If you’ve found this information useful
you might be interested in these other
titles from our range:
Therapies
• Hydrotherapy and arthritis

• Occupational therapy and arthritis
• Physiotherapy and arthritis
Self-help and daily living

• Fatigue and arthritis
• Keep moving
• Looking after your joints when you
have arthritis
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You can download all of our booklets
and leaflets from our website or order
them by contacting:
Arthritis Research UK
PO Box 177
Chesterfield
Derbyshire S41 7TQ
Phone: 0300 790 0400
www.arthritisresearchuk.org
Related organisations
The following organisations may
be able to provide additional advice
and information:
Arthritis Care
18 Stephenson Way
London NW1 2HD
Phone: 020 7380 6500
Helpline: 0808 800 4050
www.arthritiscare.org.uk
Chartered Society of
Physiotherapy
14 Bedford Row
London WC1R 4ED
Phone: 020 7306 6666
www.csp.org.uk
Department for Education
Castle View House
East Lane
Runcorn
Cheshire WA7 2GJ
Phone: 03700 00 2288
www.education.gov.uk
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Notes
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Το εργαστήριο µας αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαστήριο
αναφοράς, για την πραγµατοποίηση µικροβιολογικών,
βιοχηµικών, αιµατολογικών, ανοσολογικών και ορµονο‐
λογικών εξετάσεων. Στο εργαστήριο µας επίσης εκτελού‐
νται και πιο εξειδικευµένες εξετάσεις όπως µοριακός
έλεγχος µε PCR ( πχ για την µέτρηση ιικού φορτίου, έλεγχο
θροµβοφιλίας κλπ), ανοσολογικός έλεγχος δυσανεξίας σε
διατροφικούς
παράγοντες
και
µέτρηση
Τ‐
λεµφοκυτταρικής ανοσολογικής απάντησης. Τέλος, εκτε‐
λούνται ερευνητικά πρωτόκολλα που περιλαµβάνουν ανά‐
λυση βιολογικών δειγµάτων, στατιστική επεξεργασία α‐
ποτελεσµάτων και ανάπτυξη ʺ in houseʺ διαγνωστικών
µεθόδων, όπως ELISA µε ʺ custom peptidesʺ κλπ
Επιστηµονικός υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Δρ
Ιωάννης Ρούτσιας. Είναι Χηµικός και Ιατρός Βιοπαθολό‐
γος ‐ Μικροβιολόγος µε διδακτορικό δίπλωµα στην Ανο‐
σολογία. Το ερευνητικό του έργο είναι σηµαντικό
(συνολικό Impact Factor διεθνών δηµοσιεύσεων = 242) και
διεθνώς αναγνωρισµένο ( H ‐ index = 18 ), έτυχε δε δέκατρι‐
ων ελληνικών και διεθνών βραβείων
και διακρίσεων. Αριστούχος υπότρο ‐
φος Χηµικός, εισήχθη και φοίτησε
εν συνεχεία στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
(1992 ‐ 1997) όπου και εκπόνησε
και την διδακτορική του διατρι
βή µε υποτροφία (ΕΜΥ). Έλαβε
την ειδικότητα Μικροβιολογίας
στην Αθήνα (Νοσ Παίδων Π&Α
Κυριακού) και υπήρξε Λέκτορας
ʺΙατρικής Ανοσοχηµείαςʺ στο Χ.Π.Α.
(2003 ‐ 2004), ενώ από το 2004 έως το 2011
είναι Λέκτορας Ανοσολογίας/Μικροβιολογίας στην Ιατρι‐
κή σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι συντάκτης ‐
κριτής σε 12 διεθνή περιοδικά, έχει δηµοσιεύσει 50 άρθρα
σε διεθνή περιοδικά (µεσος IF/ αρθρο=4.8) µε > 900 βιβλιο‐
γραφικές αναφορές ( cita ons). Έχει επιβλέψει 12 διατριβές,
έχει διδάξει 10 διαφορετικά αντικείµενα (µαθήµατα) σε 6
τµήµατα (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρµακευτική, τµήµα
Διαιτολογίας, Χηµικό, ΠΣΕ Βιοχηµείας) και έχει 146 ανα‐
κοινώσεις σε συνέδρια (Ελληνικά: 53, Διεθνή: 93). Τέλος
έχει γράψει κεφάλαια σε 6 διεθνή και 7 ελληνικά βιβλία
και είναι µέλος σε 6 επιστηµονικές εταιρίες και συλλό‐
γους.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσµατα εξετάσεων: Οι ιατροί έχουν την δυνατό‐
τητα να βλέπουν τα αποτελέσµατα των δικών τους
ασθενών, ανά πάσα στιγµή, από την ιστοσελίδα του
ιατρείου.
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Μικροβιολογικό — Διαγνωστικό
Ιατρείο
Υπεύθυνος: Ιωάννης Γ. Ρούτσιας , Λέκτορας
Ιατρικής Σχολής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
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τµήµατα (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρµακευτική, τµήµα
Διαιτολογίας, Χηµικό, ΠΣΕ Βιοχηµείας) και έχει 146 ανα‐
κοινώσεις σε συνέδρια (Ελληνικά: 53, Διεθνή: 93). Τέλος
έχει γράψει κεφάλαια σε 6 διεθνή και 7 ελληνικά βιβλία
και είναι µέλος σε 6 επιστηµονικές εταιρίες και συλλό‐
γους.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσµατα εξετάσεων: Οι ιατροί έχουν την δυνατό‐
τητα να βλέπουν τα αποτελέσµατα των δικών τους
ασθενών, ανά πάσα στιγµή, από την ιστοσελίδα του
ιατρείου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑΣ
Μικροβιολογικό — Διαγνωστικό
Ιατρείο
Υπεύθυνος: Ιωάννης Γ. Ρούτσιας , Λέκτορας
Ιατρικής Σχολής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
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