
 تراپی چه با لیزریو دنبال لگن، باسن درد  درمان
 

به وسیله تعدادی رباط   که وب میشود سمح فقرات ستون های پایینی ترین بخشاز دنبالچه یا   سکوکسیک

نتهایی از اتصال مهره های او میگیرد ساکروم قرار در زیر استخوان  دکنکه مفصل دنبالچه را پشتیبانی می قدرتمند

آسیب  و در موارد تمهره اس ۵تا  ۳متشکل از  مثلثی شکل . این مجموعه استخوانی، تشکیل میشودبه یکدیگر 

 مردان  با انزن اسلکلت بندی  ساختاردر به دلیل تفاوت  . شدیدی را به بدن بیمار تحمیل میکند درد های دیدگی  

 .میشود آنها که موجب اعمال فشار بیشتر به لگن در زنان شیوع بیشتری دارد  این مشکل

 

 سکوکسیکعلت درد لگن، باسن و 

که میتوان به موارد زیر اشاره است زیادی منجر به ایجاد درد در پایینی ترین بخش ستون فقرات و لگن  دالیل 

 داشت ؛

 درد انتشاری

و  دنبالچهند در نواحی میتوا …ل هیپ، ستون فقرات کمری وهمچون مفص همجوار بدندرد انتشاری از نقاط 

د این نقاط باسن است. وجودر عضالت بزرگ  تریگر پوینت درد، تشکیل ، یکی از منابع رایج  انتشار یابد  باسن

ر می یابد. همچنین تریگرهای دیگ گسترش پا  رانو  ساقایجاد میکند که تا پشت  منتشر کننده ای را گاهی درد 

 شاریو انتتیر کشنده های کمر، پشت ران و پشت ساق هم میتواند ایجاد درد  تریگر پوینت ، خصوصابدن نواحی

ررسی ب مورد  دقت بهنواحی ذکر شده بدن بیمار را باید تمامی  بمابراین ند که در باسن احساس شود. نکایجاد را 

 .تا منبع اصلی درد مشخص شود قرار داد 

 

 درد لگن و باسن در ورزشکاران

برخورد ضربات . قرار میگیرند و باسن  لگن افرادی هستند که در معرض دردهای آن دسته از  ورزشکاران از جمله

و یا  و زمین خوردن های از پشت در هنگام فعالیت  حین ورزش در سسیککوکو  لگنمستقیم به شدید و 

و  رانیقایقدوچرخه سواری،  بدن است به مانند  به باسن و عظالت پایینی پیوسته که ماهیت آنها  فشار ورزشهای

 به بخش های ذکر شده را ایجاد میکند . رساندن  احتمال آسیب اسب سواری 

د آسیب دارن در افرادی که قصد تقویت و رشد عظالت باسن و انتهایی بدن خود را نیزدر ورزش بدنسازی و فیتنس 

فرد با انجام حرکات سنگین و تحمیل فشار زیاد به بخش های  ا ه مشهود است . در این ورزشهای لگن و باسن 

 برای پرورش عضالت ذکر شده اقدام میکند که دلیل اصلی و رایج ایجاد مشکالتالت لگن و باسن خود ضعانتهایی 

  .نیز همین امر است  درد های ذکر شده و 
 

 درد لگن و باسن پس از بارداری
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http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%a7%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/


فشاری  و زوایای سازنده مفاصل اطراف تغییر درو و باسن  پس از زایمان به دلیل تغییر در وضعیت استخوانهای لگن

درد و ناراحتی در ه احتمال اینکگن وارد می آید به استخوانهای سازنده حفره ل که در اثر افزایش حجم های لگنی

ضعف ایجاد میشود از عوارض جانبی که پس از زایمان در بدن بانوان .  افزایش می دهدرا  شوداین نواحی ایجاد 

ه است. لذا توضی یاده شده در نواحی  یایجاد دردهای علت اصلیاست که به تنهایی شکم و  لگنعضالت کمر، در 

یجاد ا مناسب را برای پیشگیری از نرمش های حرکات و د از بارداری با مشورت فیزیوتراپیست میکنیم قبل و بع

 .عضالت مذکور انجام دهید ضعف در عضالت لگن و باسن و تقویت
 

 درد لگن و باسن در مشاغل

و  ندنشینبپشت میز  مدت زمان طوالنی  دافرا که باعث میشوند  ندکه دار برخی از مشاغل با توجه به ماهیت شغلی

 ون فقرات و ست در بخش های انتهایی بدن به طور پیوسته فشارن دلیل به همی. یا ساعتهای طوالنی رانندگی کنند

ستون وضعیت   در را تغییراتیبه مرور الت انتهایی ضوجود ضعف در ع اه با همر همین امر . آنها حفظ میشود 

. دندگرمی  و باسن لگنی در نواحی که موجب ایجاد دردهای به وجود میاورد آنها و راستای استخوان دنبالچه فقرات 

قالط در تمامی نحاالت مختلف قرار بگیرد تا فشارها بصورت یکسان  طی روز در  که در دارد مبرم به این بدن نیاز 

اولین گام برای پیشگیری و بهبود توزیع شده و از تمرکز بیش از حد فشار روی نقاط محدود جلوگیری شود. بدن 

ی از جای خود بلند شده، مشخص زمان های  در مدتاین است که رایط شغلی با چنین ش افراد اینگونه درد در

تا محدوده فشار در تمامی نقاط بدن تقسیم گردد  انجام دهندورزشهای کششی  تحرک داشته و قدم بزنند و کمی 

 گردند مجددا به کار مشغول و 
 

  

 زوائد استخوانی اضافی

و فشارهای  افزایش سنآن شود.  د دردرایجاد  دنبالچه میتواند منجر به مجاورتاستخوانی در زوائد  در مواردی 

.  گرددیایجاد زوائد استخوانی م باعثکه  عللی است اصلی ترین  از مدتطوالنی  های نشستن ناشی از پیوسته

جزء آن دسته از افرادی هستند که معموال در معرض این ، دندانپزشکان ، رانندگان،بانک و امور اداری  کارمندان

 دنو قدم زنشستن حالت های ر و نواحی یاد شده و تغییر الت کمضتقویت ع ورزش و قرار میگردند .ه گونه عارض

 که اینگونه افراد برای پیشگیری از آن باید رعایت کنند .از مواردی است  مشخصما بین ساعت های 
 

 اسپاسم عضله

از میتوانند   همسترینگ وستون فقرات، بزرگ پشت باسن، عضالت  نی به خصوص عضالتسفتی و اسپاسم عضال

و ساختار با ارتباط مستقیم که این عضالت در از آنجایید. باش و دنبالیچه  ناحیه لگن و باسن در  ایجاد درد عوامل

 .شود  و درد های مزمن  میتواند دلیلی برای آسیبدرگیری  وجود هر گونه هستند ذکر شده موارد 
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 هدنبالچ یا  کوکسیدینی ناپایداری

وضعیت  رات تغییشامل   کوکسیدینیاست. ناپایداری  کوکسیدینیناپایداری لگن عوامل رایج ایجاد درد در یکی از 

ود ش تغییرات استخوانی در بدن دچار  وضعیت و راستای است. هر گاه  اطراف آن ه نسبت به استخوانهای دنبالچ

 .میگردد درد در مفصل  ایجادقبلی خود را نخواهد داشت. عدم وجود ثبات مفصلی موجب  و پایداری مفصل ثبات

 

 هالیم درد لگن و دنبالچع
که شدت، تعداد دفعات وقوع و  مزمنهای مالیم تا دردهای از ناراحتینشانه های آسیب دیدگی موارد ذکر شده 

 بیشتراما . را در بر می گیرد  سنین مختلف متفاوت استو  در شرایط ها برای هر بیمار آن وجودمدت زمان 

 بخش انتهایی دنبالچه استلمس  حین احساس درد یا  و نشستن هنگامشامل احساس درد در  رایج ناراحتی های 

  . نیز انتشار یابد درد به سمت کمر و یا پاها که ممکن است 

 بیشتر میشود ؛ زیر  فعالیت های با انجام  درد استخوان دنبالچه ،به طور معمول 

 های طوالنی مدت با شرایط بدنی نا مناسب  نشستن 

  مر بیشتر حیه کوضعیت از حالت نشسته به ایستاده و یا ایستادن های طوالنی مدت که فشار را به ناتغییر

 میکنند 

 ی زیاد هاباال رفتن از پله 

 و یا مدفوع کردن  خم شدن 

 سنگین  اجسام و حمل  بلند کردن 

 

هنوز احساس درد و ناراحتی در بدن با وجود مصرف  یهاگ کهاستفاده میشود معموال جهت درمان درد از مسکن 

ه بنمیتوان  این دارو ها در بدن ایجاد میکنند ه مصرف با توجه به عوارضی ک از طرفی نیز ،ار حس میشود بیم

ا به مانند ر . بنابراین نیاز به درمان دیگری حس میشود که سایر نقاط بدناستفاده کرد از آنها  طوالنی مدتصورت 

درد و ناحیه  که بر روی عاملغیر تهاجمی و ایمنی است  درماندارو درگیر عوارض جانبی نکند . فیزیوتراپی 

عمل میکند .در فیزیوتراپی چهت درمان میشود و بدون عوارض جانبی در تسکین و درمان آسیب وارده متمرکز 

 و علت اصلی دردده و بررسی میشود هامش تباسن ابتدا راستای ستون فقرات و حرکات آن به دقدرد های لگن و 

رای بجریانهای الکتروتراپی . در این راستا میتوان از ردد گمشخص و درمان با توجه به ناحیه و شدت درد تعیین می

امواج  با استفاده از  اولتراسوندتراپیاز ،  کوکسیدینیساختارهای نگه دارنده   تقویت  تحریک اعصاب ناحیه و

منوآل تراپی و یا درمانهای ، از  یونی پرفرکانس برای تحریک غشای سلولهای آسیب دیده و افزایش تبادالت 

 .استفاده کرد بر روی عضو آسیب   شامل وارد کردن میزان مشخصی نیرو با دست که  دستی
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http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c/
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http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c/


 
 

 هدنبالچیا   کوکسیدینیلیزردرمانی درد لگن، باسن و 

باسن و دنبالیچه میتوان به استفاده از لیزر پر توان و تابش آن بر  ودرد های لگن  درماناز روش های بسیار موثر

نواحی آسیب دیده اشاره داشت که التهاب های ناحیه آسیب دیده را بدون کوچکترین درد و عوارض جانبی به 

کند یدا پقادر است به عمق ساختار درگیر نفوذ با توجه به عمق نفوذی که لیرز پر توان دارد خوبی درمان میکند . 

افتهای بکه نتیجه آن ترمیم فعال نمیاد  با افزایش گردش خون و افزایش تبادالت سلولی و پروسه های درمانی را 

بازخوردهای بسیاری  ی که به این عارضه گرفتارند معموال بیمارانو بهبود درد های ناشی از آن است . صدمه دیده 

ن بدو آنها  خوبی را از درمان با لیزر نشان داده اند که به بازگشت سریع تر آنها به شغل خود یا ورزش حرفه ای

 کنجر شده است . لگن و نواحی اطراف آن احساس درد در ناحیه 
 

 
 


