
 

 

 درد در قسمت خارجی ران

 درد در قسمت خارجی ران به علت های گوناگون میتواند بوجود بیاید از جمله:

 بورسیت ناحیه برجستگی خارجی ران

 تحریک عصب در اثر فتق دیسک کمر

 تحریک یا صدمه به عصب حسی ناحیه خارجی ران

 نقاط ماشه ای

فقرات )ساکروایلیاک(تورم یا صدمه در مفصل وصل کننده لگن و ستون   

 سندرم باند ایلیو تیبیال

 تشخیص ایجاد کننده اصلی درد در میان علت های ممکن با پزشک متخصص است زیرا درمان هر  یک با

دیگری متفاوت است. به عنوان نمونه، درتحریک عصب در اثر فتق دیسک باید توجه منعطف به فتق دیسک 

نیم از دارو، یخ و تزریق در محل ناحیه برجستگی خارجی ران میتوامشکالت ثانویه ان، در بورسیت باشد و 

 استفاده نماییم. 

:سندرم باند ایلیو تیبیال  

باندی که از لبه لگن در باال تا زانو در پایین کشیده شده است دردناک میشود. علت درد سندرم در این 

       به علت سفت شدن باند در اثربافت کم کاری بافت باشد. کم کاری یا بر عکس پرکاری این است ممکن 

بی حرکتی و کم شدن خاصیت ارتجاعی ان ایجاد میشود. پرکاری یا به علت فشار اضافه با این ناحیه است 

 ؛باشددر فعالیتهای روزمره همکار با این باند  عضالتمانند ورزش اضافه یا به علت کم کاری و ضعف 

ن.لگن و جلو را ه هایعضالتی مانند عضل  

باند و تقویت دادن عبارت است از استفاده از داروهای ضد تورم، سرما یا گرما، ماساژ، کشش عمومی درمان 

تقویت عضالت و برطرف کردن سایر مشکالت  ان بلند مدت باید حتما شامل کشش،عضالت همکار. درم

 بیومکانیک باشد. 

بر طرف کردن موانع عملکرد باند مانند درمان در حالت کم کاری شامل افزایش خاصیت ارتجاعی باند و 

نقاط ماشه ای است. در پر کاری بر حسب علت باید هم فشار اضافه را کم کرد مانند کم کردن شدت ورزش 



همزمان عضالت همکار را تقویت نماییم مانند در دونده ها یا اصالح کفش و سایر مشکالت بیومکانیک و 

رگ، متوسط و کوچک و عضالت خم کننده ران.تقویت عضالت لگن شامل: عضالت سرینی بز  

 نمونه هایی از ورزشهای کششی باند ایلیو تیبیال:

 

 

  

   

 

 

: دکتر فرهاد عادل منش متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فوق تخصص درد از دانشگاه مک نویسنده

 گیل کانادا


