
 پايلو نيدالسينوس 
اين بيماري به شكل يك سوراخ ترشح كننده يا آبسه يا 

ترين نقطه پشـت بـين    زخم عفوني در پوست و در پايين
شود و چون معموالً حـاوي   دو برجستگي باسن ظاهر مي

اي از مو است به آن بيماري آشيانه مـو نيـز گفتـه     توده
اين بيماري به طور شايع مردان را بيشتر از زنان  شود. مي

كنـد. بيمـاري كيسـت پايلونيـدال در اصـل       گرفتار مي
دهد و  اختالل خفيفي است كه طي تكامل جنيني رخ مي

براي اولين بار در دوران بلوغ و هنگامي كه رشـد مـو و   
كند. بيمـاري   يابد بروز مي فعاليت غدد چربي افزايش مي

كه بصورت حاد دچار عفونت نشده باشد،  معموالً تا زماني
  اي ندارد. عامل عفونت معموالً استافيلوكك است. نشانه

لبـاس تنـگ از عوامـل     تعريق زياد، چـاقي و پوشـيدن  
ــت    ــاري اســــ ــروز بيمــــ ــزايش بــــ افــــ

    
  :عاليم شايع

ها قبـل از بلـوغ    همانطور كه گفته شد ممكنست تا مدت
يـم زيـر   بدون عالمت باشد، در صورت ايجاد عفونت عال

  كند: بروز مي
درد، قرمزي، احساس درد و تورم، ترشح چركي و مـو   *

  در ناحيه مبتال
در صورتيكه در سينوس آبسه ايجاد شود بيمار دچـار   *

  گردد. تب و لرز، درد و تورم فزاينده در ناحيه پشت مي

  درمان:
اي است كه خود به خود رفع  طبيعت بيماري به گونه

نهايتـاً بـه فرمهـايي از     شود و اغلـب بيمـاران   نمي
جراحي به صورت موضعي و يا بيهوشي عمومي نيـاز  

كننـد. در مراحـل اوليـه التهـاب، عفونـت       پيدا مي
ممكنست توسط درمان آنتي بيوتيكي كنترل شود. 

كند و  اما آنتي بيوتيك كيست پيلونيدال را رفع نمي
كند. اگر آبسه تشـكيل   صرفاً عفونت را خاموش مي

بايد توسط جراح محل آبسه تحـت   شده باشد حتماً
حسي موضعي باز شـده و ترشـحات آن تخليـه     بي

  گردد.
بعد از درمان فرآيند حاد در صورتيكه بيماري مزمن 
 شده باشد و همچنين ترشح مـداوم و يـا درد و يـا   

ها وجود داشته باشد، جراحي  تشكيل متناوب آبسه
وسيعتري براي باز كردن و خارج كـردن كيسـت و   

شود. معموالً بعد از جراحي  سينوس انجام ميمجراي 
شود تا با ايجاد بافت جديـد   زخم باز نگه داشته مي

مـاه   ٢-٣ترميم شود البته براي پر شدن زخـم بـه   
  وقت نياز است.

  هاي قبل از عمل جراحي مراقبت
در صــورتي كــه جهــت عمــل جراحــي بســتري *

شــويد الزمســت در مــورد داروهــا و ســوابق  مــي
بلي خود پزشك را مطلع كنيد. كساني هاي ق بيماري

هفتـه قبـل از    ٢كه سيگاري هستند بايـد حـداقل   
جراحي سيگار كشيدن را متوقف كنند زيرا در افراد 

مشكالت تنفسي در حين جراحـي   سيگاري شانس
  بيشتر است. 

لباس ها ، لباس زير و جوراب هاي خود را در  *كليه
  آوريد و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشيد.

صــورت درد از اســتامينوفن اســتفاده كنيــد.  در*
ــوبروفن و   ــپرين، ايب ــه آس ــبت ب ــتامينوفن نس اس
ناپروكسن ارجحيت دارد زيرا اين داروها زمان انعقاد 

كنند. همچنين اگـر شـما بـه     تر مي خون را طوالني
كنيـد   هاي ديگر آسپرين مصـرف مـي   بيماري علت

با هماهنگي بـا پزشـك    روز قبل ٧-١٠الزمست كه 
  مصرف آنرا قطع كنيد. ج ، معال

قبل از عمل بايد موهاي ناحيه عمل را تـا فاصـله   *
زيــادي از محــل ســينوس از بــين بــرده و ســپس 

  استحمام نمائيد.
اي مثـل سـوپ    شب قبل از عمـل غـذاي سـاده    *

ساعت قبـل از عمـل ناشـتا     ١٢بخوريد و از حداقل 
  باشيد.

  هاي پس از عمل جراحي مراقبت
ورد نحوه مصرف داروها، نحوه قبل از ترخيص در م *

هاي پس از عمل  پانسمان، مدت استراحت و مراقبت
  از پزشك خود سؤال نمائيد.

طريقـه   نگـه دارد بـاز  را زخم جراح در صورتيكه  *
لذا صحيح تعويض پانسمان را از پرستار ياد بگيريد. 

در اين حالت نيز حتماً قبل از ترخيص اطالعات الزم 
معموالً دراين وضعيت زخـم بـا گـاز     را اخذ نماييد.

  .پانسمان پر مي كنند
قبل ازتجديد پانسمان بهتـر اسـت بيمـار از روز     *

سوم به بعد استحمام كند و خصوصاً زخم خود را در 



وان آب گـرم حـاوي بتـادين قـرار دهـد و سـپس       
  پانسمان نمايد. 

در مواردي كه آبسه شكافته شده است بايد آنتـي  *
شده را طبق نظر پزشك مصرف بيوتيك هاي تجويز 

ــد  .نماييـــــــــــــــــــــــــــــــ
در مواردي كه بعد از جراحي زخـم بسـته شـود     *

مراقبت از زخم مشابه زخم هاي معمولي است ولـي  
به دليل مجاورت و نزديكي زخـم بـه مقعـد، بايـد     
مراقبت بيشتري در جهت كاهش آلودگي زخـم بـه   

  .عمل آيد.
 توانيد ناحيه عمل را بايـد تميـز و   تا جايي كه مي *

  خشك نگه داريد.
عد از هر بار اجابت مزاج به آرامي خـود را بـا آب   *ب

  گرم شسته و سپس با پنبه جاذب خشك كنيد.
خوابيدن بر روي شكم و يا پهلو و گذاشـتن بـالش   *

  بين پاها جهت تسكين درد الزمست. 
موهاي ناحيه عمل بايستي هر هفته از بـين بـرده    *

  عود كند.شود در غير اينصورت ممكنست بيماري 
 درد شـدن  كمتر باعث فرهنگي توالت از استفاده *

  شود. مي
يك تكه گاز روي زخم گذاشته شود تا هم امكـان   *

هوا خوردن وجود داشـته و هـم از سـائيده شـدن     
  ها به زخم جلوگيري شود.  لباس

در صورتيكه نشستن براي بيمار مشكل و بـا درد   *
همراه است بايستي يـك بالشـتك كـه وسـط آن     
سوراخ باشد تهيه و از آن اسـتفاده نمايـد. در ايـن    

گيرد و فشاري  صورت زخم در ناحيه سوراخ قرار مي
  شود. بر آن وارد نمي

براي پيشگيري از يبوست از رژيم غذايي پر فيبـر  *
  هاي تازه) استفاه كنيد. (حاوي سبزيجات و ميوه

  براي پيشگيري از عود مجدد كيست:* 
  موهاي ناحيه عمل را از بين ببريد. -
  هاي سبك و گشاد استفاده كنيد. از لباس -
  وزن خود را متعادل نگه داريد. -

* عاليم عفونت ناحيه عمل را بررسـي كنيـد در   
باالتر)، درد غير قابل كنتـرل ،   ٣٨ ocصورت تب (

ترشح زياد از ناحيه عمل و عاليم خونريزي حتماً به 
پزشك مراجعه نمائيد و همچنـين بـا كارشـناس    

) تمـاس  ٣٧١١٨٢٥٨كنترل عفونت بيمارسـتان ( 
  بگيريد

  
را تهيه و در زمان توصيه شده به  نسخه دارويي*
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