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آفتاب یزد –  حمیده مهرعلی: احتماالً کلمه  س��ینوس را همراه با بینی 
ش��نیده اید اما سینوس به معنی کانال یا حفره می تواند در هر جایی از بدن 
وجود داش��ته باش��د. بیماری کیست مویی یا س��ینوس پیلونیدال به شکل 
س��وراخ کوچک، تونل یا گودال اس��ت که در پایین اس��تخوان دنبالچه قرار 
دارد. این عارضه جزو شایع ترین بیماری های پوستی در ناحیه کمر )دنبالچه( 
بوده و ساالنه تعداد زیادی از بیماران برای درمان آن اقدام می کنند. بیماری 
کیس��ت مویی عالئم آزار دهنده ای داش��ته و باید س��ریعا مورد درمان قرار 
گی��رد زیرا که احتم��ال بروز عوارض مختلف نیز وج��ود دارد لذا با توجه به 
 اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر س��ید امیر منصور رضا دوست، 
فوق تخصص گوارش و کبد و دکتر بیژن عابدیان، فوق تخصص جراحی عروق 

و دکتر سید محسن تولیت، متخصص جراحی عمومی گفتگو کرده است.
دکتر رضا دوس��ت در این باره می گوید: کلمه "پیلونیدال" در لغت به معنای 
النه یا آشیانه پر از مو است و کلمه “سینوس” نیز به معنای کانال غیرطبیعی 

باریک یا وجود یک حفره در بدن می باشد. 
وی اظهار کرد: "س��ینوس پیلونیدال" یا کیس��ت مویی، یک ضایعه عفونی 
است که عمدتاً در انتهای دنبالچه رخ می دهد و در موارد نادر، کیست مویی 
می تواند در بین انگشتان و در ناف نیز ایجاد شود، همچنین ممکن است بیش 

از یک مجرا و یا سینوس را به وجود آورد.
ای��ن فوق تخصص گوارش و کب��د بیان کرد: تاکنون عل��ت دقیق به وجود 
آمدن کیس��ت های مویی هنوز مشخص نشده است ولی اعتقاد بر این است 
که مواردی همچون رش��د موهای بدن به س��مت داخل هم��راه با تغییرات 
هورمونی )کیس��ت مویی پس از بلوغ رخ می دهد(، اصطکاک )نشستن برای 
مدت طوالنی( و عفونت )موی فرورفته و اصطکاک می تواند پوست را تحریک 
ک��رده و باعث التهاب ش��ود در نتیجه ممکن اس��ت آن ناحیه مورد تهاجم 

باکتری ها قرار بگیرد( در تشکیل کیست های مویی مؤثر هستند. 

<کیستهایموییمعمواًلدربزرگساالنوجوانانرخمیدهد
وی عنوان کرد: کیست های مویی معموالً در بزرگساالن و جوانان رخ می دهد 
و در مردان نیز بیشتر شایع است چرا که بدن آن ها نسبت به زنان، اغلب از 

موی بیشتری برخوردار است.
دکتررضا دوس��ت ادامه داد: داش��تن یک ش��غل کم  تحرک، چاقی، داشتن 
ش��کاف عمیق مو دار در ناحیه “ش��کاف نتال” و یا سابقه خانوادگی کیست 

مویی، می تواند شانس ابتالی به این بیماری را در افراد افزایش دهد.
این فوق تخصص گوارش و کبد تش��ریح کرد: در ابتدا کیس��ت مویی هیچ 
عالئمی ندارد و می تواند به  صورت یک برآمدگی کوچک و بدون درد شروع 
به رش��د نماید. پس از بروز عفونت، ملتهب می ش��ود، پر از چرک شده و به 
یک کیست دردناک تبدیل می شود وپس از چند روز ممکن است شما عالئم 
مختلفی مانند درد، قرمزی و تورم،خون، چرک یا ترش��حات بدبو، بروز یک 

کیست که موهایی از آن بیرون زده است و تب را مشاهده کنید.
وی مطرح کرد: اگر در کیس��ت مویی، عفونت رخ  داده باش��د، ممکن است 
عالئم س��ریعاً ظاهر شود، درد می تواند ش��دید باشد و ممکن است در زمان 
نشستن و یا به هنگام ایستادن حضور داشته باشد. درد می تواند توانایی افراد 
را برای انجام فعالیت های روزانه مختل نماید، در صورت عدم درمان شرایط 

بیمار می تواند بدتر گردد. 
دکتررضا دوس��ت ابراز داش��ت: معموالً تخلیه چرک در مبتالیان به کیست 
مویی، فش��ار ضایعه را کاهش می دهد وباعث کاهش درد می ش��ود، اما اگر 

عفونت درمان نشود ممکن است کیست مویی دوباره عود نماید. 
این فوق تخصص گوارش و کبد توضیح داد: اگر ش��ما دچار عالئم کیس��ت 
مویی ش��ده باشید، پزش��ک یک معاینه فیزیکی دقیق از محل ضایعه انجام 
خواهد داد و همچنین سابقه پزشکی و عالئم شما نیز توسط پزشک پرسیده 
خواهد ش��د، این اطالعات می تواند شامل مواردی همچون وجود ترشحات و 
یا تغییر در ظاهر ناحیه آسیب دیده باشد. پزشک از نزدیک ضایعه را معاینه 
می کند تا مواردی همچون حساسیت به لمس، قرمزی، تورم و التهاب ناحیه 

آسیب دیده و اطراف آن را ارزیابی نماید.
وی افزود: ممکن اس��ت پزش��ک برای بررس��ی افزایش س��لول های سفید 
خ��ون، آزمایش خون درخواس��ت نماید، افزایش س��لول های س��فید خون 
می تواند نش��انه ای از وجود یک عفونت باش��د. در موارد نادر برای مش��خص 
ش��دن دقیق تر وضعیت شما ممکن است پزش��ک، درخواست تصویربرداری 
سی تی اس��کن بدهد. همچنین ممکن اس��ت پزشک برای تشخیص مواردی 
همچون ” کیس��ت درموئید” )تومور متش��کل از س��لول های زایا( که شبیه 
 کیس��ت مویی می باش��د و یا رد س��ایر بیماری ه��ا، آزمایش��ات دیگری نیز

 انجام دهد.
 دکتررضا دوس��ت می گوید: اگر کیس��ت مویی به عفونت مبتال نشده باشد، 
ممکن است درمان خاصی نیاز نباشد. باید ناحیه را تمیز و خشک نگه دارید 
و موهای اطراف آن را اصالح و یا توسط کرم های مو بر حذف نمایید. با این 
 حال، اگر کیست دچار عفونت شده باشد ممکن است به درمان جراحی نیاز 
باشد.این فوق تخصص گوارش و کبد اذعان داشت: ممکن است پزشک برای 
درمان کیس��ت مویی از روش  برش و تخلیه کیست بهره ببرد. در این روش 
کیست برش داده می ش��ود و چرک موجود در ناحیه آبسه تخلیه می گردد. 
این روش یک عمل سبک محسوب می شود و معموالً تحت بیهوشی عمومی 
انجام می ش��ود. ش��ما قادرید همان روز یا روز بعد از عمل به خانه خود باز 
گردی��د و بر روی ناحیه تحت عمل قرار گرفته یک پانس��مان اعمال خواهد 
شد. شما باید روزانه از زخم خود مراقبت های الزم را به عمل آورید و یا توسط 

یک پرستار روزانه پانسمان را عوض کنید.
 وی بیان کرد: برای عفونت های مکرر کیس��ت های مویی، ممکن اس��ت به 
شما توصیه شود توسط عمل جراحی سینوس و یا مجرای به وجود آمده را 
حذف نمایید و سپس توسط یکی از روش هایی مانند برداشت گسترده بافت، 
برداش��ت بافت و بستن زخم و استفاده از چسب فیبرین از بروز عفونت های 

آتی جلوگیری به عمل آورید.
دکتررضا دوس��ت ادامه داد: در روش برداش��ت گس��ترده بافت جراح، کانال 
عفونی ش��ده کیس��ت را به همراه کمی از پوس��ت و بافت ه��ای اطراف آن 
برمی دارد. این کار شانس عفونت مجدد را کاهش می دهد. زخم شما باز باقی 
خواهد ماند و پس  از آن یک پانسمان بر روی آن قرار خواهد گرفت. ممکن 
است مدت زمان زیادی طول بکشد تا زخم کاماًل التیام یابد. در طی این دوره 

احتمال دارد شما مجبور باشید برای ۲ الی ۳ ماه، به  صورت روزانه پانسمان 
خود را عوض نمایید.

این فوق تخصص گوارش و کبد مطرح کرد: در روش برداشت بافت و بستن 
زخم، جراح توس��ط عمل جراحی کانال و کیس��ت مبتال به عفونت را همراه 
با پوس��ت اطراف آن حذف خواهد کرد و سپس زخم را توسط نخ های بخیه 
می بند. این کار کمک خواهد کرد که زخم با س��رعت بیشتری التیام یابد. با 
این  حال، در مقایسه با روش برداشت گسترده بافت، احتمال بازگشت عفونت 
در این روش بیش��تر اس��ت. جراح برای بستن زخم ممکن است از بخشی از 

پوست شما استفاده نماید.
وی گفت: در روش چس��ب فیبرین پزشک کیس��ت و باقی  مانده های آن و 
موهای رش��د کرده به داخل کانال را تخلیه کرده و سپس ناحیه آسیب دیده 
را با چسب قابل  جذبی به نام “چسب فیبرین” می بندد. ممکن است در این 
روش نیازی به قرار دادن پانسمان بر روی زخم نباشد. مقداری درد را تجربه 
خواهید کرد و احتماالً قادر خواهید بود ظرف یک هفته به فعالیت های عادی 
و روزم��ره خود بازگردید. خطر عود مجدد کیس��ت مویی در روش چس��ب 

فیبرین بیشتر است.

<بهترینوقطعیترینروشدرمانکیستموییبااستفادهازلیزراست
 در ادامه نیز دکتر عابدیان در اینباره خاطرنشان کرد: بیماری کیست مویی 
در دس��ته بیماری های نش��یمنگاهی قرار دارد و در واقع یک کیسه یا حفره 
کوچک پوستی در انتهایی ترین قسمت کمر است که از مو، چرک و مواد زائد 

عفونی پر شده و ممکن است خود را به شکل آبسه هم نشان دهد.
وی بیان کرد: نشس��تن طوالن��ی مدت، اصطکاک موها ب��ا لباس، تغییرات 
هورمونی در س��نین بلوغ، پرموی��ی بیش از حد بدن و مجع��د بودن موها، 
پوشیدن لباس های تنگ و اضافه وزن از عواملی هستند که به شدت می تواند 
موهای روی پوس��ت کمر را تحریک کند و باعث بازگشت آنها به زیر پوست 
گردد.این فوق تخصص جراحی عروق مطرح کرد: درست مانند فرو رفتن یک 
تراش��ه چوب بس��یار نازک درون پوست. بدن نسبت به مویی که زیر پوست 
بازگشته واکنش ایمنی خود را آغاز می کند و این آغاز عفونت است. کیست 
مویی در اطراف موی بازگش��ته به زیر پوست به مرور زمان شکل می گیرد و 

ممکن است حفره های پوستی متعددی در اطراف آن به وجود بیاید.
وی توضیح داد: از عالئم کیس��ت مویی در ان��دام تحتانی می توان به دردی 
مختصر در انتهای کمر اش��اره کرد و به مرور یک فرورفتگی کوچک پوستی 
در باالی خط باسن خود مشاهده می کنید که به سرعت هم عفونی می شود 
و به بافتی ملتهب و متورم تبدیل خواهد شد. همچنین به مرور زمان ممکن 
اس��ت عالئمی مثل تورم و التهاب، درد شدید، ترشحات بدبو چرک و خون، 
ایجاد س��وراخ های ریز در این ناحیه و حت��ی تب را تجربه کنید که به مرور 

زمان تشدید می شود.
دکتر عابدیان متذکر شد: درمان های زیادی برای بیماری کیست مویی وجود 
ندارد که به طور قطع بتواند تمامی چرک و عفونت داخل آن را به طور کامل 
از بدن خارج کند و درمان کیست مویی با روش های خانگی هم برای از بین 

بردن این عارضه موثر و قوی نیستند.
ای��ن فوق تخصص جراحی عروق اذعان داش��ت: بهترین و قطعی ترین روش 
درمان کیست مویی با استفاده از جراحی لیزر است. در این روش پزشک با 
اس��تفاده از اش��عه مادون قرمز یا لیزر محل کیست را برش می دهد، در این 
روش از طریق تاباندن اشعه بر روی ناحیه برش داده شده عروق و بافت های 
آس��یب دیده ترمیم می ش��ود و به این ترتیب درد و خونریزی بیمار تا حد 
زیادی کاه��ش پیدا می کند.وی ادامه داد: ای��ن روش درمانی معموالً تحت 
بی حسی موضعی انجام می شود و بیمار می تواند پس از اتمام آن به کارهای 
روزمره خود بپردازد. عمل س��رپایی کیس��ت مویی با لی��زر یکی از بهترین 
گزینه های درمان س��ینوس برای افرادی اس��ت که از جراحی هراس دارند. 
نتایج روش نوین لیزر کیس��ت مویی معموال قطعی است و احتمال بازگشت 
مجدد بیماری در روش لیزر بسیار پایین تر از سایر روش های جراحی است.

دکتر عابدی��ان تصریح کرد: منظور از درمان کیس��ت مویی، تخلیه کامل و 
پاکس��ازی موضع بیماری از عفونت و مواد زائدی اس��ت که ممکن است در 
الیه های زیرین پوست هم تجمع پیدا کرده باشند. با توجه به نظر پزشک و 
شرایط بیماری، بهترین راه درمان به بیمار پیشنهاد می شود.این فوق تخصص 
جراحی عروق ابراز داشت: اگر بیماری کیست مویی در حد یک آبسه عفونی 
ساده باشد ممکن است پزشک در مطب خود به کمک برشی نازک و سطحی 
ک��ه تحت بی حس��ی موضعی انجام می دهد، چرک و عفونت کیس��ت مویی 
ش��ما را تخلیه کند و مشکل ش��ما را برطرف نماید اما گاهی وضعیت آبسه 
و بیماری ش��ما کمی وخیم تر اس��ت و با یک برش ساده قابل برطرف شدن 
نیست. در چنین شرایطی شما به عمل جراحی نیاز دارید که لزوما با چاقو و 
تیغ جراحی انجام می ش��ود. وی بیان کرد:در حال حاضر تا حد زیادی روش 
درمان کیست مویی با لیزر جایگزین عمل جراحی شده که علت را می توان 
س��هولت در انجام این روش درمانی و نتایج رضایت بخش آن برای پزشکان 

و بیماران است.
دکت��ر عابدیان توضی��ح داد: پس از انج��ام روش لیزردرمانی برای مبتالیان 
به کیس��ت موی��ی نیاز ب��ه گذران��دن دوران نقاهت و مراقبت های س��خت 
بع��د از عمل نیس��ت، اما رعای��ت برخی ن��کات می تواند رون��د بهبودی را 
تس��ریع بخش��د که عبارتند از اینکه مصرف داروه��ای تجویزی بطور مرتب 
و طب��ق تجویز پزش��ک، پرهیز از نشس��تن های طوالنی، اس��تفاده از توالت 

فرنگی،داش��تن تحرک و پیاده روی طی روز،رعایت بهداش��ت و شستشوی 
مرت��ب ناحیه عمل،تا بهبودی کامل از انجام ورزش های س��نگین خودداری 
کنید،بط��ور مرتب اصالح موهای زائد ناحیه بیم��اری زا را انجام دهید و در 
حد امکان از پوش��یدن لباس های تنگ با الی��اف مصنوعی خودداری کنید. 
ای��ن فوق تخصص جراحی ع��روق می گوید: گاهی اوق��ات مصرف داروهای 
آنتی بیوتیک و مس��کن برای کاهش عفونت و درد قبل از عمل برای درمان 
مبتالیان به کیس��ت مویی توسط پزشک تجویز می ش��ود البته تزریق فنل 
و چس��ب فیبرین هم جزو روش های دارویی ش��ناخته می ش��وند که گاهی 
 به عنوان روش درمانی مورد اس��تفاده قرار می گیرن��د اما میزان عود مجدد 

در آنها باال است.

<بیماریکیستموییبایدهرچهزودتردرمانقطعیشود
در ادامه نیز دکتر تولیت در اینباره ابراز داشت: در انتهای ستون فقرات و در 
محل انتهای دنبالچه گاهی روی پوس��ت یک یا چند سوراخ ریز وجود دارد. 
این س��وراخ ها در زیر پوس��ت به حفره ای راه دارد و بسیاری از مواقع داخل 
این حفره مقداری مو جمع می شود. گاهی میکروب به داخل این حفره نفوذ 

کرده و ایجاد عفونت می کند که به آن بیماری "کیست مویی" می گویند. 
وی ادامه داد: گاهی عفونت در مبتالیان به این بیماری آنقدر شدید می شود 
که تبدیل به آبسه می گردد. عفونت و حتی آبسه این ناحیه ممکن است خود 
به خود بهبود یابند ولی چون بیماری ریشه کن نشده احتمال عود همیشه 
وجود دارد. با هر بار عود، بیماری در زیر پوست گسترش پیدا کرده و ممکن 
است سوراخ های جدیدی به وجود آیند. با گذشت زمان بیماری مزمن شده 

و خروج ترشح بدبو یا چرک از سوراخ ها همیشگی می شود. 
این متخصص جراحی عمومی متذکر ش��د: بیماری س��ینوس پیلونیدال یا 
کیس��ت مویی باید هر چه زودتر درمان قطعی شود. تأخیر در درمان قطعی 
بیماری سینوس پیلونیدال منجر به گسترش عفونت در زیر پوست و سخت تر 
شدن درمان می شود. وی اظهار کرد: درمان بیماری سینوس پیلونیدال نیاز 
به جراحی دارد. آبس��ه ایجاد ش��ده باید تخلیه و پاکسازی شود. سپس برای 
ریش��ه کنی بیماری باید تمام س��وراخ ها و فضای عفونی زیر پوست برداشته 
شود. روش های جراحی مختلفی برای درمان سینوس پیلونیدال وجود دارد. 

جراح شما روش درمان مناسب برای شما را انتخاب می کند.
دکت��ر تولیت گفت: درمان جراحی برای مبتالیان به کیس��ت مویی مراحل 
مختلفی دارد بدین صورت که اگر آبسه تشکیل شده باشد ممکن است جراح 
بتواند با بی حس��ی موضعی آن را تخلیه و پاکس��ازی کند. البته با بی حسی 
موضعی این کار بدون درد نخواهد بود. معموالً جراح به شما توصیه می کند 
که تخلیه آبسه در بیمارستان و با بیهوشی سبک صورت گیرد. در این صورت 

معموالً چند ساعت پس از عمل مرخص می شوید.
این متخصص جراحی عمومی اظهار کرد: برای جراحی ریشه کنی سینوس 
پیلونیدال معموالً جراح، ش��ما را در بیمارس��تان بس��تری کرده و جراحی با 
بیهوشی عمومی انجام می شود. اکثراً عمل در کلینیک سرپایی انجام شده و 

پس از چند ساعت از عمل در همان روز مرخص می شوید. 
وی ادام��ه داد: معم��والً افراد مبت��ال به این عارض��ه در دو وضعیت مراجعه 
 می کنن��د که عبارتند از آبس��ه س��ینوس پیلونیدال و س��ینوس پیلونیدال

 غیر عفونی. دکتر تولیت بیان کرد: در صورت ابتال به بیماری آبسه سینوس 
پیلونیدال، بایس��تی در اولین فرصت درناژ ش��ود که اکثراً زخم باز می ماند و 
توصیه می شود روزانه ۲الی1 بار شستشو با نرمال سالین انجام شده و با گاز 

تمیز داخل آن پانسمان شود تا به تدریج زخم بسته شود.
ای��ن متخصص جراحی عموم��ی اظهار کرد: برای درمان بیماری س��ینوس 
پیلونیدال غیر عفونی، روش های متفاوتی برای درمان آن اس��تفاده می شود 

که عبارتند از روش باز، روش ترمیم اولیه، روش فلپ و ترمیم نیمه بسته.
وی افزود: در روش باز برای درمان بیماری س��ینوس پیلونیدال غیر عفونی، 
برداش��تن کل سینوس و باز گذاش��تن زخم و پانسمان مکرر تا بسته شدن 
تدریجی زخم صورت می گیرد که بس��ته به وسعت زخم ممکن است بسته 
شدن آن تا دو ماه طول بکشد. دکتر تولیت اضافه کرد: در روش ترمیم اولیه 
نیز برداشتن کل سینوس و ترمیم اولیه انجام می شود که این روش با خطر 
عفونت و عود بیش��تری همراه است.این متخصص جراحی عمومی می گوید: 
جهت برداشتن کل س��ینوس و نسوج اطراف و در صورتی که سینوس عود 
کرده و وس��یع باش��د برای پوش��اندن زخم وس��یع معموالً از فلپ استفاده 
می شود.وی اشاره کرد: در روش ترمیم نیمه بسته کیست مویی برداشتن کل 
سینوس و نسوج اطراف و ترمیم الیه به الیه با نخ قابل جذب و باز گذاشتن 
پوس��ت صورت می گیرد. در این روش خطر عفونت و عود بسیار کمتر، درد 
کمتر و بازگش��ت به کار و فعالیت بس��یار زودتر از روش باز گذاش��تن زخم 
می باش��د.دکتر تولیت توصیه کرد: اگر تخلیه آبس��ه در مبتالیان به کیست 
مویی انجام ش��ده باش��د باید زخم تا چندین روز شستشو و پانسمان شود. 
ممکن اس��ت الزم باشد روزی ۳ الی ۲ بار این کار انجام شود. انجام این کار 
توس��ط اطرافیان شما ممکن است مشکل باش��د. در این صورت باید از یک 
پرس��تار، در منزل کمک بگیرید. این متخصص جراح��ی عمومی ادامه داد: 
ممکن است جراح پس از ریشه کنی سینوس پیلونیدال زخم را کاماًل بسته 
باش��د، در این صورت فقط الزم است تا چند روز پس از عمل زخم پانسمان 
شود و مراقبت دیگری الزم نیست. وی مطرح کرد که پس از جراحی کیست 
مویی اگر زخم باز باش��د الزم اس��ت تا یک هفته پس از عمل روزی ۳ الی ۲ 
بار شستش��و و پانسمان شود. این کار ممکن است تا حدودی دردناک باشد. 
زخم باید همیش��ه تمیز بوده و فاقد ترشحات آلوده و یا بدبو باشد. شستشو 
و پانسمان تا ترمیم کامل زخم باید ادامه یابد. دکتر تولیت ادامه داد: ممکن 
است بعد از این عمل، پس از اجابت مزاج شستشوی زخم الزم گردد. در این 
صورت زخم باید همان موقع در دستشویی با آب ولرم فراوان شستشو شود. 
جهت جریان آب باید همیشه از پشت به جلو باشد. اگر جهت جریان آب از 
جلو به پش��ت باش��د می تواند آلودگی اندام تحتانی را به سمت زخم هدایت 
کند. پس از خارج شدن از دستشویی، شستشو و پانسمان به روش استریل 
را انجام دهید.این متخصص جراحی عمومی توضیح داد: شما می توانید روز 
پس از عمل حمام کنید. اگر زخم باز اس��ت آن را با آب جاری بش��ویید ولی 
شامپو یا صابون روی آن نزنید. می توانید با یک ابر نرم آغشته به شامپو بچه 
رقیق ش��ده، با مالیمت روی زخم را بشویید. البته دقت کنید زخم به خون 
نیفتد زیرا ممکن است خونریزی به زحمت بند بیاید. پس از خارج شدن از 

حمام، شستشو و پانسمان به روش استریل را انجام دهید.
وی هش��دار داد: پس از عمل کیس��ت مویی باید گفت که تا زمانی که زخم 
کاماًل ترمیم نش��ده استخر نروید. آب استخر حاوی کلر است و ممکن است 
گاهی آلوده باشد که هر دو، ترمیم زخم را به تأخیر می اندازند و تا وقتی که 
زخم کاماًل بس��ته نشده هنگام نشس��تن یک حلقه بادی یا بالشتک نرم زیر 
محل زخم قرار دهید تا از فش��ار مستقیم بر روی زخم خودداری شود. فشار 
طوالنی مدت روی زخم باعث اختالل در خونرسانی به آن شده و ترمیم زخم 
را به تأخیر می اندازد. دکتر تولیت در ادامه بیان کرد: پس از انجام این عمل 
توج��ه کنید که زخم باید از عمق پُر ش��ود، به همین منظور در صورتی که 
زخم باز باش��د توصیه می شود که قس��متی از گاز تمیز داخل زخم گذاشته 
شود. اگر لبه های زخم به هم نزدیک شده ولی عمق زخم پُر نشده باشد زیر 
پوست فضای خالی تشکیل می شود. احتمال دارد ترشحات در این فضا جمع 
ش��ده و مجدداً عفونت و آبس��ه ایجاد گردد. اگر به این وضعیت شک دارید 
فوراً به جراح مراجعه کنید. این متخصص جراحی عمومی عنوان کرد: مدت 
اس��تراحت در منزل پس از تخلیه آبسه همیشه کوتاه تر از جراحی برداشتن 
کامل س��ینوس پیلونیدال است. توصیه می شود 7 الی 5 روز پس از عمل از 
انجام فعالیت ش��دید خودداری کنید ولیکن انجام کارهای روزمره اش��کالی 
ندارد. وی افزود که الزم نیست تا ترمیم کامل زخم پس از انجام عمل کیست 
مویی در منزل بمانید. پس از مدتی می توانید با پانس��مان به سر کار بروید. 
هر گاه احس��اس کردید قادر به کار کردن هستید می توانید فعالیت روزمره 
را آغاز کنید. در صورت لزوم می توانید از داروی ضد درد استفاده کنید ولی 
اگر مجبور هستید دائماً داروی مسکن مصرف کنید، کار را متوقف کرده و باز 
هم استراحت کنید. دکتر تولیت متذکر شد: چند روز استراحت بیشتر ضامن 
بازگش��ت سریع تر سالمتی شما اس��ت. مصرف آنتی بیوتیک پس از جراحی 

سینوس پیلونیدال معموالً الزم نیست.
دکتر تولیت خاطرنش��ان کرد: زخم باز، پس از جراحی سینوس پیلونیدال، 
چن��د هفته طول می کش��د تا ترمیم ش��ود. تغذیه کاف��ی و مراقبت از زخم 
مهمتری��ن عواملی هس��تند که باعث ترمیم س��ریع زخم می ش��وند.تغذیه 
کاف��ی به معنی مص��رف م��واد غذایی متنوع اس��ت که حاوی تم��ام مواد 
م��ورد نیاز بدن باش��د. مصرف ویتامین و مواد معدن��ی به صورت قرص های 
مکمل می تواند مفید باش��د. رژیم غذایی خاص مثاًل حاوی پروتئین زیاد یا 
کال��ری بیش از حد، توصیه نمی ش��ود.این متخصص جراحی عمومی اظهار 
ک��رد: پس از جراحی س��ینوس پیلونیدال نحوه مراقب��ت از زخم با توجه به 
ش��رایط آن تغییر می کند لذا الزم اس��ت پس از عمل هر یک تا دو هفته به 
جراح مراجعه کرده و معاینه ش��وید. هر گونه سؤالی که در منزل برای شما 
 پیش می آید را یادداش��ت کنید و در جریان این معاین��ات دوره ای از جراح 

سؤال کنید.
وی در پای��ان توصی��ه ک��رد: اطالعات زی��ادی در مورد بیماری س��ینوس 
پیلونی��دال در اینترن��ت یافت می ش��ود که گاهی با نظر جراح ش��ما تفاوت 
دارد. اطالعات اینترنتی کلی گویی اس��ت ولی اطالعات جراح ش��ما مفصل 
 و ریش��ه دار اس��ت. تصمیم گی��ری در م��ورد جزئی��ات درمان را ب��ر عهده 

جراح بگذارید.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد 

عالئم  و علل به وجودآمدن کیست مویی 
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=دکتررضادوس�ت: تاکن�ون علت دقیق به وج�ود آمدن 
کیست های مویی هنوز مشخص نشده است اما اعتقاد بر 
این است که مواردی همچون رشد موهای بدن به سمت 
داخل هم�راه با تغییرات هورمونی )کیس�ت مویی پس از 
بلوغ رخ می دهد(، اصطکاک )نشستن برای مدت طوالنی( 
و عفونت )م�وی فرورفته و اصطکاک می تواند پوس�ت را 
تحریک کرده و باعث التهاب شود در نتیجه ممکن است 
آن ناحیه م�ورد تهاج�م باکتری ها قرار بگیرد( در تش�کیل 

کیست های مویی مؤثر هستند

=در روش درمانی چس�ب فیبرین پزشک کیست و باقی 
 مانده های آن و موهای رش�د کرده به داخل کانال را تخلیه 
کرده و سپس ناحیه آس�یب دیده را با چسب قابل  جذبی 
به نام “چس�ب فیبرین” می بندد. ممکن است در این روش 
نیازی به قرار دادن پانسمان بر روی زخم نباشد. مقداری درد 
را تجربه خواهید کرد و احتماالً قادر خواهید بود ظرف یک 
هفته به فعالیت های ع�ادی و روزمره خود بازگردید. خطر 
عود مجدد کیس�ت مویی در روش چسب فیبرین بیشتر 

است

=دکتر عابدیان: گاهی عفونت در مبتالیان به این بیماری 
آنقدر شدید می شود که تبدیل به آبسه می گردد. عفونت 
و حتی آبسه این ناحیه ممکن است خود به خود بهبود یابند 
ولی چون بیماری ریشه کن نشده احتمال عود همیشه وجود 
دارد. با هر بار عود، بیماری در زیر پوس�ت گس�ترش پیدا 
کرده و ممکن اس�ت س�وراخ های جدیدی به وجود آیند و 
با گذش�ت زمان بیماری مزمن شده و خروج ترشح بدبو یا 

چرک از سوراخ ها همیشگی می شود

=منظور از درمان کیس�ت مویی، تخلیه کامل و پاکسازی 
موض�ع بیماری از عفون�ت و مواد زائدی اس�ت که ممکن 
است در الیه های زیرین پوست هم تجمع پیدا کرده باشند. 
با توجه به نظر پزشک و شرایط بیماری، بهترین راه درمان به 

بیمار پیشنهاد می شود

=دکتر تولیت: زخم باز، پس از جراحی سینوس پیلونیدال، 
چن�د هفته طول می کش�د تا ترمیم ش�ود. تغذیه کافی و 
مراقبت از زخم مهمترین عواملی هستند که باعث ترمیم 
س�ریع زخم می ش�وند.تغذیه کافی به معنی مصرف مواد 
غذایی متنوع اس�ت که ح�اوی تمام مواد م�ورد نیاز بدن 
باشد. مصرف ویتامین و مواد معدنی به صورت قرص های 
مکمل می تواند مفید باشد ولی رژیم غذایی خاص مثالً حاوی 

پروتئین زیاد یا کالری بیش از حد، توصیه نمی شود

س��ازمان غ��ذا و داروی ای��االت متح��ده، اس��پری 
zavegepant )Zavzpret (، اس��پری بینی برای 
درمان س��ردردهای ش��دید را تأیید کرده اس��ت. به 
گ��زارش مهر،»آنجال هوانگ«، مدیر ارش��د بازرگانی 
شرکت تولیدکننده این دارو گفت: »تأیید زاویزپرت 
توسط سازمان غذا و داروی آمریکا یک پیشرفت مهم 
ب��رای افراد مبتال به میگرن اس��ت که نیاز به رهایی 
از درد دارن��د و گزینه های جایگزی��ن را به داروهای 

خوراکی ترجیح می دهند. Zavzpret یک گزینه درمانی اضافی برای کمک 
به افراد مبتال به میگرن برای تس��کین و بازگش��ت ب��ه زندگی روزمره خود 
اس��ت.« انتظار می رود که اس��پری بینی تا ماه جوالی در داروخانه ها عرضه 
ش��ود.تأیید س��ازمان غذا و دارو آمریکا عمدتاً بر اساس نتایج یک کارآزمایی 
بالینی منتش��ر شده است که نش��ان می دهد افرادی که این دارو را مصرف 
کرده اند در عرض ۳۰ دقیقه تا دو س��اعت به حالت عادی بازمی گردند.این 

دارو برای حدود ۲۴ درصد از افرادی که دارو را مصرف 
کرده بودند مؤثر بود. حدود 15 درصد از کس��انی که 
دارونم��ا مصرف کردند نیز از درد رهایی یافتند.حدود 
۴۰ درصد از ش��رکت کنندگان در کارآزمایی که این 
دارو را مصرف کردند، دو س��اعت پس از اس��تفاده از 
دارو، بدترین عالئم خود را نداشتند. حدود ۴۰ درصد 
در مقایس��ه با حدود ۳1 درص��د از افرادی که دارونما 
 مص��رف می کردند، بهب��ود را گ��زارش کردند.حدود 
۲۰ درصد از کس��انی که این دارو را مصرف کردند، تغییر حس چش��ایی را 
تجرب��ه کردند. ناراحتی در بخش بینی و حالت تهوع از دیگر عوارض جانبی 
گزارش شده بود.Zavzpret از آزادسازی پپتیدهای مرتبط با ژن کلسیتونین، 
نوعی پروتئین، جلوگیری می کند. تحقیقات گذشته نشان داده است که این 
پروتئین ه��ا در طول میگرن افزایش می یابد.اس��پری های بینی س��ریع تر از 

قرص ها جذب می شوند. مبتالیان به میگرن اغلب حالت تهوع نیز دارند.

 تایید اسپری بینی جدید برای درمان میگرن


