
 
 

 
  

 درمان کیست عفونی شده

هعوَالً ضبهل بزش دادى بزرٍی آبسِ ٍ تخلیِ چزک ٍ گبّی 
 ببضذ.  جزاحی بِ هٌظَر بزداضتي کل ًبحیِ عفًَی هی

التیبم سخن جزاحی هوکي است چٌذ هبُ بِ طَل اًجبهذ سیزا 
 .  ببیذ اس عوق سخن تزهین ضَد

 یک تکِ گبس ببیذ بزرٍی سخن قزار دادُ ضَد تب ّن اهکبى َّا
ّب بِ سخن  ّن اس سبییذُ ضذى لببس خَردى ٍجَد داضتِ ٍ

 .جلَگیزی ضَد

.  رٍضْبی هختلفی بزای جزاحی سیٌَس پیلًَیذال ٍجَد دارد
احتوبل عَد هجذد در ایي جزاحی هتفبٍت است ٍ بستگی بِ 
تکٌیک جزاحی دارد ٍلی کوتزیي احتوبل عَد در رٍش 
جزاحی ببس است کِ در ایي رٍش بب ایجبد یک بزش لَسی 

هی کٌٌذ ٍ سخن را ببس هی     هٌبفذ آى را خبرجضکل کیست ٍ 
ٍ پبًسوبى هی  ُگذارًذ کِ بِ صَرت رٍساًِ ضستطَ دادُ ضذ

 .ضَد 

 :لیشر
    . بزًذ در ایي رٍش بب استفبدُ اس لیشر کیست را اس بیي هی

ی حهتحول ّشیٌِ بیطتزی ًسبت بِ جزا در ایي رٍش بیوبر
ٍ دٍرُ ًقبّت ضَد ٍلی ایي رٍش تقزیبب بذٍى درد است  هی

  .ًذارد
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 کیست پیلونیدال چیست؟

یست پیلًَیذال یب سیٌَس پیلًَیذال یک کیسِ کَچک ک

. ایي کیست بِ  پَستی حبٍی هَ در قسوت پبییي کوز است

صَرت یک هٌفذ پَستی کَچک ًوبیبى ضذُ ٍ گبّی چیشی 

 . ًیست بیص اس یک فزٍرفتگی حبٍی چٌذ هَی پیچیذُ

ایي کیست یب آبسِ هعوَال در اًتْبیی تزیي ًقطِ ستَى  

 .  ایي کیست هستعذ عفًَت است. ضَد فقزات ایجبد هی

 .  تز است ضًَذ ٍلی در هزداى ضبیع ّز دٍ جٌس هبتال هی

قسوت ّبی دیگز بذى هثل سیز هوکي است در  کیستایي 
پز هَ یي بیوبری بیطتز در افزاد ا ایجبد ضَد ًیش ًبف ٍ بغل

ٍ بیطتز ضبهل حبل کسبًی است کِ ضغلْبی  دیذُ هی ضَد
ًطستِ دارًذ بِ ّویي علت بِ آى بیوبری راًٌذگبى ّن گفتِ 

 . هی ضَد
 
 
 
 
 

ایي کیست  ایجاد این کیست چیست؟ علت 

ًبضی اس اختاللی خفیف است کِ در طی تکبهل جٌیٌی رخ 
 . ایي . عبهل عفًَت هعوَالً استبفیلَکَک است دّذ هی

،  ٍضعیت در هزداًی کِ دارای هقبدیز سیبدی هَی بذى ّستٌذ
، اهب هوکي  . علت دقیق ًبهطخص است دّذ بیطتز رخ هی

. رضذ هَ  است بِ علت ٍجَد ًقصی در تکبهل ایي ًبحیِ ببضذ
، ٍ احتوبل دارد  در ایي هحل توبیل دارد بِ طزف داخل ببضذ

 . بک ضَدببعث عفًَت در سیٌَس ٍ در ًتیجِ یک آبسِ دردً

 کیست پیلونیدال و درمان عالئم

 . در صَرت عذم عفًَت عالهتی ًذارد

 کند: با ایجاد عفونت عالیم زیر بروز می 

بحیِ هبتال ، تب ، احسبس درد بب لوس ٍ تَرم ً ، قزهشی درد 

 کیٍ لزس ، تزضح چز

بیطتز بیوبراى ٌّگبهی هزاجعِ هی کٌٌذ کِ هَ ٍارد بذى ضذُ 

ٍ یک عفًَت هَضعی ایجبد کٌذ ٍ بِ فَلیکَلیت تبذیل ضذُ 

ٍ بعذ اس آى بِ هزٍر سهبى بصَرت یک آبسِ در آیذ ٍ هَجب 

. بیوبر هَقع  ضکبف ببسي ( هی گزدد)ببالی  درد ٍ تَدُ پطت

 .ًطستي درد دارد

 ،آبسِ ببیذ تخلیِ ضَد در ایي هزحلِ کِ فبس حبد بیوبری است

ٍ ایٌکبر بب بی حسی هَضعی ٍ ضکبف رٍی آى ٍ خبرج کزدى 

ضستطَی  تزضحبت ٍ چزک صَرت هی گیزد ٍ بیوبر بب دستَر

 رٍساًِ هزخص هی ضَد .

ّفتِ است بیوبر ببیذ جْت  ٍ در هزحلِ بعذی کِ بعذ اس چٌذ

 .جزاحی اصلی هزاجعِ کٌذ

 

،  در عذُ ای اس بیوبراى ّن بِ علت تخلیِ خَد بِ خَد آبسِ

  هحل تخلیِ بصَرت یک سیٌَس کبهل ببقی هبًذُ ٍ هجزا

کبهال تکبهل یبفتِ ٍ بیوبر دائوب دچبر تزضح خَاّذ ضذ ٍ ّیچ 

. در سهبى هعبیٌِ هَقع ًگبُ  ٍقت ایي سَراخ بستِ ًخَاّذ ضذ

ببالی ضکبف ببسي اغلب  رٍی پطت بیوبر رٍی خط هزکشی

یک یب چٌذ هٌفذ دیذُ هی ضَد کِ هوکي است تزضح ٍاضح 

داضتِ ببضذ در ایي هزحلِ بیوبر درد ًذارد ٍ فقط اس تزضحبت 

 .ًبحیِ ضکبیت هی کٌذ

ایي تزضحبت اغلب قَُْ ای هبیل بِ قزهش رًگ ّستٌذ ٍ 

. در هزحلِ اٍل کِ بیوبر بب درد هزاجعِ  گبّی بذ بَ هی ببضذ

 ٍ در هزحلِ بعذ کِ هجزا پیلًَیذالهی کٌذ بِ عٌَاى آبسِ 

تطکیل ضذُ ٍ بیوبر تزضح دارد ایي هطکل را بِ عٌَاى 

 . هعزفی هی کٌٌذ پیلًَیذالسیٌَس 
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