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کوچک  یسهک یک یلونیدالپ ینوسس یا یلونیدالپ یستک

 یستک ین. ا کمر است یینمو در قسمت پا یحاو یپوست

 یشده و گاه یانکوچک نما یمنفذ پوست یکبه صورت 

 یچیدهپ یچند مو یحاو یفرورفتگ یکاز  یشب یزیچ

نقطه  ینتر ییآبسه معموال در انتها یا یستک این.یستن

بدن  یگرد یدر قسمت ها یول .شودیم یجادستون فقرات ا

 یجادممکن است ا یزن یوبیکپ یهناح یاناف و  بغل یرمثل ز

هر دو جنس مبتال  مستعد عفونت است. یستک ینشود.  ا

 یستاست. عفونت ک تریعدر مردان شا یول شوندیم

. شودیسال( آغاز م ۱۸-۴۰) یبزرگسال یلمعموالً در اوا

  باشدیم ۲۶ تا ۱۶ ینب یرده سن یشترینب

 

 

 : عالئم

عفونت  یجادندارد. با ا یدر صورت عدم عفونت عالمت

احساس درد با لمس و  ی،: درد، قرمزکندیبروز م یرز یمعال

 .یمبتال ، تب و لرز ، ترشح چرک یهتورم ناح

 علت:

تکامل  یاست که در ط یفخف یاز اختالل یناش یستک این

 یلوکوکاستاف. عامل عفونت معموالً دهدیرخ م ینیجن

نامشخص است، اما ممکن است به علت  یقاست. علت دق

 یندر ا موباشد. رشد  یهناح یندر تکامل ا یوجود نقص

دارد به طرف داخل باشد، و احتمال دارد باعث  یلمحل تما

 ینآبسه دردناک شودا یک یجهو در نت ینوسعفونت در س

مل شا یشترشودو ب یم یدهدر افراد پر مو د یشترب یماریب

علت  یننشسته دارند به هم یاست که شغلها یحال کسان

 یمارانب یشترشود. ب یرانندگان هم گفته م یماریبه آن ب

 یکمو وارد بدن شده و  کنند که یمراجعه م یهنگام

از آن به مرور زمان بصورت  دو بعکند یجادا یعفونت موضع

شکاف  یو موجب درد و توده پشت)باال یدآبسه در آ یک

 موقع نشستن درد دارد. یمارگردد. ب یمباسن ( 

 

 تشخیص:

 یم یتکفا یصجهت تشخ یعهضا ینهو معا یماریب یخچهتار

 یصتشخ یبرا ینیکپاراکل یبه انجام کارها یازیکند و ن

 ندارد.

 

 درمان:

کوچک  یلونیدالپ یها یستک.یباشدم یدرمان فقط جراح

 اریمبهتر است ب یبرداشت ول یموضع یحسیتوان با ب یرا م

تا جراح بتواند  یردتحت عمل قرار گ  یعموم یهوشیبا ب

اگر قسمت  یرا.زرا تخلیه کند یعفون یهناحبطور کامل 

بماند شانس عود  یباق یاز  مجار یکیهم از  یکوچک

 .رود یباال م یاربس یماریب

آن دارد و هفته  یعمل بسته به بزرگ و کوچک یجا یمترم

 یماز عمق زخم ترم یدبا ایرزانجامد. یها و ماه ها به طول م

زخم قرار داده شود تا هم  یبررو یدتکه گاز با یکشود. 

شدن  ییدهامکان هواخوردن وجود داشته و هم از سا

 ینمو در درمان ا یزرل.شود یریها به زخم جلوگلباس

 ندارد. یاثر یماریب

 یادز یوجود مو امکان عود پس از جراح یلبدل متاسفانه

وجود مو جوش خوردن  یلبدل یگاه یگراست.از طرف د

پس  .یشودانجام م یادز یرو با تاخ یبه سخت یزخم جراح

از  یشگیریمو بر پ یزرگفت که ل یتوانبه طور خالصه م

 یاز عود پس از جراح یشگیریو پ یلونیدالپ یماریب یجادا

فقط  یماریب یندرمان ا یموثر است ول یلونیدالپ یماریب

 .یشودانجام م یبا روش جراح



 

 یرز نکات جهت مراقبت از خود به یبعد از عمل جراح

 : یدتوجه کن

صورت است که پس از  ینو به ا یشودم یهبخ یمحل جراح

و به  یبه صورت لوله ا یلگاز استر یک, یمحل جراح یهبخ

استخوان  یرونیب یشاغمحل و به  یعنوان پانسمان رو

 شود. یم یهبخ

ند اما یماده مهفته دست نخور ۲و پانسمان به مدت  یهبخ 

روز مره خود  یبه کارها یتواندهفته م ۱پس  یمارب

درد  یاول کم یفقط در روزها یمارروش ب ینبپردازد.در ا

  .دارد

 یلونیدالپ ینوسکه س یمارانیدر ب یوتیکب یدادن آنت

  ندارد. یدارند ارزش

 هایی را رعایت کنند؟نکته  یماران پس از جراحی باید چه ب

زخمشان بسته شود، باید مدتی هنگام اگر پس از جراحی 

نشستن مراقب باشند تا فشاری به زخم نیاید. نباید ضربه 

بخورند و باید مواظب باشند زمین نیفتند زیرا ممکن است 

شوند و زخم باز شود. نکته بسیار مهم پس از ها پاره  بخیه

 جراحی رعایت مسایل بهداشتی و نظافت است.

، این افرادباید حتما خصوص کسانی که پرمو هستنددر

برند و مراقب ب بینموهای آن قسمت از بدنشان را از 

برای این کار بهتر است .ماندنباشند تا عرق در آن محل 

فوقانی باسن بگذارند تا  چین قسمتدستمالی را در 

در هایی که  زیرا رطوبت و باکتری.عرق را بگیردرطوبت 

کنند. بیشتر میمحل وجود دارند، احتمال ابتال به آبسه را 

اگر پس از جراحی زخم باز نگه داشته شود، باید مرتب 

های خاصی وجود دارد پانسمانپانسمان زخم عوض شود. 

که استفاده از آنها با توجه به مدت زمانی که از جراحی 

در  های مترشحه جمع شوند.  تا زخم کندکمک می گذشته

و تمیز شستشتوان  زخم  را  با  سرم  غیر  این  صورت  می

 .و پانسمان کرد

ین افراد در اجابت مزاج مشکلی ندارندفقط اگر حس ا

کردند پانسمانشان آلوده شده باید هرچه سریعتر آن را 

 عوض کنند.

 پیشگیری 

اگر فردی پرمو است باید مسایل بهداشتی و نظافت را 

کرمهای موبر و استفاده رعایت کند، موهای بین باسن را با

های طوالنی خودداری نشستن ببرد و از نه با تیغ از بین 

 کند
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