
بهترین درمان کیست، جراحی پیش از عفونی شدن است

 دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه

نگاه متخصص پوست

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر! به کدام ضایعات پوستی، 
کیست گفته می شود؟

کیست  فضای بسته ای است که در الیه های زیرین پوست 
قرار دارد و با توجه به علت زمینه ای ایجاد کیست، نوع 
پوشش و ترشحات داخل آن، انواع مختلفی دارد. بعضی 
کیست ها با منشاء اجزای پوستی تشکیل می شوند و با 
توجه به ماده ای که ترشح می کنند، نامگذاری می شوند، 
مثال اگر سبوم یا چربی باشد، کیست چربی یا سباسه 
نام دارد. اگر محتویات کیست از اجزای پوست باشد، 
اصطالحا به آن کیست مویی گفته می شود. کیست ها 
در مراحل اولیه معموال خیلی کوچک هستند و قوام 
سفتی دارند. بعضی کیست ها به وسیله یک منفذ به سطح 
پوست باز می شوند. رشد کیست عموما پیشرونده است 

و به تدریج بزرگ می شود.
: ظاهرشدن کیست در همه سنین قابل انتظار 

است؟
گاهی کیست ها از بدو تولد وجود دارند و »کیست 

درموئید« نام دارند. این کیست ها معموال در قسمت 
خارجی ابرو وجود دارند. با توجه به نوع کیست، سن 
بروز آن نیز متغیر است. کیست های جلوی گوش 
جزو نقص های مادرزادی است و از کودکی دیده 
می شود. سایر کیست ها معموال از میانسالی به بعد 

تشکیل می شوند.
: علت عفونی شدن کیست ها چیست؟

گاهی اوقات کیست ها عفونی می شوند و اصطالح دمل 
چرکی در موردشان به کار می رود. در این شرایط، پیاز 
مو دچار عفونت می شود.  درمان نشدن عفونت باعث 
تخریب بافت زیرین پوست می شود و کنار بقایای 
سلول ها و باکتری های دفاعی، چرک به وجود می آید. 
چرک ممکن است به سطح پوست تخلیه شود یا داخل 

پوست گسترش پیدا کند. 
: اگر کیست، عفونی شود چه باید کرد؟

در کیست های عفونی، حتما باید با برش جراحی 
محتویات آن را تخلیه و سپس آنتی بیوتیک خوراکی 

تجویز کرد تا التهاب کاهش یابد. در نهایت پس از 
کاهش اندازه کیست حدود ۲ هفته بعد، الزم است 

دیواره کیست با جراحی کامال برداشته  شود.
: بهترین اقدام درمانی در مورد کیست ها 

چیست؟
بهترین درمان کیست، برداشتن کیست در مراحل اولیه 

و پیش از عفونی شدن است. 
: در چه شرایطی می توان درمان کیست 

را به تعویق انداخت؟
اگر تشخیص متخصص پوست در مورد نوع کیست 
درست و کیست بی خطر باشد، نیاز به جراحی به شکل 
اورژانسی ندارد اما معموال کیست ها بزرگ می شوند و 
اگر در ناحیه سر باشند، موهای ناحیه را از بین می برند 
یا اگر در تنه باشند با بزرگ شدن مانع از استراحت، 
نشستن و فعالیت های معمول فرد می شوند بنابراین زمانی 
که برای فرد مزاحمت ایجاد کند، باید جراحی شود. 

: چرا گاهی کیست دردناک می شود؟

درد کیست نشان دهنده عفونت یا فشار به عروق و 
اعصاب است.

درمان  از  امکان عود کیست پس  آیا   :
وجود دارد؟

اگر کیست عفونی نشده  باشد، به  راحتی امکان برداشتن 
کیست و دیواره آن توسط پزشک وجود دارد و مجددا 
عود نخواهد کرد اما از آنجا که دیواره کیست معموال 
بافت ترشحی دارد و حاوی مواد مختلف با توجه 
به جنس سلول هاست، اگر دیواره کیست کامال جدا 
نشود و کیست و دیواره آن باقی بماند، کیست دوباره 

عود خواهد کرد.
: پس از جراحی کیست نیاز به مراقبت 

خاصی وجود دارد؟
زمانی که کیست به طور کامل برداشته شود، مراقبت 
خاصی الزم نیست زیرا پس از ۲4 ساعت، با بخیه زدن 
کامال از نظر پوششی ترمیم پیدا می کند و مشکلی پیش 

نمی آید.

میزگرد پوست شماره هفتصدوهشتادوهشت   نه اسفند نودونه12

 دکتر بابک ساعدی
متخصص گوش و حلق و بینی و استاد تمام دانشگاه تهران

نگاه فلوشیپ جراحی پالستیک صورت

کیست مویی به دو گروه تقسیم  می شود؛ گروه اول کیست ها ناشی از رشد 
غیرعادی یکی از فولیکول های مو در زیر پوست است که عفونت سطحی 
محسوب می شود. این کیست ها غالبا مشکل جدی نیستند و معموال با 
بی حسی موضعی قابل برداشتن است. اگر دچار عفونت نیز باشد ابتدا 
مصرف آنتی بیوتیک خوراکی تجویز می شود و سپس با برداشتن کیست، 
بهبود می یابد. اما در مورد گروه دیگر، باید به کیست های »درموئید« اشاره 
کرد. این کیست ها ضایعات مادرزادی هستند که هنگام تکامل جنینی از 
عدم  پس رفت یکی از الیه های جنینی که مسوول تشکیل مو و اعصاب 
است، به وجود می آیند. در بیشتر اوقات این کیست در خط وسط بدن دیده 
می شود. گرچه در شایع ترین حالت این توده ها در صورت، اطراف بینی، 
روی پیشانی و اطراف چشم رشد پیدا می کنند اما به ندرت ممکن است در 

قسمت های دیگر بدن ظاهر شوند.
 این توده ها ممکن است درجات مختلفی از تکامل را داشته  باشند. گاهی 
اوقات هر ساختاری که از طریق اکتودرم )الیه زایا( جنین شناسی اعم از 
پوست، مو، بخش های جنینی اعصاب و حتی دندان تشکیل می شود، امکان 
دارد در این کیست ها باقی بماند. ضایعه که گاهی به شکل توده مو ظاهر 
می شود، در وهله اول باید محلش از طریق تصویربرداری مشخص شود. 
در صورتی که کیست تنها باشد، امکان جراحی وجود دارد و حتما ریشه آن 
که ممکن است به هر سمتی مانند گردن، سر و... برسد، کامال برداشته  شود. 
اگر ضایعه خیلی بزرگ نباشد، با بخیه زدن معمولی محل برش بهبود می یابد. 
به ندرت در مواردی که ضایعه بزرگ باشد، ممکن است به فِلپ موضعی 

)روش ترمیمی جراحی پالستیک( برای ترمیم محل برش نیاز باشد.

جراحی تنها روش قطعی 
درمان کیست مویی است

 دکتر حسین ابراهیمی مقدم/ روان شناس، مشاور و استاد دانشگاه 

نگاه روان شناس

حتما شما هم در زندگی روزمره با افرادی مواجه شده اید که از مراجعه 
دالیل  دارند.  و وحشت  ترس  پزشک  روان  و  روان شناس  پزشک،  به 
مختلفی در بروز چنین رفتاری نقش دارند اما چند مورد از مهم ترین آنها 

را می توان چنین برشمرد:
یادگیری و تداعی خاطرات ناخوشایند گذشته: انسان موجودی است 
متداول ترین و  از  دارد. یکی  قرار  یادگیری های مختلف  که تحت تاثیر 
شناخته  شده ترین مسائلی که یاد می گیریم، تحت عنوان شرطی سازی نام 
دارد. پایه شرطی شدن براساس تداعی است، همان چیزی که قرن ها پیش 
ارسطو اشاره کرده بود که وقتی دو محرک با یکدیگر همایند شوند، وجود 
یکی از آنها دیگری را در ذهن فراخوان می کند. به عنوان مثال، کودکی را 
در نظر بگیرید که برای تزریق آمپول پیش پزشک برده می شود. ابتدا که 
پزشک را می بیند عکس العمل خاصی نشان نمی دهد اما زمانی که آمپول 
تزریق می شود، با احساس درد مواجه شده و احساس درد با روپوش سفید 
پزشک تداعی می شود. به همین  دلیل در دفعات بعدی با دیدن روپوش 
سفید پزشک، فرد احساس ناخوشایندی پیدا می کند. اگر این قضیه بیشتر 
ادامه پیدا کند، ممکن است شرطی سازی تا سطوح باالتر ادامه پیدا کند و 
حتی با ورود به خیابان مطب پزشک، شنیدن نام پزشک و اطالع از مراجعه 
به پزشک دچار ترس و وحشت  شود بنابراین عمدتا مراجعه به پزشک با 

احساس درد، بیماری، ناراحتی و... همراه است. 
اضطراب شدید و انکار بیماری: خیلی از مواقع، در اثر بیماری ها دچار 
اضطراب هایی می شویم که برای برطرف کردن آنها به طور ناخودآگاه به 
انکار در واقع نوعی واکنش دفاعی است که در  انکار دست می  زنیم. 
برابر بیماری ها نشان می دهیم. عدم اطمینان به پزشک در مورد تشخیص 
بیماری و سرباززدن از روند درمان نمونه ای از این رفتار است. در واقع، 
فرد نمی خواهد بیماری را بپذیرد زیرا در این صورت باید تبعاتش را هم 
بپذیرد. گاهی ترس شدید از بیماری منشاء بروز چنین رفتاری است. چه بسا 
این انکار ابتدا بتواند اضطراب فرد را تاحدی کاهش دهد اما در طوالنی مدت 

مانع روند درمان خواهد بود که طبیعتا به حادشدن بیماری می انجامد. 
فرار از درد و گرایش به زیبایی و کمال: عامل سوم در این زمینه به 
ماهیت و تخصص پزشک همچنین علت مراجعه به وی برمی گردد. به طور 
کلی، افراد در وضعیت معمولی تمایل دارند موقعیت هایی که با درد؛ چه 
جسمی و چه روان شناختی، همراه است را فراموش کنند و اقدام درمانی 
را به تعویق بیندازند، مگر اینکه واقعا از درد جدی رنج ببرند و ناگزیر از 
درمان شوند. معموال اگر فردی برای انجام جراحی بینی ناشی از شکستگی 
یا انحراف بینی قرار باشد به پزشک مراجعه کند، سعی دارد از این اقدام 
سرباز زند اما برخالف این برای جراحی زیبایی بینی حتی لحظه شماری 
نیز می کند. به عبارتی، خیلی از اوقات از مراجعه به پزشک امتناع می کنیم 

تا عیب ها و کاستی ها مشخص نشود. 
پایبندی به باورهای اشتباه: متاسفانه در دنیای امروز به رغم پیشرفت های 
چشمگیر پزشکی همچنان خیلی از افراد درگیر باورهای اشتباه و خرافی 
هستند که عموما منجر به بدترشدن اوضاع می شود. تمایل به مصرف 
گیاهان دارویی به شکل معمولی و  مصرف نکردن داروهای تجویزشده از 
سوی پزشک و روان پزشک از همین تفکرات نشات می گیرد و بر این 
باورند که چنین داروهایی با عوارض جدی همراه است. حال آنکه تقریبا 
بیشتر داروها از همین گیاهان تهیه می شود و پزشک با شناخت عوارض 
احتمالی دارو و وضعیت بیماری چنین تجویزی را دارد. قطعا آسیب های 
بیماری بسیار بیشتر از عوارض احتمالی داروهاست و به همین دلیل پزشک 

این منفعت را ترجیح می دهد. 
تکیه بر تجربیات شخصی: بعضی افراد تصور می کنند همه چیز را می دانند 
و تشخیص و مراجعه به پزشک و روان پزشک را چندان جدی نمی گیرند. این 
رفتار معموال در مردان شایع تر است. از طرفی، بعضی افراد امتناع از مراجعه 
به پزشک و عدم موفقیت در درمان بیماری های گذشته خود و دیگران را 
عامل رفتارهای کنونی شان می دانند، در حالی که معموال مراجعه دیرهنگام به 
درمانگر و جدی نگرفتن روند درمان مهم ترین عامل بی نتیجه ماندن درمان است. 
مجموعه این عوامل باعث امتناع از مراجعه به پزشک و روان پزشک است 
که متاسفانه با وخامت بیماری های جسمی و روانی همراه است. از طرفی، 
بعضی افراد برای اموری مانند خرید لباس، تفریح و... هزینه های هنگفتی 
صرف می کنند اما هزینه کردن به خصوص برای مراجعه به روان شناس و 
روان پزشک را از دست دادن پول می دانند. توصیه همیشگی این است که 
پیشگیری بسیار مهم تر و بهتر از درمان است و در صورت ضرورت برای 

درمان باید در سریع ترین فرصت به درمانگر مراجعه کرد.

امتناع از مراجعه به پزشک ریشه در 
باورهای اشتباه و خاطرات ناخوشایند دارد

هر بافتی که روی پوست وجود دارد ممکن است دچار کیست شود 
و از سلول های سطح پوست سرمنشاء بگیرد. کیست های سباسه جزو 
ضایعات پوستی است که امکان دارد در نواحی تناسلی ایجاد شود. 
گاهی مجرای غدد سباسه خودبه خود یا به  دلیل جراحی و زایمان  در 
محل مدخل واژن بسته می شود و ۱ تا ۲ سال بعد کیست های سباسه 
به وجود می آید. اندازه این کیست ها از چند میلی متر تا چند سانتی متر 
متغیر است. محتویات کیست شامل ترشحات چربی و اجزای پوست 

است و گاهی برای درمان الزم است کیست تخلیه شود.
 

کیست مويی در نواحی تناسلی شیوع بااليی ندارد
کیست های مویی در نواحی تناسلی خیلی شایع نیستند. امکان دارد پس از 
اصالح یا لیزر نواحی تناسلی، مجاری مو بسته شود و ضایعات کوچک 
زیرپوستی به وجود آید که با بازشدن کیست و خارج شدن مو، برطرف می شود.

 
سینوس پايلونیدال در افراد چاق شايع تر است

کیست هایی در انتهای ستون فقرات ممکن است ایجاد شود که در افراد 
سنگین وزن یا کسانی که مدت طوالنی نشسته هستند، شایع تر است. این 
ضایعات »سینوس پایلونیدال« نام دارد و امکان دارد اندازه آن بزرگ شود 

و محتویات آن مو و چربی باشد. این مشکل معموال به جراحی نیاز دارد 
و در مردان و زنان ممکن است به وجود آید.

 
شايع ترين راه انتقال زگیل تناسلی، رابطه جنسی است

ضایعات دیگر در نواحی تناسلی که طی سال های اخیر ابتال به آن شایع 
شده، زگیل های تناسلی است. این ضایعات امکان دارد منفرد یا متعدد، 
خیلی ریز یا خیلی بزرگ باشند و حتی به چند سانتی متر نیز برسند. زگیل 
تناسلی ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی )HPV( است. گرچه شایع ترین 
راه انتقال این ضایعات از طریق جنسی است، استفاده از وسایل شخصی 
و بهداشتی مشترک نیز می تواند باعث انتقال ویروس شود. اگر ضایعات 
زگیل بزرگ شود، امکان دارد نیاز به جراحی باشد ولی اندازه های کوچک 

با لیزر، کرایو یا محلول و پماد سوزاننده امکان درمان دارد.
 

تبخال تناسلی نیاز به درمان ضدويروس و آنتی بیوتیک دارد
یکی دیگر از ضایعات تناسلی، تبخال تناسلی است که مانند تبخال در 
دیگر قسمت های بدن ناشی از ویروس  خاصی است. ضایعات در سطح 
پوست حالت وزیکولر دارد و حاوی مایع است. بعد از چند روز می ترکد 
و مایع خارج می شود که زخم با بستر قرمز ایجاد می شود و با سوزش و 

درد زیاد همراه است. در مواردی که ضایعات تبخالی زیاد و بزرگ باشند 
مانع فعالیت های روزمره می شوند و در موارد وخیم ممکن است با تب 
همراه شوند. تبخال تناسلی از طریق جنسی منتقل می شود و حتما نیاز 
به درمان های ضدویروس و حتی آنتی بیوتیک برای جلوگیری از بروز 

عفونت های ثانویه است.
 

آبسه بارتولن در نتیجه عفونت  مکرر غده بارتولن اتفاق می افتد
در مدخل مجرای واژن دو غده به نام غده بارتولن موجود است و ترشحاتی 
دارند که باعث تسهیل رابطه زناشویی می شود. ممکن است مجاری این 
غدد بسته شود و ترشحات داخل غدد بماند و ایجاد برجستگی یا توده در 
یک سمت یا دو طرفه شود که »کیست بارتولن« نام دارد. گاهی این غده 
در اثر عفونت های مکرر با درد، قرمزی، تورم و ترشحات چرکی همراه 

است که »آبسه بارتولن« نام دارد. 
 

زخم  های مزمن را جدی بگیريد
عالوه بر آن، زخم های خوش خیم و بدخیم دیگری در نواحی تناسلی ممکن 
است ایجاد شود. اگر زخم با درمان یک هفته تا ۱۰روز آنتی بیوتیک بهبود 

پیدا نکرد و مزمن شد، حتما باید بررسی شده و نمونه گیری انجام گیرد.

موی زیرپوستی یا سودوفولیکولیت یکی از مشکالت نسبتا 
شایع پوستی است که در اثر شیوکردن یا اصالح موهای زائد 

به خصوص به روش استفاده از تیغ اتفاق می افتد. 
مانند  زائد  موهای  اصالح  برای  روش  هر  از  استفاده  در 
ایجاد  احتمال  با  و...  مو بر  پمادهای  موم انداختن،  تیغ زدن، 
فولیکول  التهاب  یا  فولیکولیت  موهای زیرپوستی و سپس 
مو ایجاد شود. برای پیشگیری از ایجاد موهای زیرپوستی، 
اولین نکته این است که توصیه می شود اصالح در جهت 

رویش موها باشد. 

استفاده از کرم های مخصوص پس از اصالح به هر روشی 
کمک کننده است اما بهتر از همه اینکه از لیزر برای کاهش 
موهای زیرپوستی استفاده شود. لیزر در این موارد به عنوان 
راهکار درمانی توصیه می شود و روش قطعی است. انواع 

لیزر برای بهبود موهای زیرپوستی کاربرد دارند.
در مورد لکه های پوستی ناشی از ایجاد موهای زیرپوستی 
البته  می یابد.  بهبود  به تدریج  و  نیست  نگرانی  جای  تقریبا 
کرم  های حاوی اسیدهای میوه یا الیه بردارهای حاوی ترکیبات 

مالیم به بهبود این لکه ها کمک می کنند.

کیست های مختلف ناحیه تناسلی نیاز به تشخیص و درمان دقیق دارد

لیزر بهترین روش درمان موهای زیرپوستی است

 دکتر شیرین نیرومنش/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر محمدصادق کالنتری 

نگاه متخصص زنان و زایمان

نگاه متخصص پوست

»میزگرد پوست« درباره کیست مویی با حضور دکتر مجتبی امیری 
متخصص پوست، دکتر شیرین نیرومنش متخصص زنان و زایمان، 

دکتر بابک ساعدی متخصص گوش و حلق و بینی، دکتر محمدصادق کالنتری 
متخصص پوست و دکتر حسین ابراهیمی مقدم روان شناس 

کیست مویی و ضرورت 
جراحی بدون ترس و تاخیر

»کیست ها« به ضایعات پوستی گفته می شود که به دلیل باقی ماندن چربی، مو و دیگر اجزای پوست در 
یک فضای بسته به وجود می آید. بهترین روش درمان کیست، جراحی است زیرا کیست به تدریج بزرگ 
می شود و معموال عفونت می کند. در چنین شرایطی درد ایجاد می شود و درمان طوالنی تر است. گرچه 
بروز کیست در هر سنی قابل انتظار است، به جز موارد مادرزادی، سایر کیست ها از سنین میانسالی به بعد 
معموال ظاهر می شوند. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »تقریبا چند ماهی است که روی 
گردنم کیست مویی در آمده. رفتم دکتر پوست ایشان بخشی از عفونت را تخلیه کردند ولی یک مقدار کمی از کیست 
هنوز مانده، به من گفتند باید با جراحی پالستیک بردارید، من اصال تمایلی به جراحی و.... ندارم، آیا روشی هست که 

این کیست بعد مدتی خودبه خود تخلیه شود؟ علت ایجاد آن چیست؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.«

 مریم سادات 
کاظمی


