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Özet
Amaç: Pilonidal hastalık sık karşılaşılmasına rağmen tedavide kararlaştırılmış
bir algoritim yoktur. Pilonidal hastalık cerrahisinde sık kullanılan Limberg flep
tekniği (LFT) ile konservatif bir yöntem olan fenol tedavisini (FT) karşılaştırarak, tedavi algoritmasının belirlenmesine katkı sağlamayı amaçladık. Gereç
ve Yöntem: Şubat 2011 ve Eylül 2014 tarihleri arasında Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Genel Cerrahi servisinde pilonidal sinüs tanısı ile FT ve
LFT ile tedavi edilen hastalar retrospektif olarak çalışmaya dahil alındı. Dosyaları aracılığı ile kendilerine ulaşılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, cins, ağrısız yürüme ve işe başlama zamanı, komplikasyon, başarı ve
nüks oranları açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Olguların 73’ü (%81,1) erkek,
17’si (%18,9) kadın, yaş ortalamaları 24±8,4 (14-55) idi. LFT ve FT uygulanan hastalar arasında başarı ve nüks oranları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Hastanede yatış süresi LFT uygulanan hastalarda ortalama 1,55±0,9 gün idi. FT tüm hastalara ayaktan tedavi şeklinde uygulandı. Postoperatif komplikasyon, ağrısız yürüyebilme ve işe başlama zamanı açısından karşılaştırıldığında FT lehine istatistiksel anlamlı fark saptandı (p=0,00). Tartışma: Çalışmamızda başarısı kabul edilmiş ve sık uygulanan bir yöntem olan LFT’nin, başarı ve nüks oranları açısından FT’ye üstünlüğü olmadığını saptadık (p>0,05). Aksine postoperatif komplikasyon, ağrısız
yürüyebilme zamanı ve işe başlama zamanı açısından kıyaslandığında FT’nin
LFT’ye göre daha avantajlı olduğunu gözlemledik (p=0,00). FT’nin kabul edilebilir nüks oranı, düşük postoperatif komplikasyon oranı, iyi postoperatif hasta konforu, tekrarlayan uygulamalar yapılabilmesi ve operasyon seçeneğinin
her zaman mevcut olması nedeni ile tedavide öncelikli olarak uygulanabilecek
yöntemler arasında olduğunu düşünmekteyiz.

Abstract
Aim: Although pilonidal disease is experienced commonly, there is no definitive algorithm. Our purpose is to contribute in determining treatment algorithm by comparing the conservative phenol treatment (PT) method with
limberg flap technique (LFT) used frequently for pilonidal disease surgery.
Material and Method: Patients diagnosed with pilonidal sinus and treated
with PT and LFT between February 2011 and September 2014 in Buca Seyfi
Demirsoy State Hospital General Surgery service are retrospectively enrolled
in the study. Patients are contacted with the help of their files and included in
the study. Patients are compared in terms of age, gender, pain-free walking
and start date for going back to work, complications, success and relapse
ratios. Results: 73 (81.1%) of the cases were male, 17 (18.9%) were female
and their average age was 24±8.4(14-55). No statistically significant difference was detected between patients who have undergone LFT and PT
in terms of success and relapse (p>0,05). Hospitalization period was average 1.55±0.9 days for patients who have undergone LFT. FT was applied
as outpatient treatment for all patients. A statistically significant difference
was determined in favor of PT as a result of comparing postoperative complications, pain-free walking and start date for going back to work (p=0,00).
Discussion: In our study, we have proven that LFT, which is a method used
frequently with recognized success is not superior to PT in terms of success
and relapse ratios (p>0.05). On the contrary, when compared in terms of
postoperative complication, pain-free walking time and start date for going
back to work, we observed that PT is more advantageous than LFT (p=0,00).
We consider that PT can be prefered treatment method due to its acceptable relapse ratio, low postoperative complication ratio, good postoperative
patient comfort, capability of performing repeated applications and constant
availability of operation option.
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Giriş
Pilonidal hastalık, sakrokoksigeal bölgede sık görülen, etiyolojisi
ve en uygun tedavi yöntemi konusunda halen tartışmalar mevcut olan bir hastalıktır [1]. İnsidansı 100000’de 26’ dır. Genelde
genç popülasyonda, erkeklerde kadınlara göre iki kat daha fazla
görülür [1-3]. Puberte öncesi nadir görülüp, etiyolojide önceleri
konjenital faktörler düşünülürken artık akkiz bir hastalık olduğu
kabul edilmektedir [1, 2, 4, 5].
İlk tarif edildiği günden bu yana farklı tedavi yöntemleri kullanılmıştır. Eksizyon, eksizyon ve primer kapama, eksizyon ve marsupiyalizasyon, eksizyon ve flep yöntemleri gibi cerrahi yöntemlerin yanı sıra depilasyon, kavite koterizayonu, fenol tedavisi gibi
konservatif yöntemlerde kullanılmış ancak seçkin yönteme karar verilememiştir [5-9]. Yapılan cerrahi ve konservatif tedaviler sonrası sakrokoksigeal bölgeye depilasyon uygulanması, hijyenik ortam sağlayarak rekürrens riskini azalttığı gösterilmiştir [10, 11].
Pilonidal hastalığın ideal tedavi yöntemi daha az ağrılı, hastanede yatış gerektirmeyen, günlük aktiviteye hızlı dönüş sağlayan, düşük komplikasyon ve nüks oranına sahip, az maliyetli, iyi
estetik sonuç veren bir yöntem olmalıdır [3, 6, 8,12,].
Gereç ve Yöntem
Şubat 2011 ve Eylül 2014 tarihleri arasında Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Genel Cerrahi servisinde pilonidal sinüs
tanısı ile FT ve LFT ile tedavi edilen hastalar retrospektif olarak
incelendi. Ulaşılan hastalar çalışma kapsamına alındı. Hastalar
postoperatif komplikasyon, başarı oranı, nüks oranı, analjezik
kullanmadan ağrısız yürüme ve işe başlama zamanı açısından
karşılaştırıldı. Pilonidal sinüs tanısı konulan hastalara hastalık
ve tedavi seçenekleri ile ilgili bilgi verildikten sonra verilen tedavi kararı doğrultusunda bilgilendirilmiş onamları alındı. Uygulanacak tedavi metodunun seçiminde, hastanın tercihinden başka bir kriter değerlendirilmedi. Sinüs orifislerinin sayısı ve yerleşimi dikkate alınmadı. Sinüs orifislerinden pürülan akıntısı olan
tüm hastalara işlemden bir hafta önce oral antibiyotik başlandı.
FT uygulanan hastalarda, lokal anestezi sonrası tüm sinüs orifisleri stile ile kanüle edildi. Sonrasında pilonidal kiste en yakın
sinüs orifisini içeren yaklaşık 0.5-1 cm çapında rhomboid insizyon ile mikro sinüsektomi yapılarak kist içine girildi. Kist içindeki kıllar pens ile temizlendikten sonra kist duvarı kürete edildi.
Daha sonra % 80 fenol, hazırlanan küçük fındık tamponlar yardımı ile tüm kist duvarına sürüldü. Eğer orta hattın dışında sinüs orifisi varsa, buradan %80 fenol enjeksiyonu uygulandı. Verilen fenol açık olan kist kavitesinden geri alındı. İşlem sonrası
hastalara, pansumanlarını 24 saat sonra açabilecekleri ve banyo yapabilecekleri söylendi. Hastalar 15 gün sonra kontrole çağırıldı ve halen kist kavitesi mevcut olan hastalara işlem ikinci kez uygulandı.
FT yöntemi 22 hastaya bir kez, 13 hastaya iki kez uygulandı. FT
tüm hastalara lokal anestezi altında ve ayaktan tedavi şeklinde
uygulandı. LFT yöntemi tüm hastalar hastaneye yatırılarak spinal anestezi altında, standart yöntem ile uygulandı. İşlem sonrası tüm hastalara operasyon bölgesine depilasyon önerildi.
İstatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 21 programı kullanıldı. Sürekli değişkenler ortalama ±standart sapma olarak
ifade edildi. Kategorik değişkenler ise (%) olarak ifade edildi.
Gruplar arasındaki normal dağılıma uygunluk gösteren para| Journal
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metrik değişkenler Student t testi ile normal dağılıma uygunluk göstermeyen parametrik değişkenler ise Mann-Withney U
testi ile karşılaştırıldı. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare ve Fisher’in kesin ki-kare testi kullanıldı. Tüm istatiktiksel değerlendirmeler için p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.
Tablo. LFT ve FT’nin demografik ve çalışma verileri açısından karşılaştırılması
GRUP 1 (n55)

GRUP 2 (n35)

p değeri

Yaş

26,5±38,4

25,4±8,4

p>0,05

Cins

44 (%80) Erkek

29 (%82,9) Erkek

11 (%20) Kadın

6 (%17,1) Kadın

p>0,05

BMI

26,1±3,2

25,9±3,3

p>0,05

Postoperatif Komplikasyon

13 olgu (%23,6)

0

p=0,01

Başarı oranı

49 olgu (%89)

30 olgu (%86)

p>0,05

Nüks

6 olgu (%11)

5 olgu (%14)

p>0,05

Ağrısız yürüyebilme (gün)

11,4±5,6

2,1±1,3

P=0,00

İşe başlama zamanı (gün)

27,4±8

5,7±3

P=0,00

Bulgular
Çalışma kapsamına 73 (%81,1) erkek ve 17 (%8,9) kadın toplam 90 hasta alındı. 44’ü (%80) erkek 11’i (%20) kadın, toplam 55 hastaya LFT (grup 1), 29’u (%82,9) erkek 6’sı (%17,1)
kadın toplam 35 hastaya FT (grup 2) uygulandı. Grup 1’de BMI
26,2±3,2, grup 2’de BMI 25,9±3,3 bulundu. Grup 1’de ortalama
yaş 26,5±3,2, grup 2’de 25,9±3,3 olarak saptandı. İki grup arasında BMI ve ortalama yaş açısından anlamlı fark bulunmadı
(p>0,05).
LFT uygulanan 38 (%69) hasta postoperatif 1. gün, 8 (%14,5)
hasta postoperatif 2. gün, 6 (%10,9) hasta postoperatif 3. gün,
2 (%3,6) hasta postoperatif 4. gün, 1 (%1,8) hasta postoperatif 5. gün taburcu edildiler. Grup 1’de ortalama hastanede yatış
1,55±0.9 gün olarak bulundu. Grup 2 hastalarda prosedür ayaktan tedavi şeklinde uygulandı. İki grup arasında hastanede yatış günü açısından grup 2 lehine istatistiksel anlamlı fark saptandı (p=0,00).
Grup 1’de 43 (%78,1) olguda aspirasyon amaçlı dren kullanıldı.
Grup 1’de dren çekilme günü ortalama 6,44±4,87. gün iken grup
2’ de hiçbir hastada dren kullanılmadı (p=0,00).
Grup 1’de analjezik kullanmadan ağrısız yürüme günü ortalama
11,4±5,6 gün, grup 2’de 2,1±1,3 gün olarak saptandı. Grup 1’de
işe başlama zamanı ortalama 27,4±8 gün, grup 2’de 5.7±3 gün
olarak saptandı. Analjezik kullanmadan ağrısız yürüme zamanı
ve işe başlama zamanı açısından grup 2 lehine istatistiksel anlamlı fark saptandı (p=0,00).
FT uygulanan hiçbir hastada postoperatif komplikasyon gözlenmedi. LFT uygulanan 6 (%10,9) hastada seroma, 4 (%7,2) hastada flep ayrışması ve 3(%5,4) hastada enfeksiyon saptandı.
Postoperatif komplikasyon açısından grup 2 lehine istatistiksel
anlamlı fark saptandı (p=0,01).
Grup 1’de ortalama izlem süresi 20,6 ay (5-45), Grup 2’de ise
15,5 ay (7-28) olarak saptandı. Grup 1’de 49 (%89) hastada başarı, 6 (%11) hastada nüks saptandı. Grup 2’de 30 (%86) hastada başarı 5 (%14) hastada nüks saptandı. İki yöntem arasında
başarı ve nüks oranları açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Nüks eden 1 olguya tekrar FT önerildi ancak
hasta şikâyetlerinin az olması nedeni ile tedaviyi kabul etmedi.
Nüks eden 2 olgu LFT ile opere edildi.
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Tartışma
Fenol tedavisi lokal anestezi altında ayaktan tedavi şeklinde uygulanabilen bir yöntemdir. Tekrarlayan uygulamalar yapılabilir.
Fenol aromatik bir çekirdeğe hidroksil gurubunun eklenmesi ile
oluşan, anestetik ve dezenfektan etkileri nedeni ile çeşitli ilaçların bileşiminde bulunan asidik bir maddedir. Likit ve kristalize
formları mevcuttur [13, 14].
Pilonidal hastalığın fenol enjeksiyonu ile tedavisi ilk defa Maurice ve Greenwood [15] tarafından tariflenmiştir. İlk zamanlarda
genel anestezi altında uygulanan yöntem zamanla, lokal anestezi ile ayaktan tedavi şeklinde uygulanan konservatif bir yöntem haline gelmiştir [16- 18]. Yapılan bir literatür çalışmasında
kür oranı %87±10 olarak bulunmuştur [6]. Bizim çalışmamızda
5 (%14) hastada nüks görülüş , 30 (%86) hastada kür sağlanmıştır. En sık komplikasyonu abse ve sellülittir [6]. Ayrıca yumşak dokuya veya cilde fenol teması ile doku nekrozu gelişebilir. Çalışmamızda hiçbir olguda postoperatif komplikasyon gözlemlemedik.
LFT ilk defa 1946 yılında Limberg tarafından tariflenmiştir [19].
Daha sonra yapılan çalışmalarda flep yöntemlerinin diğer cerrahi yöntemlere oranla daha üstün olduğu, flep yöntemleri arasında da LFT’nin diğer flep yöntemlerinden daha üstün olduğu
saptanmıştır [20-22]. LFT’nin başlıca komplikasyonları enfeksiyon, seroma ve flep nekrozudur. Saylam ve ark. [8] 354 hastadan oluşan serilerinde, total eksizyon ve primer kapama, D-flep,
Karydakis flep ve LFT’yi karşılaştırmışlar, ortalama nüks oranını %7,5-13,5 olarak bildirmişlerdir. Kaser ve ark. [23] çalışmalarında LFT uyguladıkları hastalarda %13 nüks saptadıklarını bildirmişlerdir. Bizim serimizde literatür ile uyumlu olarak 6 (%11)
hastada nüks görülmüştür.
Altıntoprak ve ark. [1] 90 hastaya LFT uygulamışlar ve 18 (%20)
hastada postoperaftif komplikasyon bildirmişlerdir. Bizim serimizde LFT uygulanan 13 (%23,6) olguda postoperatif komplikasyon görülmüştür.
Fenol tedavisinden sonra en sık görülen komplikasyonlar abse
ve sellülittir [6]. Schineider ve ark. [24] çalışmalarında abse oranını % 12.5, Doğru ve ark. [25] %36.6 olarak bildirmişlerdir. Kayaalp ve Aydın [6] yaptıkları literatür çalışmasında FT’nin morbiditesini %8.9±4.7 olarak bulmuşlardır. Literatürde tarif edilen
fenol tedavisinde klemp yardımı ile genişletilen sinüs orifisinden işlem yapılmaktadır [11, 25]. Bizim çalışmamızdaki 35 hastanın hiçbirinde abse, hematom, sellülit ve kanama izlenmemiştir. Biz bunun; rhomboid insizyon ile mikro sinüsektomi yapıldığı
için kist kavitesinin iyi temizlenebilmesine ve iyi drene edilmesine bağlı olduğunu düşünmekteyiz.
Girgin ve ark. [10] 42 hastanın 26’sına bir kür FT, diğer hastalara 1-8 kür FT uygulamışlar ve tüm hastalarda başarı sağlayarak tekrarlayan fenol uygulamaları ile başarı oranının arttığını
göstermişlerdir. Biz çalışmamızda 22 hastaya bir kür, 13 hastaya iki kür FT uyguladık.
Pilonidal sinüs genç popülasyonda görülen ve yaşam kalitesini bozan bir hastalıktır. Postoperatif iyileşme süresinin uzunluğu, üretim gücünün azalmasına neden olur [7]. Yapılan çalışmalarda FT düşük maliyetli, kozmetik sonuçları iyi ve uygulanması basit bir yöntem olarak tanımlanmaktadır [13, 18, 25]. Kayaalp ve ark. yaptıkları literatür çalışmasında FT uygulanan hastaların ortalama işe dönüş süresini 2,3±3,8 olarak bildirmişlerdir
[6]. Çalışmamızda FT, postoperatif işe dönüş zamanı açısından,
3 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

LFT’ye kıyasla belirgin avantaj sağlamaktadır (p=0,00).
Akan ve ark. [18] LFT ve FT yöntemlerini karşılaştırdıkları çalışmalarında LFT uyguladıkları hastalarda 4 (%8) nüks saptarken,
FT uyguladıkları hastalarda 6 (%12) nüks saptamışlar. LFT ile
FT uyguladıkları hastalar arasında nüks gelişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda LFT uygulanan 6 (%11) hastada, FT uygulanan 5(%14)
hastada nüks saptadık. Her iki grup arasında nüks açısından istatistiksel anlamlı fark saptamadık (p>0,05).
Sonuç olarak, çalışmamızda FT yönteminin düşük maliyet, daha
az postoperatif komplikasyon oranı, daha az postoperatif ağrı,
günlük aktiviteye daha erken dönüş ve daha iyi kozmetik sonuç sağladığını gözlemledik. Ayrıca spinal anestezinin getirdiği komplikasyonları taşımaması nedeni ile LFT’den daha iyi bir
tedavi seçeneği olduğunu ve pilonidal hastalık tedavisinde öncelikli olarak uygulanabilecek yöntemler arasında olduğunu düşünmekteyiz.
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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