
& Hastal›klar› Dergisi
Journal of Diseases of the Colon and Rectum

© TKRCD 2015

Modifiye Limberg Flep Yöntemi ile Tedavi Edilen

162 Hastan›n Erken Dönem Analizi” Bafll›kl›

Yaz›m›zla ‹lgili Sorulara ve Elefltirilere Cevaplar

Early Period Analysis of 162 Patient Treated With Modified
Limberg Flap

MUHARREM ÖZTAfi1, HÜSEY‹N S‹NAN1, MEHMET SAYDAM, HAL‹L KORAY SEZER2, EYÜP DURAN3,
MEHMET YILDIZ1

1Ankara Mevki Asker Hastanesi, Ankara - Türkiye 2Balikesir Asker Hastanesi, Balıkesir - Türkiye 3Elaz›¤ Asker Hastanesi, Elazı¤ - Türkiye

ED‹TÖRE MEKTUP

Baflvuru Tarihi: 20.05.2014, Kabul Tarihi: 21.05.2014

 Dr. Muharrem Öztafl

fi›rnak Asker Hastanesi fi›rnak - Türkiye
Tel: 0533.6102345
e-mail: mmoztas@hotmail.com

Kolon Rektum Hast Derg 2015;25:87-88

Say›n Editör,
Derginizin Haziran 2013 Volüm 23 Say› 2’de yay›mlanan
“ Modifiye Limberg Flep Yöntemi ile Tedavi Edilen
162 Hastan›n Erken Dönem Analizi” isimli çal›flmam›zla
ilgili Say›n Bülent KAYA’n›n ilgisine teflekkür ederek
elefltirilerini yan›tlamak isteriz.
1. Öncelikle gerçekten de bu çal›flmadaki hasta
popülasyonunun büyük bir k›sm›, yazar›n da belirtti¤i
gibi askerlik görevini yapan kiflilerden oluflmaktad›r.
Hastalar›m›z›n görev yapt›¤› bölgeye göre yaflam flartlar›
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ve standartlar› mutlaka de¤iflmekle birlikte ameliyat›
planlanan hastalar›n, hastanemize yat›fl ifllemi sonras›
tedavi ve takip süreçleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda sivil
hasta popülasyonundan herhangi bir fark› olmamaktad›r.
Hastalar›n ameliyat sonras› mevcut çal›flma koflullar›
göz önüne al›narak en az bir ay olacak flekilde evlerinde
istirahat süresi planlanmaktad›r. Kald› ki ço¤u hastan›n
ameliyat› askerlik görevinin bitifl tarihine yak›n olarak
planlanmakta ve bu hastalar istirahat sonras› sivil



yaflamlar›na devam etmektedirler. Yazar›n ifade etti¤i
hijyenik koflullar›n olmad›¤› bu popülasyonda bile
sonuçlar›m›z›n oldukça iyi olmas› sivil hasta
popülasyonunda daha da iyi olaca¤› fikrini
oluflturmaktad›r. Ancak tecrübemize göre, sivil ve asker
popülasyona uygulanan cerrahi tedavi sonuçlar›nda
herhangi bir farkl›l›k görmemekteyiz. Tüm bunlar dikkate
al›nd›¤›nda, Modifiye Limberg yönteminin genel
popülasyona uygulanabilecek bir yöntem oldu¤unun
ifade edilmesinin yanl›fl bir mesaj olmad›¤›n›
düflünüyoruz, yine de tercih cerrah›n kendisinindir.
2. Gluteal bölgede hipoestezi, kronik a¤r›, kötü kozmetik
sonuçlar gibi parametreler, çal›flmam›z›n as›l amac› olan
bu hasta lardaki  uzun dönem sonuçlar ›n›n
de¤erlendirilmesi sonucunda ileride okuyucuyla
paylafl›lacakt›r. Biz, pilonidal sinüs cerrahisi sonras›nda
çok önemli unsurlardan birisi olan nüks aç›s›ndan daha
avantajl› oldu¤unu düflündü¤ümüz Modifiye Limberg
Flep yöntemini tercih etmekteyiz. Yazar›n güncelli¤ini
korudu¤unu ifade etti¤i Karydakis yönteminin tedavi
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seçeneklerinden biri olabilece¤i fikrine kat›lmakla birlikte,
primer tedavi tekniklerine hele de orta hat primer tedavi
tekniklerine literatür ›fl›¤›nda kesinlikle kat›lmad›¤›m›z›
ifade etmek isteriz.1

3. Anal bölgeye yak›n alt uçta görülen maserasyon
aç›s›ndan de¤erlendirme yapmak için Limberg Flep
yöntemi ile Modifiye Limberg Flep yöntemlerini
karfl›laflt›ran çok say›da çal›flma mevcuttur.1,2,3 Modifiye
yöntemin bu bölgedeki maserasyon ve nüks sorunundan
yola ç›k›larak gelifltirilmifl bir yöntem oldu¤unu,
dolay›s›yla bizim vakalar›m›zda alt uç maserasyonunun
s›k görülen bir durum olmad›¤›n› bir kez daha hat›rlatmak
isteriz.
4. Pilonidal sinüs cerrahisinin erken dönem sonuçlar›n›n
de¤erlendirilmesinde postoperatif a¤r› skorlamas›,
hastanede kal›fl süresi, a¤r›s›z yürüyebilme süresi, a¤r›s›z
tuvalete oturma süresi, ifle geri dönüfl süresi, hasta
memnuniyet skoru gibi parametrelerin de¤erli oldu¤u
konusuna kat›l›yoruz.
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