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Say›n Editör,
Derginize Dr.Burhan Hakan KANAT taraf›ndan editöre
mektup olarak gönderilen, “Sakro-Koksigeal Yerleflimli
Pilonidal Sinüs Hastal›¤›n›n Tedavisinde Kristalize Fenol
Uygulamas›: Gerçekten Baflar›l› m›?” bafll›kl›
makalemizle ilgili soru ve yorumlara yan›tlar›m›z
afla¤›dad›r:
1. Makalemizde pilonidal sinüs tedavisinde fenol
kullan›m›n›n ilk kez 1964 y›l›nda Maurice ve arkadafllar›
taraf›ndan tan›mland›¤› belirtilmifl, fenolün kristalize
formunun kullan›m› ile ilgili bilgi verilmemifltir.
2. ‘Nereye kadar fenol uygulanmal›?’ ‹yileflene kadar

m›? Hasta istemeyene kadar m›? sorular›n› yan›tlaya-
bilmek için bu konuyla ilgili yap›lacak prospektif
randomize klinik çal›flmalar›n sonuçlar›na ihtiyaç vard›r.
Tedavi karar›nda hasta tercihi de önemlidir, bu nedenle
cerrahiye alternatif tedavi yöntemleri de hastalara detayl›
bir flekilde anlat›lmal›d›r.
3. Kristalize fenol uygulamas› s›ras›nda cilt yeterince
korunmaya çal›fl›lm›fl, buna ra¤men baz› hastalarda sinüs
orifisi çevresinde hafif eksfoliyasyon gözlemlenmifltir.
Ancak, bu hastalar yanma, a¤r› gibi herhangi bir flikayet
tarif etmemifl ve eksfoliyasyon 1-2 gün içinde h›zl› bir
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flekilde düzelmifltir. Bu nedenle, eksfoliyasyon bir
komplikasyon olarak de¤erlendirilmemifl ve makalemizde
ayr›nt›l› yer verilmemifltir.
4. Takip s›ras›nda k›sa bir süre için iyileflme olsa da, son
kontrolde hasta flikayet tan›ml›yorsa bu durum "tedavide
baflar›s›zl›k" olarak de¤erlendirilmifltir. Çal›flman›n takip
süresi göreceli olarak k›sa oldu¤undan (medyan 16 ay)
nüks ile ilgili sonuç vermenin sa¤l›kl› olmayaca¤›n›
düflünülmüfltür.
5. Klini¤imizin deneyimine göre; kristalize fenol tüm
pilonidal sinüs hastalar›na uygulanabilir. Orifis say›s›,
konumu gibi kriterler önemli de¤ildir; çünkü, birden çok
say›daki orifisler ço¤unlukla ayn› kaviteye aç›lmaktad›r.
Orifisler birbirine yak›nsa küçük bir insizyonla
birlefltirildikten sonra kaviteye kirstalize fenol uygulan›r.
Bu çal›flmada hastalarda kür oran›n› art›ran faktörler
belirlenememifltir. Makalenin tart›flma bölümünde
belirtildi¤i gibi; sunulan bulgular›n retrospektif bir
çal›flman›n sonuçlar› olmas›, serideki hasta say›s›n›n
göreceli azl›¤›, iyileflmeyi etkileyebilecek baz›
parametrelerin hasta kay›tlar›nda bulunmamas› nedeni

ile de¤erlendirmeye al›namam›fl olmas› ve izlem süresinin
göreceli k›sal›¤› çal›flman›n zay›f yönleri olarak kabul
edilmifltir.
6. Ard›fl›k hastalar›n seçilmifl olmas› bizce çal›flman›n
kuvvetli yönüdür. Çünkü; hasta seçimini spesifiklefltirmek
fenolün kullan›m alan›n›n dar olabilece¤ini
göstermektedir. Bizim bilgilerimize göre; pilonidal sinüs
hastal›¤› için kristalize fenol uygulamas›n›n kontrendike
olup, cerrahi tedavi uygulanmas› gerektirecek bir hasta
grubu yoktur.
7. Kristalize fenol uygulamas›, nüks pilonidal sinüs
hastalar›nda dahi baflar›l› oldu¤u gösterilmifl bir tedavi
yöntemidir. Elefltiride de belirtildi¤i gibi; cerrahi tedavi
yöntemleriyle benzer nüks oran›na sahip, ancak
komplikasyon oran› daha düflük ve ifl gücü kayb› daha
az olan bir yöntem hastalara önerilebilir ve kabul
edildi¤inde uygulanabilir. Her pilonidal sinüs hastas›,
kristalize fenol uygulamas› yönteminin avantaj ve
dezavantajlar› hakk›nda bilgilendirilmek kayd›yla bu
tedavi yönteminden yararlanma flans›n› kullanmal›d›r.

113Vol. 25, No.3
SAKRO-KOKS‹GEAL YERLEfi‹ML‹ P‹LON‹DAL S‹NÜS HASTAL⁄ININ TEDAV‹S‹NDE

KR‹STAL‹ZE FENOL UYGULAMASI: GERÇETEN BAfiARILI MI?

© TKRCD 2015


