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ÖZET
Okul öncesi yaş grubu hastalardaki basit el besilerinin sürüre 
edilmesiyle konservatiftakibi arasındaki farklar araştırılmıştır. 
Ocak 2002 Ocak 2003 tarihleri arasında Ankara Numune 
Hastanesi Acil Servisi 'ne başvuran 90 adet l ila 6 yaş arası 
hastadaki 95 basit el keşişi araştırmaya dahil edildi, 95 elin 43 
adeti sütüre edilerek, 42 adeti ise konservatif olarak takip 
edildi. Hastalar ağrı, son estetik görünüm ve tedavi süresi 
açısından karşılaştırıldı.
Sütüre edilen grupta ağrı puanlaması 35 iken konservatif 
grupta ise 29 olarak değerlendirildi. Yaranın son görünümü 
açısından puanlama İse sütüre edilen grupta 2,2, konservatif 
grupta ise 2,5 olarak bulundu. Bu sonuç isiaiistiki olarak 
anlamlı bulunmadı. Tedavi süresi sütüre edilen grupta 12 gün 
iken, konservatif takip edilen grupta 6 gün idi. Okul öncesi yaş 
grubundakipediairik hastaların basit el kesilerinin takibinde 
sütüre etmekle konservatiftakip arasında estetik sonuç olarak 
bir fark bulunmazken, ağrı ve tedavi süresi olarak konservatif 
takip daha üstün bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Pediatrik basit el keşişi, sütür, konservatif 
takip

GİRİŞ
Pediatrik el kesileri plastik cerrahların acil serviste 

sık karşılaştığı vakalardandır. Bhende et al serilerinde 
pediatrik el yaralanmalarında en sık karşılaşılan sebep 
olarak %38,1 ile kesıler olduğunu belirtmiştir1. Af-Hoqaıl 
et al ise kendi serilerinde kesileri en sık sebep olarak 
göstermekte ve oranı %32,5 olarak vermektedir2. Tendon, 
arter, sinir gibi yapıların yaralanmalarına müdahale 
tartışılmazken, basit kesilerde durum bu olmayabilir. 
Özellikle basit ve küçükkesiler cerrahı teredütte bırakabilir, 
Pediatrik yaş grubunda-bu seçim daha da zordur. Aynı 
zamanda el kesileri daha genç hastalarda rastlanmaktadır1. 
Hem bu yaş çocuklarına müdahale etmede zorluk hem de 
dikiş almadaki zorluklar karar vermede plastik cerrahı 
oldukça sıkıntıda bırakmaktadır. Bu çalışmada basit el 
yaralanmalarında sütür ile konservatif tedavi arasındaki

SUMMARY
Comparison of Suture Versus Conservative Techniques in 
Simple HandLacerations o f PreschoolAge Patients
Results beh-veen sutured and conseıvatively faUovved simple 
hand lacerations in preschool age patients ar e compared. 95 
hand lacerations İn 90preschool age patients betvveen 1 and 6 
years oldwho registeredAnkara Nnumune Research Training 
Hospiial Emergency Service behveen January 2002 and 
Januaıy 2003 are included. Patients were compared according 
to thefinal apparence ofscars, pain and duration o f treatment. 
Pain vms scored 35 fa r  the sutured group and 29 far the 
conseıvatively treated. Final apperance ofscars were 2.2far 
the sutured group and 2.5far the conseıvatively treated which 
wasn ’t found statistically significant, Duration o f  treatment 
were 12 and 6 daysfor the sutured and conserativelyfollowed 
patients respectively. Treatment o f  simple hand lacerations in 
preschool age pediatric patients yields better results in pain 
and lasts much less, but final apperance wasn ’t found to be 
superior to the sutured group.
Key Words:Pediatric simple hand lacerations, suturing, 
conservativefottow-up

klinik sonuçlan karşılaştırmayı amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEM
Çalışmaya Ankara Numune Hastanesi Acil Servisi’ 

ne Ocak 2002 ile Ocak 2003 arasında basit el yaralanması 
tanısıyla başvuran 1 ila 6 yaş arası okul öncesi yaş grubu 
90 çocuktaki 95 el kesisı dahil edilmiştir. 102 hasta 
çalışmaya alınmış ancak 12 hasta takibine devam 
etmemiştir. Basit el keşişi proksimal volar kriz distalinde 
olan, tendon, aretr, sinir ve kemik yaralanması olmayan, 
kesisİ 1,5 cm.in altında olarak kabul edilmiştir. Diabetes 
mellitus, hipertansiyon gibi sistemik hastalığı olan 
hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Tüm hastalar 
başvurduğunda kesinin üzerinden en fazla 8 saat 
geçmişti.

95 elin 43 adeti sütüre edilerek, 42 adeti ise
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konservatif olarak pansumanla takip edildiler. Tüm hasta 
ebeveynlerine daha önceden hazırlanmış ve her iki tedavi 
yöntemini açıklayan yazılı bir kağıt verilmiş ve standart 
metin sözlü olarak ebeveynlere bildirilmiştir. Hastaların 
tedav i şek line  her iki m etodun ebeveyn lere  
açıklanmasından sonra ebeveynleri tarafından karar 
verilmiştir.

Sütüre edilen tüm hastalar cerrahi temizlikten sonra 
lidokain ile anestezi sağlandı ve hastalar 4-0 Veya 5-0 
prolen ile sütüre edildi. Yaraya daha sonra polimiksin-B 
içeren antibiyotikli merhem uygulandı. Ve steril bir örtü 
ile örtüldü. Konservatif takip edilecek vakalar ise cerrahi 
tem iz liğ i tak iben  po lim iksin -B  içeren  m erhem  
uygulandıktan soma steril bir örtü İle örtüldü.

Tüm hastalar 24 saat soma ayaktan poliklinikte 
kontrol edildi ve pansumanları yapıldı. 3. günden sonra 
tüm pansumanlar açık bırakılarak sadece merhem ile 
yağlama önerildi. Tüm sütürler postoperatif 10. günde 
alındı.

Tüm hastalar müdahaleden sonra bir hafta, bir ay ve 
üç ay sonra kontrole çağırıldı.

BULGULAR
Hastalar ağrı, yaranın son hali, tedavinin süresi 

açısından değerlendirildiler. Ağrı Görsel Analog 
Skala(G A S) y a rd ım ıy la  h as ta la r ta rafından  
değerlendirildi3. Skala 100 mm. uzunluğunda idi ve 0 
ağrısız, 100 en fazla ağrı olacak şekilde dizayn edilmişti. 
Hastalara 3 defa ağrı derecesini belirtmesi istendi. Alman 
üç değerin ortalaması alınarak kaydedildi.

Yaranın son hali yine hastanın ebeveyni tarafından, 
daha önceden hazırlanmış ve değişik yara iyileşme 
so nuç la rın ı göste ren  b ir ska la  yard ım ıy la  
değerlendirilmiştir. Bu skalada en iyi yara iyileşmesi 1 ile 
en kötü yara iyileşmesi ise 5 ile gösterilmiştir.

Tedavi süresi ise ebeveynleri tarafından yaralanma 
öncesi gündelik faaliyetlerine dönme süresi olarak gün 
üstünden belirtilmiştir. Gündelik faaliyetlere dönme kriteri 
çocuğun yaralanan elini çekinmeden kullanması olarak 
alınmıştır.

95 yaralanmanın 43 adeti sütüre edilerek, 42 adeti ise 
konservatif olarak pansumanla takip edildi. Sütüre edilen 
grupta 3 adet enfeksiyon gözlenirken konservatif gmpta 
enfeksiyona rastlanm adı. Enfekte olan kesilerde 
pansumana devam edildi ve oral antibiyotik tedavisine 
başlandı. Tüm hastalarda enfeksiyon düzelirken hiçbir 
hastada abse oluşumu veya yara açılması izlenmedi.

Ağrı sütüre edilen grupta ortalama olarak 35, 
konservatif grupta ise 29 olarak değerlendirildi. Hastalara 
oral olarak parasetamol preparatlaıı hastanın kabulüne 
göre tablet veya şurup formunda verildi. Ağrı tüm 
hastalarda oral analj eziklerle kontrol altına almabildi.

Yaranın son halinin değerlendirilmesinde ise sütüre 
edilen grupta ortalama sonuç 2,2, konservatif grupta ise 
2,5 olarak değerlendirildi. Bu sonuçlar istatistiki olarak

anlamlı bulunmadı.(p< 0,05)
Tedavi süresi sütüre edilen grupta 12 gün olarak 

bulunurken konservatif grupta bu süre 6 gün idi. Cerrahi 
tedavi süresi konservatif tedaviye göre anlamalı olarak 
uzundu.

TARTIŞMA

Acil servislerde görülen basit el kesilerinde cerrahi 
ile konservatif tedavi arasında seçim yapmak özellikle 
bazı vakalarda zordur. Bu zorluk özellikle pediatrik yaş 
grubu hastalarda daha da belirgin olmaktadır. Bu 
hastalarda cerrahi girişimin lokal olarak yapılmasında hem 
hasta kontrolünde hem de cerrahi teknik olarak zorluklar 
mevcuttur. Cerrahi girişim bu yaş grubunda daha çok 
ileri dönem de este tik  görünüm e yönelik  olarak 
istenmektedir. Bu yaş hastalar da konservatif takip ile 
cerrah i g irişim  d ışında  yeni b ir  a lte rn a tif  ise 
oktilsiyanoakrilatile doku yapıştırılmasıdır. Yüksek cilt 
geriliminin olduğu yerlerde kullanılması zor olmasına 
rağmen immobilizasyonlaiyi sonuçlar bildirilmiştir4.

Hemdon JH parmak yaralanmalarında konservatif 
metodun tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir5 ancak 
Macgregor ve ark parmak yaralanmalarında ise cerrahi 
yöntemi önerm ektedir6. Quinn ve ark ise basit el 
kesilerinde konservatif metod ile benzer kozmetik 
sonuçlar alındığını ve cerrahi girişime göre daha hızlı ve 
ağrısız olduğunu savunmuştur7.

Bu çalışmada çıkan sonuçlarda sütüre edilen ile 
konservatif takip edilen vakalara arasında estetik görünüm 
olarak fark bulunmazken, ağrı ve tedavi süresi açısından 
konservatif grup sütüre edilen gruba göre anlamlı olarak 
daha üstündü. Konservatif tedavi ile hastalar hem daha 
az ağrı hissediyorlardı hem de daha kısa sürede günlük 
yaşama dönüyorlardı.

Hastaların daha az ağrı hissetmesi yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi yönünden önemlidir. Tedavi esnasında 
ağrının az hissedilmesi aynı zamanda analjezik ihtiyacını 
da azalttığından ekonom ik bir tedavi yöntemi de 
sunuyordu. Bu bulgu Quinn ve ark serileriyle uyumludur7.

Tedavi süresinin kısalması hastaların sosyal yaşama 
hızlı dönmesini hızlandırmaktadır. Bu hem hasta hem de 
ebeveynleri için bir avantaj sağlamaktadır.

Estetik sonuçlar arasında bir fark bulunmaması bu 
tür kesilerin estetik amaçlı olarak dikilmesinin gerekli 
olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Sonuçlarımız 
Hemdon’ un serisiyle uyumludur5.

Bu çalışmaya sistemik hastalığı olan, büyük ve 
komplike kesileri olan hastalar alınmamıştır. Sayılan 
durumlar yara iyileşmesini etkilediğinden bulunan 
sonuçlar bu hastalara uygulanamaz. Sistemik hastalıklar 
yara iyileşmesini geciktirdiğinden, komplike yaralanmalar 
ise ek dokuların (kas, kemik, tendon, sinir) tamiri 
g e rek tird iğ inden  bu h as ta la ra  cerrah i girişim  
düşünülmelidir.
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SONUÇ
Okul öncesi yaş grubu pediatrik hastalarda basit el 

kesilerinin tedavisinde konservatif takip, sütüre etmeye 
göre ağrı ve tedavi süresi açısından üstün olup, estetik 
görünüm açısından aralannda anlamlı fark yoktur.
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