
Chirurgia (Bucur). 2011;106(4):491-494 
 
Lamboul Limberg este mai bun în tratamentul chirurgical al bolii pilonidale. Rezultatele unei serii 

de 767 pacienți cu o perioadã de urmãrire de minim 5 ani 
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Rezumat 
Scop: Boala pilonidalã este o afecțiune dobânditã, întâlnitã de obicei la bãrbații tineri. Acest studiu 
retrospectiv descriptiv a fost efectuat pentru a determina efectele suturii primare, marsupializãrii și a 
lamboului Limberg în tratamentul bolii pilonidale în ce privește perioada pânã la reîncadrarea în 
muncã, infecția și rata de recurențã. 
Metodã: 823 pacienți au fost operați de aceeși 2 chirurgi, practicându-se excizia largã a leziunii. La 
unii pacienți s-a practicat suturã primarã (Grupul 1) la alții marsupializare (Grupul 2) și la un numãr de 
pacienți s-a efectuat reconstrucție cu lambou Limberg clasic. Tipul intervenției chirurgicale a fost 
decis de chirurgul operator. În ianuarie 2010, 767 dintre cei 823 pacienți au putut fi gãsiți și s-a 
efectuat un interviu telefonic planificat. 
Rezultate: 767 pacienți (85 femei, 682 bãrbați) cu o vârstã medie de 25,8 ani au fost incluși în studiu. 
În ”întoarcerea la serviciu (zile)” perioadele au fost semnificativ statistic diferite între grupuri 
(p<0,001). Perioada pânã la reîncadrarea în muncã a fost semnificativ mai micã în grupul cu suturã 
primarã comparativ cu grupul cu marsupializare. În grupul cu reconstrucție  cu lambou Limberg rata 
de infecții de plagã a fost mai micã cu 4.7%. Cea mai mare ratã de recurențã s-a înregistrat în grupul 
cu suturã primarã. S-a observat o diferențã semnificativã statistic (p<0,001) între tipurile de 
intervenții chirurgicale în ceea ce privește rata de recurențã. 
Concluzie: Datoritã vindecãrii mai rapide, a întoarcerii mai repede la muncã și a ratelor mai mici de 
infecție și de recurențã, reconstrucția cu lambou Limberg este mai bunã în boala pilonidalã. 
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