
Resorberbara eller icke resorberbara hudsuturer i 

huvud- och halsområdet - vad blir skillnaden?

Tobias Kongstad, Gerhard Kjellén, Öron-, Näs- och halskliniken, Kalmar

På en ÖNH-klinik görs rutinmässigt många

hudingrepp inom huvud- och halsområdet.

Traditionellt används nylontråd till

hudsuturering och resorberbara suturer till

slemhinnor. Det händer dock att patienter

efterfrågar alternativ som inte kräver

suturtagning. Tidigare studier har oftast varit

små, studerat traumatiska sår eller inte varit

primärt inriktade på huvud- och halsområdet.

Resultaten pekar dock mot väsentligen

likvärdiga utfall1-3. Denna studie undersöker

därför om Ethilon® och Vicryl Rapide®, två

av de vanligast förekommande suturtyperna

på marknaden, är likvärdiga när det kommer

till komplikationer och kosmetiskt resultat.
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Ärr bedömt av patient

Ethilon Vicryl Rapide

Sex månader efter operationen följdes

patienterna upp hos en och samma läkare.

Både patient och läkare skattade ärren enligt

en validerat metod (Patient and Observer Scar

Assessment Scale4), en 10-gradig skala där

lägre poäng motsvarar bättre resultat.

Journalen genomsöktes efter tecken på

sårruptur eller sårinfektion.

Bakgrund

Material och metod

Resultat

Basdata visas i tabell 1. Totalt 152 ärr på 137

patienter följdes upp, 19 patienter föll bort.

Inga signifikanta skillnader påvisades i

basdata, komplikationsfrekvens eller ärrens

parametrar oavsett suturmaterial eller om

skattningen gjorts av läkare (figur 1)

respektive patient (figur 2).

Slutsats

Studien är bland de större i sitt slag och tar

även hänsyn till patientens egen uppfattning.

Skillnaderna i utfall var försumbara vilket är i

linje med liknande studier på flera olika

kroppsdelar. Det blev under uppföljningens

gång tydligt att personliga faktorer hos

individen påverkade uppfattningen av ärret i

högre grad än valet av suturmaterial.

Studiedesignen är prospektiv, randomiserad

och kontrollerad. Etiskt godkännande finns.

Mann-Whitneys U-test och Fishers exakta test

har använts för analys av kontinuerliga

variabler respektive frekvensvariabler.

Alla patienter som under 6 månaders tid

bokades in för hudingrepp i huvud- och

halsområdet (n = 386) erbjöds medverkan och

inkluderades efter informerat samtycke

(n = 156). Personer med svårigheter att fullgöra

uppföljningen (språk, demens etc.) eller

patienter där såren rekonstruerades med fria

fullhudstransplantat exkluderades. Varannan

vecka användes Vicryl Rapide® respektive

Ethilon®. Operatörerna anmodades att

använda samma suturteknik och suturtjocklek

som brukligt oavsett suturmaterial. 7-10 dagar

efter operationen träffade alla deltagare

distriktssköterska för suturtagning (Ethilon)

respektive sårkontroll (Vicryl Rapide).
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Ethilon Vicryl Rapide p
Patienter (ärr) [n] 75 (81) 62 (71)
Ålder (år)

Medel (SD) 66,7 (14,8) 65,7 (16,6)
Median (range) 70 (15-90) 71 (20-93) 0,924

Kön
Män (%) 42 (56,0) 35 (56,5
Kvinnor (%) 33 (44,0) 27 (43,5)

Rökning
Nej (%) 69 (92,0) 53 (85,5)
Ja (%) 6 (8,0) 9 (14,5) 0,276

Sårinfektion
Nej (%) 75 (100) 61 (98,4)
Ja (%) 0 (0) 1 (1,6) 0,453

Sårruptur
Nej (%) 73 (97,3) 61 (98,4)
Ja (%) 2 (2,7) 1* (1,6) 0,64†

Uppföljning (mån.)
Medel (SD) 6,7 (0,7) 6,9 (0,6)
Median (range) 6,7 (5,0-9,0) 6,9 (5,8-8,7) 0,058

Tabell 1. *En patient med samtidig ruptur i två ärr. 
† Beräknat på antal ärr istället för antal patienter.

Figur 1 och 2. Medelvärden och övre kvartiler för
bedömda parametrar.

I ljuset av denna och tidigare studier förefaller

det säkert att erbjuda vuxna och äldre

patienter hudsuturering med Vicryl Rapide®

i huvud- och halsområdet.
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