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Abstract 

Background: Inguinal herniotomy is the most common surgery performed by pediatric 

surgeons. Due to the lack of sufficient studies comparing herniotomy methods, this study aimed 

to compare two herniotomy methods with and without incising external oblique muscle fascia 

in terms of intraoperative and postoperative complications and operation time. 

Materials and Methods: This single-blind randomized clinical trial study was conducted on 

111 male-children with inguinal hernia who referred to Imam Ali Alborz hospital from 

September to December 2020, by convenience sampling method. 102 patients had unilateral 

hernia (91.89%) and 9 patients had bilateral hernia (8.11%) which each side was operated by 

different method, finally total number of surgeries was 120 cases. In the first group, 60 patients 

were operated with incising and in the second group, 60 patients without incising external 

oblique muscle fascia. Recorded data were analyzed using Chi-square and Mann-Whitney U 

test with a significance level of less than 0.05 in SPSS-21 software. 

Results: The complication incidence rates, based on the type of surgery - with and without 

incising external oblique aponeurosis - the results were, respectively: a) Ileoinguinal nerve 

damage, n=1 (1/7%) vs. n=0; b) scrotal edema, n=3 (5%) vs n=1 (1.7%); c) fever, n=0 vs n=1 

(1.7%). complications between two method had no significant difference. Average of with 

incising method time was longer and had significant difference. 

Conclusion: Herniotomy without incising the fascia has a shorter operation time (2.35 

minutes). There was no significant difference in terms of complications, so without incising 

method can be the appropriate choice than with incising oblique aponeurosis. 
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در کودکان پسر  یخارج یلعضله ما یایکردن فاشو بدون باز با یوتومیدو روش هرن یسهمقا
مهر تا آذر زمانی علی البرز در بازه کننده به بیمارستان اماممراجعه ینگوینالایمبتال به هرن

1399 

 4زادهرضویسادات ، اکرم3زاده، میترا رحیم2، سید احمد الهی *2، مرتضی مازوچی1ناهید پرورش

 خالصه

 هایروشزمینه مقایس  ه مطالعات کافی درعدم انجام علت بهدهند. جراحان اطفال انجام میت که ترین جراحی اس  فتق اینگوینال رایجترمیم  :سااقه ه ه ف  

 بود. زمانو عوارض از نظر با و بدون بازکردن فاشیای عضله مایل خارجی  روش دو سهیمقاپژوهش حاضر، هدف ، هرنیوتومی

به  1399مهر تا آذر  زمانی که در بازه اینگوینالهرنی دارایپس ر  111روی اس ت که س وکور یک تص ادفی بالینی کارآزمایییک  مطالعه این :فقرهشمواد ه 

ستان امام سترس از بین واجددر گیریمراجعه کرده بودند، با روش نمونهعلی البرز بیمار شد. شرایط یند  بیمار 9 و (%89/91) طرفهیکبیمار هرنی  102 انجام 

 با بیمار 60 لگروه اوّدر  .مطالعه گردیدوارد جراحی  120 مجموعاً .هر طرف با روش متفاوتی جراحی ش  د، این بیماراندر که  داش  تند( %11/8) فههرنی دوطر

 05/0داری کمتر از ویتنی و سطح معنیو من دوکای آزمون یلهوسبه شدهثبت اطالعات .هرنیوتومی شدند ،بازکردن بدونبیمار  60گروه دوم در و  فاشیا بازکردن

 .گردیدتحلیل  SPSS-21 افزارنرمدر 

سامیزان بروز عوارض بر نتقیج:  3سکروتوم ادم ا (،%0) صفر مورد( در مقابل %7/1)مورد  1 آسیب عصب ایلئواینگوینالترتیب به ،کردنبا و بدون باز س روشا

شاهده گردید (%7/1یک مورد ) مقابل در( %0صفر مورد ) ،تب (،%7/1مورد ) 1در مقابل ( %5مورد ) کردن باز زمان در روش میانگین. نبود که اختالف معنادار م

 معنادار بود.اختالف  و تریطوالن

روش  بنابراین مش  اهده نگردید،اختالف معناداری  . از نظر عوارضاس  ت دقیقه( 2.35) یترکوتاهبدون بازکردن دارای زمان عمل  جراحی روش :گیرییجهنت

 تری باشد.انتخاب مناسب تواندیمبدون بازکردن 

 ، فاشیاکودکان اینگوینال،هرنی :هاژگقن کلی ی

 1083-1089 ، صفحات1400آبان -مهر، 4 پژوهشی فیض، دوره بیست و پنجم، شماره -نامه علمی دو ماه                                                                   

 م  مه
ین ترشایعترین و اصلیترمیم فتق اینگوینال یکی از 

فتق اینگوینال زمانی اتفاق  .[1-3] جراحی در اطفال است هایعمل

شود. در افتد که محتویات شکمی به داخل ساک فتق وارد میمی

 Processus) اطفال ساک معموالً توسط زائده واژینالیس

vaginalis) از صفاق (Peritoneum)  شود. در دوران تشکیل می

ارتباط بین حفره  هم متصل شده،های زائده واژینالیس بهجنینی الیه

 از قبل چندماه طبیعیطوربه. شودمیصفاقی و کانال اینگوینال قطع 

این  کههنگامیشود، واژینالیس آغاز می پروسس شدنبسته تولد،

  .افتدمیفرآیند رخ ندهد، فتق اینگوینال اتفاق 

 رانیالبرز، ا البرز، یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یپزشک یدانشجو .1

البرز، البرز،  یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یجراح ار،گروهیاستاد .2

 رانیا

 یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یولوژیدمیگروه آمار و اپ ار،یدانش. 3

 رانیالبرز، البرز، ا

البرز، البرز،  یدانشگاه علوم پزشک ،یگروه طب اورژانس، دانشکده پزشک .4

 رانیا
   یعلامام یدرمان یآموزش مجتمع ه،یمیراه عظسه کرج، ول:ؤمس سندهینو ینشان *

 02632547128 :سیدورنو    09133614186 تلفن:

 mortezamazoochi@gmail.com الکترونيک: پست

 23/4/1400 :تاریخ پذیرش نهایی        24/10/1399: دریافت تاریخ

 

-7] ی ترمیم آن بستن زائده باز واژینالیس استصورت الزمهدر این

در . [8]تر است شایع نارس نوزادان در شیوع آن دلیلهمینبه ،[4

 یافتهتکامل ن یخوببه ینگوینال، کانال اسالکودکان زیر یکنوزادان و 

کوتاه است.  یاربس اینگوینال خارجیو  یاست و هر دو حلقه داخل

به  یازی، نیسالگیک، قبل از یوتومیانجام هرن یندر ح ینبنابرا

مبتال به فتق ماران بیدر  .[10،9] یستن یخارج یلکردن عضله ماباز

 وجود I نوع با مقایسه در III نوع کالژن از باالتری نسبت ،مستقیم

 دیگر آنالیزهای. [11] بیشتری دارد کششی مقاومت I نوع کالژن .دارد

 کالژن یهارشته و قطعات که داد نشان پوستی هاینمونه همان از

. است یافته کاهش کالژنی یهارشته تراکم و نیافتهتجمع یدرستبه

 بروزمیزان  با Danlos-Ehlersم وسندر نظیر کالژنی اختالالت

در اینگوینال وجود فتق  .[12] باشندمیدر ارتباط مستقیم  فتق تشکیل

 اتفاق ترینوحشتناک .[13] اطفال، نیاز به انجام عمل جراحی دارد

 توانندنمی و کنندمی گیر بیضه یا ران کشاله در هاروده که است این

. دشومی گیرافتاده فتق به منجر و شوند منتقل شکم داخل به دوباره

 گانگرن و ناحیه در شدید حساسیت و درد ایجاد باعث معموالً امر این

 شده مسدود روده از بخشی به یرسانخون کهجایی شود،می روده

 [15] گانگرن یا [14] روده شدنسوراخ به منجر احتماالً است،

 فوری جراحی به نیاز و است حیات یدکنندهتهدامر  این ،شودمی
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دارد،  Bimodalگوینال در مردان یک توزیع بروز فتق این. [16] دارد

. [11]است  سالگی( 70 از بعد و سالگی 5) ییعنی دارای دو پیک سن

میزان  یطورکلبه. [17،11] افتدال در مردان بیشتر اتفاق میفتق اینگوین

ینالیس ژهم زائده وا .[71-91] بروز آن در سمت راست بیشتر است

 دیده ترم کودکان در راست سمت در بیشتر اینگوینال هم فتق و باز

 نارس کودکان در بیشتر دوطرفه فتق کهیدرحال ؛[02-12] شودمی

 اینگوینال بین جراحان فتقترمیم  هایروش .[02-32] شودمی دیده

معتقدند که نکته اصلی جراحی  هاآنولی همه  ،متفاوت است اطفال

 کمتر وازودفران کاریدست، [24] بر شناخت دقیق آناتومیمبتنی

(Vas deferens) و عروق هنگام دایسکشن (Dissection)  ساک

در  اطفال جراحان بیشتر .[25-27] و بستن آن در باالترین نقطه است

کردن فاشیای عضله مایل خارجی، باز بدون ،کودکان کمتر از دو سال

 بندند،خارج کانال در سطح رینگ خارجی میساک هرنی را در 

؛ شودشناخته می بانکمی میشلعنوان هرنیوتوروشی که تحت

روش هرنیوتومی بهمعمول  طوربهتر، در کودکان بزرگ کهدرحالی

دهند، را برش می در آن فاشیای عضله مایل خارجیکه  فرگوسن

زمینه مقایسه این دو روش مطالعات مختلفی در شود.انجام می

 مطالعه مثال در یکعنوانان انجام شده است، بهجراحی در کودک

فاشیای کردن بدون بازکه بیماران فقط با روش  یسهمقایرغی و مرور

در دو گروه  را یمارب 252 نیوتومی قرار گرفتند،ی تحت هرخارج مایل

 یماراناز ب نیمیادم اسکروتوم در حدود فقط . موردمطالعه قرار دادند

 .[28] را بررسی نکردند هاجراحیزمان  هاآن. اتفاق افتاد لاوّگروه 

عوارض  یزانم. [29]فتق اینگوینال یک بیماری شایع در اطفال است 

 از .[30]است  شده گزارش درصد 2کمتر از  ،آن در کودکان یمترم

تجربه و  دانشبه  توانمیدر کاهش عوارض  مؤثر عوامل ترینمهم

 هر حاضرحال در .[4] کمتر اشاره کرد کاریدست ینجراح و همچن

 و فرگوسن هایروش یعنی اینگوینال هرنیوتومی جراحی روش دو

 بیمار برای است ممکن که احتمالی عوارض از نظرصرف بانکمیشل

توجه با .گیرندمی قرار مورداستفاده اطفال جراحان توسط دهد، رخ

زمینه مقایسه دو روش از نظر شده دربودن مطالعات انجامبه ناکافی

دیگر و  عوارض و زمان عمل و ارجحیت یک روش نسبت به روش

جراحی اطفال  هایرفرنسشده و که در مطالعات انجامبا توجه به این

بر اولویت روش جراحی ارائه نشده است و از طرفی گزارشی مبنی

برای  ترکوتاهضرورت انتخاب روش جراحی با عوارض کمتر و زمان 

له ضروری به نظر أسودرسانی بیشتر به بیمار، پرداختن به این مس

 اطالعات آوریجمع مطالعه این انجام از هدف راستااین رسد. درمی

 معنادار، اختالف وجود صورت در تا است هاداده وتحلیلتجزیه و

 گردد. گزارش ارجح روش عنوانبه روش یک

 

 فقرهشمواد ه 

توسط  سوکوریک تصادفی بالینی کارآزمایی مطالعه این

 به شماره اخالقکد با کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی البرز 

IR.ABZUMS.REC.1399.184 و با کد  شده است ییدتأ

IRCT 1 به شمارهN20201123049467  در مرکز کارآزمایی

حجم نمونه با استناد به مطالعه . بالینی ایران به ثبت رسیده است

گیری نهروش نمو مطالعه این . در[31] نفر انتخاب شد 111 نامحقق

 ،طور تصادفی بودهها بگیری در گروهدسترس و قرارصورت دربه

 بیمارستان اطفال جراحی درمانگاه کننده بهبیمار مراجعه 111سپس 

کودک پسر مبتال  ،معیار ورود به مطالعه البرز انتخاب شدند. علیامام

عدم رضایت برای شرکت در  ،به هرنی اینگوینال و معیار خروج

 یانهیهز گونههیچ بیماران یبرا مطالعه در شرکت مطالعه بود.

ه محرمان صورتبهبیماران در این مطالعه  اطالعات؛ تمامی داشتن

تحلیل کامل مورد طوربه افراد نشان و نام بدون بود و این اطالعات

 یتخصص جراحفوق یکتوسط  یاعمال جراح یهکل گرفت.قرار 

 الزم توضیحات .صورت گرفت یاطفال با سابقه ده سال انجام جراح

 به اشاره و کار انجام مراحل و روش مورددر اطفال، جراح توسط

 روش دو از یکهیچ موجود، اطالعات طبق حاضردرحال که نکته این

 نیز مطالعه وجود عدم در صورت و ندارد ارجحیت دیگر روشبه

 به شود،می انتخاب هرنیوتومی برای روش یک جراح تصمیم به بسته

قرار  هاآن اختیار در آگاهانه نامهرضایت فرم شد و ارائه والدین

اساس روش شیر یا خط نوع روش جراحی برای هر بیمار بر .گرفت

)سکه سالم فرض که یک فرآیند تصادفی با احتمال رخداد برابر 

قرار گرفتند و بیماران در دو گروه  باشد، انتخاب شد.می شود(می

 ها انجام شد؛عمل جراحی توسط یک پزشک با دو روش در آن

 یلعضله ما یایکردن فاشبا باز یوتومیهرنل که در گروه اوّطوریهب

ی خارج یلعضله ما یایکردن فاشبدون بازی و در گروه دوم خارج

اطالعات به کمک پرسشنامه  جراحی عمل اتمام از پس انجام شد.

بخش  در آوری شد.باشد، جمعشامل دو بخش میساخته که محقق

ل اطالعات دموگرافیک مثل سن و جنس کودک و در بخش دوم اوّ

حین زمان جراحی و عوارض اطالعات مربوط به نوع جراحی، مدت

عمل )شامل آسیب مجرای وازودفران، آسیب احشای شکمی، آسیب 

 عوارض نظر از مارانیب سپس. شد لیتکمعصب ایلئواینگوینال( 

 درمانگاه به مجدد معاینه جهتکه  ترخیص از بعد هفتهیک زودرس

 سروما، هماتوم، شاملعوارض  ینا .شدند بررسی ،نددکرمی مراجعه

که توسط پزشک  بود اسکروتوم ادم و زخم محلّ عفونت هیدروسل،

دقیقه توسط  صورتبهزمان جراحی مدت همچنین .گردید ثبت جراح

در موارد دوطرفه، زمان جراحی برای هر طرف  کرنومتر ثبت شد؛

و سپس دو گروه  شد یریگاندازهجداگانه به همین روش  صورتبه



 ....یوتومیدو روش هرن یسهمقا
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 افزارنرم یلهوسبه آمدهدستاطالعات به با یکدیگر مقایسه شدند.

SPSS از کیفی هایداده توصیف برای آنالیز گردید. 21 ویرایش 

 معیار انحرافو  میانگین از یکمّ  هایدادهبرای  و درصد و فراوانی

 درجراحی  مدتکوتاه عوارض بین رابطه مقایسه برای شد. استفاده

 برای شد. استفاده فیشر دقیق آزمون یا دوکای آزمون از روش دو

 اسمیرنوف - کلموگراف آزمون ،یکمّ یهاداده بودننرمال بررسی

 مدتطول و سن همچون یکمّ  متغیرهای مقایسه برای .کار رفتبه

از لحاظ آماری  شد. استفاده ویتنی - من ناپارامتری آزمون از جراحی

P < 0.05 یهادادهگرفته شد و  نظر در داریمعنعنوان اختالف به 

 فراوانی )درصد( صورتبههای کیفی و داده X ± Sd صورتبهی کمّ

  ارائه شدند.

 

 

 

 

 نتقیج

بیمار  102 .بیمار مورد بررسی قرار گرفتند 111 مجموعاً

بودند  دوطرفهبیمار دارای هرنی  9 ( و%89/91) طرفهیکدارای هرنی 

که هر طرف با روش متفاوتی مورد جراحی قرار گرفت،  (11/8%)

 60 .بودمورد  120گرفته های انجامتعداد جراحیمجموع بنابراین 

جراحی  60فاشیای مایل خارجی و  بازکردن جراحی با روش بدون 

سن و میانگین زمان  1در جدول  با روش بازکردن فاشیا انجام شد.

طور که در این عمل جراحی در هر دو گروه ارائه شده است. همان

دقیقه  35/2کردن فاشیا ، روش بدون بازشودجدول مشاهده می

اما  ؛(P < 0.001تر بود که اختالف معناداری با هم داشتند )کوتاه

 Pداری وجود نداشت )روه از لحاظ سن )ماه( تفاوت معنیدو گ بین

از میان عوارض حین و پس از عمل، فقط آسیب عصب  (.0.440 =

و گروه مشاهده شد ایلئواینگوینال، ادم اسکروتوم و تب در یک یا د

 (.2 شماره داری نداشتند )جدولکه اختالف معنی

 

 مقایسه آماری سن و میانگین زمان عمل جراحی در دو گروه با و بدون بازکردن فاشیا -1شماره  جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد نوع جراحی 

 )ماه( سن
 659/27 91/32 94 1 55 کردن فاشیابا باز

 739/34 52/38 161 1 56 کردن فاشیابدون باز

 زمان عمل )دقیقه(
 495/3 30/17 28 13 60 کردن فاشیابا باز

 397/2 95/14 25 11 60 کردن فاشیابدون باز

 

 *دو گروه با و بدون بازکردن فاشیامقایسه آماری عوارض در  -2 شماره جدول

 متغیر
 نوع جراحی

P 
 )درصد( تعداد کردن فاشیابدون باز )درصد( تعداد کردن فاشیابا باز

 1 (0/0) 0 (7/1) 1 آسیب عصب ایلئواینگوینال

  (0/0) 0 (0/0) 0 آسیب مجرای وازودفران

  (0/0) 0 (0/0) 0 آسیب احشای شکمی

  (0/0) 0 (0/0) 0 هماتوم

  (0/0) 0 (0/0) 0 زخم عفونت محلّ

  (0/0) 0 (0/0) 0 هیدروسل

  (0/0) 0 (0/0) 0 سروما
 309/0 (7/1) 1 (0/5) 3 ادم اسکروتوم

 1 (7/1)  1 (0/0) 0 تب
 فیشر دقیق آزمون یا دوکای آزمون از طریق روش دو جراحی در مدتکوتاه عوارض بین رابطه مقایسه* 

 

 هحث

 مجددهفته پس از جراحی، بیماران در تحقیق حاضر یک

آسیب وازودفران، آسیب  عوارضتوسط جراح اطفال ویزیت شدند. 

زخم، هیدروسل، سروما و ادم  هماتوم، عفونت محلّ احشای شکمی، 

کردن فاشیا گروه با باز مشاهده نگردید. در دو گروهاز  یکهیچدر 
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 1آسیب عصب ایلئواینگوینال در  ( و%5مورد ) 3 روتوم درادم اسک

گروه بدون بازکردن فاشیا ادم ( مشاهده شد. همچنین در %7/1مورد )

شد. ولی در این گروه آسیب ( دیده %7/1توم در یک بیمار )وراسک

( و %7/1تنها در یک بیمار ) ،ئواینگوینال مشاهده نشد. تبعصب ایل

 گروه از لحاظکردن فاشیا مشاهده شد. بین دو در گروه بدون باز

داری وجود نداشت. در این عوارض به لحاظ آماری تفاوت معنی

 طوربهکردن فاشیا ، متوسط زمان عمل در روش بدون بازمطالعه

علت به .دقیقه( 35/2کردن فاشیا بود )داری کمتر از روش با بازمعنی

 در کودکان آسیب عصب ایلئواینگوینالکه ارزیابی عوارض این

رای بررسی در این مطالعه ب براینابنباشد، میسر نمیصورت دقیق به

این عارضه به مشاهده قطع ناخواسته عصب در حین جراحی اکتفا 

است. این عصب همراه  L1ای از شاخه عصب ایلئواینگوینالکردیم. 

کند نه عمیق کانال اینگوینال عبور میبا ساختارهای بند ناف از دها

مین داخلی و باالی ران را تأ ه و قسمتقسمت جلویی پرین و حسّ

کند. در ناحیه قدامی بیضه را ایجاد می حسّکند. در مردان نیز می

 کندماژور و مونس پوبیس را ایجاد می لبیاهای ، این عصب حسّ زنان

کارآزمایی بالینی  ایمطالعه 2015و همکاران در سال  ناظم  .[32]

نگوینال در کودکان با عنوان عوارض ترمیم هرنی ایتحتکور دوسو

. در این مطالعه کردن فاشیای مایل خارجی انجام دادندبدون بازو 

نیوتومی اینگوینال که تحت هررا سال(  6ماه تا  1کودک پسر ) 66

گروه مورد ارزیابی قرار دادند.  2تصادفی در  طوربه قرار گرفتند،

دقیقه و در  83/13متوسط زمان عمل در روش بدون بازکردن فاشیا 

 هاییافتهدقیقه گزارش شد که با  15/15روش با بازکردن فاشیا 

به شکل  هاآن. همچنین در مطالعه [31] خوانی داردتحقیق حاضر هم

مطالعه تفاوت گروه مورد 2س از عمل در عوارض پ مشابهی شیوع

سوکور لعه کارآزمایی بالینی، تصادفی یکدر مطا معناداری نداشت.

، دو [4] و همکاران انجام شدعسکرپور توسط  2017که در سال 

ای مایل خارجی ردن فاشیکنیوتومی اینگوینال با و بدون بازروش هر

در این مطالعه فقط میزان بروز هیدروسل بین دو  با هم مقایسه شدند؛

 52گروه اختالف معناداری نشان داد که در روش با بازکردن فاشیا 

( %36/7مورد ) 24( و در روش بدون بازکردن فاشیا %9/15مورد )

در مطالعه ما در هیچ بیماری این عارضه  کهیدرحالگزارش شد. 

گزارش نشد. به شکل مشابهی در هر دو مطالعه از نظر سایر عوارض 

تفاوت معناداری دیده نشد. در این مطالعه دو روش از نظر زمان 

کردن ها معتقدند هرنیوتومی بدون بازجراحی با هم مقایسه نشدند. آن

در  باشد. یترمناسبو  تواند انتخاب بهترفاشیای مایل خارجی می

 با عنوان مقایسه 2020که در سال  و همکاران Ahmad  [25]مطالعه

بانک در پسران باالی دو روش هرنیوتومی اینگوینال فرگوسن و میشل

میانگین زمان جراحی در روش بدون بازکردن  انجام شد،دو سال 

 92/15 ±22/4و در روش با بازکردن فاشیا  65/26 ± 22/3 فاشیا

در این مطالعه از نظر زمان جراحی نتایج متفاوتی در مقایسه با بود. 

مطالعه ما گزارش شده است. روش بدون بازکردن فاشیا با اختالف 

د ناشی از توانمیاین امر که  بود تریطوالندقیقه  73/10معناداری 

یعنی روش  هرنیوتومی تفاوت در مهارت جراح در یک روش خاصّ

در مطالعه مذکور باالتر  یمارانب سنّ همچنین .باشد با بازکردن فاشیا،

در این  اثرگذار باشد. یجهد در نتتوانمیاین امر نیز که  سال بوده 2از 

روش بدون درصد( در  2/29مورد ) 38اسکروتوم در  مطالعه ادم

که  مشاهده شدروش با بازکردن درصد( در  5/4مورد ) 7 بازکردن و

و همکاران  Turk .نبوداین عارضه اختالف معنادار در مطالعه ما 

مورد هرنیوتومی  4520 نگرگذشتهای در مطالعه 2013در سال  [27]

 2012تا  1997های سال که طی سال 2اینگوینال را در پسران باالی 

 1607مورد مطالعه قرار دادند. در  ،تحت هرنیوتومی قرار گرفته بودند

مورد  2388( فاشیای مایل خارجی باز شده بود و در %20/40مورد )

کردن فاشیای مایل خارجی انجام شده ( هرنیوتومی بدون باز80/59%)

شده شامل عفونت زخم، ادم اسکروتوم بود. عوارض زودرس گزارش

مورد(،  15) %1مورد(،  13) %8/0ترتیب ل بهو هماتوم در گروه اوّ

  %70/0 ،مورد( 12) %5/0 ترتیبمورد(؛ و در گروه دوم به 10) 60/0%

ها مورد( در افراد مورد مطالعه رخ دادند. آن 15) %60/0 ،مورد( 18)

کردن فاشیای مایل جه رسیدند که هرنیوتومی بدون بازبه این نتی

سال است. در این  2ایمن در پسران باالی  وخارجی روشی ساده 

سال مورد بررسی قرار گرفتند،  2مطالعه فقط کودکان پسر باالی 

جراحی یکسان نبوده است، تعداد بیماران در هر گروه از نظر روش 

دو گروه را مقایسه کرد. در  یامنصفانهبه شکل  توانمیبنابراین ن

دو اما  ،مطالعه ما مشابه این مطالعه عارضه ادم اسکروتوم دیده شد

در روش با  ادم اسکروتوم. در این مطالعه عارضه دیگر گزارش نشد

 مورد( و در روش بدون بازکردن فاشیا  15) %00/1بازکردن فاشیا  

 120مورد( گزارش شد، ولی در مطالعه ما از مجموع  18) 70/0%

مورد منجر به عارضه ادم اسکروتوم در بیماران  4شده جراحی انجام

شده های انجاماز مجموع جراحی %30/3این عارضه در  درواقعشد. 

مورد  1کردن فاشیا و ( در روش با باز%00/5مورد ) 3بروز کرد که 

 ینا یسهاتفاق افتاد که در مقاکردن فاشیا ( در روش بدون باز70/1%)

در مطالعه ما در هر دو روش عارضه ادم  ،یکدیگربا دو مطالعه 

دو روش از نظر  یزمطالعه ن ینبروز کرده است. در ا یشتراسکروتوم ب

سال و همکاران در عسکرپور همچنین  نشدند. یسهزمان باهم مقا

 2003های در سالکه را کودک  269 نگرگذشتهای در مطالعه 2013

مطالعه مورد ،تحت جراحی هرنی اینگوینال قرار گرفته بودند 2004تا 

مورد گزارش  1مورد و عفونت زخم در  3قرار دادند. هماتوم در 

شد. در این مطالعه دختران نیز مورد بررسی قرار گرفتند، عوارض 
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از بیمارانی که ما بررسی  یکهیچ ن مطالعه دردر ای شدهگزارش

زمان  همچنین و نبود اییسهمقااین مطالعه بروز نکرده است.  ،کردیم

و  Kareem 2009در سال  .[33] جراحی ثبت و بررسی نشد

Juma’a دان و کودکان را در مورد هرنیوتومی در نوزا مروری مطالعه

 252مطالعه  یندر ا. [28] کردن رینگ خارجی انجام دادندبدون باز

مورد  8سال که  15تا  7 یدر بازه سن ینگوینالا یمبتال به هرن یمارب

 ی)باال Bسال( و  6)کمتر از  Aپسر بودند در دو گروه  یدختر و مابق

شده انجام مدتکوتاه یگیریپ یقرار گرفتند. ط یسال( مورد بررس 6

 روتومگزارش نشد؛ تنها عارضه، ادم اسک یمورد عفونت زخم یچه

 صورتبهرخ داد که  Aگروه  یماراندرصد از ب 50در حدود 

در این مطالعه برخالف  جذب شد. یدر زمان کوتاه خودخودبه

دختران نیز پس از هرنیوتومی موردبررسی قرار گرفتند.  ،مطالعه ما

ارجی همچنین همه بیماران با روش بدون بازکردن فاشیای مایل خ

 صرفاً ، بلکه انجام نشد اییسهمقاتحت هرنیوتومی قرار گرفتند و 

در این مطالعه برخالف بررسی قرار گرفت. س از عمل موردعوارض پ

 ،روش بدون بازکردن فاشیا جراحی شدندمطالعه ما در بیمارانی که به

 کهیدرحال ،عارضه ادم اسکروتوم رخ داد (%50در نیمی از بیماران )

در مطالعه ما در بیماران گروه بدون بازکردن فاشیای مایل خارجی 

بیماران از  %70/1فقط در یک بیمار این عارضه رخ داد که معادل 

 این گروه است. در این مطالعه زمان عمل در دو روش مقایسه نشد.

است که هرچه تعداد بیماران موردمطالعه بیشتر باشد، نتایج بدیهی

این مطالعه  19که با توجه به پاندمی کووید  گرددمیحاصل  ترییقدق

با توجه که  گرددمیمحدودیت مواجه گردید. در پایان پیشنهاد  ینبا ا

مطالعات مشابه  ینه،زم ینشده در ابه تعداد اندک مطالعات انجام

 یهتوصانجام شود. همچنین  یو مراکز درمان هااستان یردر سا یشتریب

 یسهانجام شود تا در مقا یشتربا حجم نمونه ب یآتمطالعات که  شودمی

 آید.دست به ترییقدق یجنتا یکدیگردو روش با 

 

 گیرییجهنت

وجود  یداریتفاوت معن یدو روش از نظر زمان جراح بین

 ینتر بود. همچنکوتاه یقهدق 35,2 یاکردن فاشداشت. روش بدون باز

در روش  یلئواینگوینالعصب ا یبسکروتوم و آسادم ا یعارضهدو 

کرده است.  یدابدون بازکردن نسبت به روش با بازکردن کمتر بروز پ

در  یژهوبه ی،خارج یلعضله ما یایفاش نروش بدون بازکرد ینبنابرا

 یترد انتخاب مناسبتوانمی یکتکن ینو آشناتر به ا باتجربهجراح 

 باشد. ینگوینالا یوتومیجهت هرن

 

 ت  یر ه تشکر

ای عمومی پزشکی دوره دکتر نامهیانپااین مقاله برگرفته از 

 جناب آقایآقای دکتر مازوچی،  جناب قدرگرانباشد. از اساتید می

و  هاکمکزاده جهت خانم دکتر رحیمسرکار دکتر الهی و 

 .شودارزشمندشان تقدیر و تشکر می هایییراهنما
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