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Abstract: 

 

Background: One of the rare but complicating consequences of laparoscopic surgery is port 

site hernia, while leaving the fascia open in the site of less than 10mm port is generally 

accepted. It still remains a debate whether to close the site of 10 mm ports or leave the fascia 

open. This study aimed to evaluate the incidence of port site hernia following laparoscopic 

colorectal resections. 

Materials and Methods: Between 2014 to 2016, files of all of the patients who had undergone 

laparoscopic colorectal resection in Shiraz Faghihi hospital were reviewed retrospectively. 

Demographic data (age, sex and BMI) were extracted from the database. Then patient’s file 

was also reviewed for the kind of resection, port configuration, recovery issues, port site fascia 

closure and incidence of port site hernia post operatively. Gathered data were entered to SPSS 

database using descriptive (frequency, dispersion and central tendency indices) and analytic 

(independent t test and chi square) statistics using version 20 of this software. 

Results: Files of 325 patients (184 male) with mean age of 56.41±14.09 (interval: 25-94) years 

old and mean BMI of 24.05±5.56 Kg/m2 were reviewed. 205 patients (63.1%) were rectal 

cancer and the rest of them were colon cancer cases. During study no case of port site hernia 

was detected and the prevalence of port site hernia was zero during one year follow up. 

Conclusion: this study showed that not closing the fascia at the site of 10 mm ports was a safe 

practice and was not related to postoperative port site hernia. 
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 در متریمیلی ده پورت محل در فاسیا نبستن متعاقب ،عمل ناحیه فتق بروز بررسی
  کولورکتال الپاراسکوپیک هایرزکسیون

 

کرمانی رضازاده دمحمّ ،جغتایی درضامحمّ ،زادهبنان دمّمحعلی
*
 قهرمانی لیال ،تدین دکاظمسیدمحمّ ،بهرامی فرانک ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقدمه

 و تشخیص مشاهده، برای تکنیکی ،کالپاراسکوپی جراحی

 پزشکان به شایانی کمک امروزه که است شکمی داخل اعمال انجام

 کالپاراسکوپی جراحی مزایای جمله از کند.می جراحان خصوصهب

 کالپاراسکوپی جراحی عمل در که است این باز جراحی به نسبت

 کوچکی برش طریق از شکم، در بزرگ برشی ایجاد جایهب پزشک

 قدیم در که هاییجراحی اکثر عموماً .[1] دهدمی انجام را الزم اقدام

 انجام قابل الپاراسکوپی تکنیک با امروزه شده،می انجام باز صورتبه

 احساس به توانمی الپاراسکوپیک جراحی عوارض جمله از .است

 است، جراحی روش یا داروها از استفاده اثر در که تهوع خفیف

 در درد گاز، با شکم کردن پر دلیلبه گردن و هاشانه در درد احساس

 است، شده داده عبور شکم جدار از جراحی وسایل که هاییقسمت

 پورت نبستن اثر در معموالً که (PSH) تروکاها محل از ناشی فتق

 کرد اشاره شود،می ایجاد 5 شماره پورت ندرتبه و 12 و 10 شماره

[4-2.]   
 

 ایران ،شیراز ،شیراز پزشکی علوم دانشگاه کولورکتال، تحقیقات مرکز

  مسؤول: نویسنده نشانی *

 کولورکتال حقیقاتت مرکز یک، شماره ساختمان فقیهی، شهید بیمارستان زند، خیابان شیراز،

 07132330724  دورنویس:                                       07132306972 تلفن:

 rezazadehkermani@yahoo.com الکترونيک: پست

   20/8/1399  نهایی: پذیرش تاریخ                                   26/2/1399 :دریافت تاریخ

 اندازه الپاروسکوپی، طول در استفاده مورد ابزار قطر براساس

 حفره داخل در پوست طریق از وشود می انتخاب تروکاها مناسب

 ورودی محل ترمیم به نیازی موارد، بیشتر در گیرد.می قرار شکم

 عمل اتمام از پسبهتر است  اما ندارد. وجود مترمیلی 10 یا 5 پورت

 شود. ترمیم بیشتر یا متریمیلی 12 پورت هایسوراخ محل جراحی

 به منجر آینده هایماه در تواندمی هاسوراخ این بهبود عدمهمچنین 

 جای بستن از ناشی خطرات با مقایسه در .[5-8] شود بیمار در فتق

 مهمی و عدیده مشکالت و الپاراسکوپی حین در کوچک هایپورت

 و هاپورت نبستن کند، ایجاد بیمار برای عمل از بعد تواندمی که

 جراح اوقات یگاه .یستن یتاهم حائز چنانآن یاحتمال فتق یجادا

 یناش سوراخ کوچک اندازه ی،چاق مانند یمارب ینیبال یطشرا خاطرهب

اشتباه  یا یخستگ ،مدتیطوالنجراحی  ینهمچن و شکم در پورت از

 همراه به روده یریدرگ باعث پورت، محل بستنهنگام  درسهوی 

 شود.یم حفره داخل در روده خوردن جوش یجاداو در نتیجه  یافاش

 ،یجراح از بعد لاوّ روز چند در شودیم موجب یگاه لهأمس ینا

 جراحبنابراین  .دنک یداپ را مرتبط ینیبال عالئم و دوش بدحال یمارب

 تحت را یمارب ی،سکوپاالپار یدجد مشکل حل یبرا شودیم مجبور

 در .[10،9،2] دهد قرار عمل مجدد یسکر و باز یجراح عمل

 تحت که بیمارانی روی بر همکارانش و Ece توسط که ایمطالعه

 :خالصه

 پورت ناحیه فتق بروز میزان مورد در باشد.می پورت ناحیه فتق بروز ،کالپاراسکوپی جراحی جدی اما نادر عوارض از یکی :هدف و سابقه

 نبستن صورت در عمل ناحیه فتق بروز بررسی هدف با حاضر مطالعه دارد. وجود نظراختالف پورت محل نبستن یا بستن با آن ارتباط و

 .شد اجرا کولورکتال کسکوپیاالپار هایرزکسیون در 10 شماره پورت محل

 شیراز فقیهی شهید بیمارستان در 1395 تا 1393 زمانی بازه درمقطعی، پرونده تمام بیمارانی که  - توصیفی مطالعه این در :هاروش ومواد 

 استخراج موردمطالعه بیماران پرونده از اطالعاتی .شد بررسی نگرگذشته صورتبه، گرفتند قرار یکالپاراسکوپ ورکتاللکو یجراح عمل تحت

 وجود ،یبهبود تیوضع ها،آن محل شده،استفاده یهاپورت تعداد ،یجراح عمل نوع) تخصصی شناختی،جمعیت اطالعات شامل که شد

 نبستن از یناش عمل هیناح فتق جادیا به مربوط اطالعاتنیز  و (10 شماره پورت محل فتق، جادیا و یجراح عمل نیب زمانی فاصله فتق،

 .ندگرفت قرار تحلیل و تجزیه موردآوری ها پس از جمع، دادهدرنهایت بود. 10 شماره پورت

 بررسی مورد کیلوگرم/مترمربع 05/24±56/5 بدنی توده نمایه میانگین و سال 41/56±09/14 سنی میانگین با بیمار 325 پرونده :گیرینتیجه

 فتق به مبتال یماریب یچه مطالعه یط در داشتند. کولون سرطان بقیه و رکتوم سرطان درصد( 1/63) نفر 205 تعداد، این از که گرفت قرار

 بود. صفر یگیریپ سال یک از پس یبررس مورد یمارب 325 در آن بروز و نشد داده یصتشخ پورت یهناح

 هایسرطان به مبتال بیماران الپاراسکوپیک جراحی در متریمیلی 10 پورت محل نبستن که داد نشان حاضر مطالعه نتایج گیری:نتیجه

 است. اندک بسیار آن در پورت ناحیه فتق بروز احتمال و باشدیم ایمن کولورکتال

 پالزی کولورکتال، جراحی کولورکتالنئو ،پورت محل یهرن ،جراحی محل فتق الپاراسکوپیک، جراحی :کلیدی واژگان
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 ه شدداد نشان ،شد انجامقرار گرفته بودند،  اسلیوگاسترکتومی عمل

 یهرن در یدارمعنی یرثأت ،پورت سایز سه هر محل نبستن یا بستن که

 توسط که ایمطالعه در همچنین، .[11] ندارد عمل از بعد شدهیجادا

Pilone بیمار 624 بین از که شد داده نشان ،شد انجام همکارانش و، 

 شدند تروکار محل نبستن از ناشی عمل ناحیه فتق دچار بیمار 10

 همچنین و تروکار محل نبستن یا بستن برای گیریتصمیم البته که

 هاآن BMI با مستقیم طوربه بیماران این در فتق نشدن یا شدن ایجاد

 همکارانش و Kang توسط که ایمطالعه در .[10] است بوده مرتبط

 هایپورت فقط ،شد انجام پروستاتکتومی رادیکال بیمارانمورد  در

 گذاشته باز متریمیلی 10 و 5 هایپورت و بسته باالتر و مترمیلی 12

 900 بین از مطالعه این در باال به 12 پورت نبستن ریسک و شدند

 پیدا و فوق هاییافته به توجه با .[12] بود بیمار 2 حدود در بیمار

 در جراحی محل فتق مورد در کشور داخل از گزارشی نشدن

 تا شد طراحی زیر مطالعه الپاراسکوپیک کولورکتال هایرزکسیون

 بررسی شیراز فقیهی شهید بیمارستان در را پاتولوژی این بروز میزان

 .کند

 

 هاروش و مواد

-16250مقاله حاضر حاصل طرح پژوهشی مصوب شماره 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  29/1/1397مورخ  01-01-1396

 مقطعی - توصیفی مطالعه این در باشد.پزشکی شیراز می

(Descriptive Cross Sectional)، اخالق یتهکم در ییدأت از پس 

 )کد: یرازش یپزشک علوم دانشگاه

IR.SUMS.MED.REC.1397.025)، که بیمارانی تمام پرونده 

 تحت شیراز فقیهی شهید بیمارستان در 1395 تا 1393 زمانی بازه در

 صورتبه ،گرفتند قرار یکالپاراسکوپ ورکتاللکو یجراح عمل

 یمارانیب شامل مطالعه از خروج یارهایمع .شد بررسی نگرگذشته

 عمل که یمارانیب باشند، گرفته قرار یجراح تحت مجدداً که شدمی

 شده تبدیل باز عمل به علتی هر بهها آن یکالپاراسکوپ یجراح

 محل فاشیا بستن به مجبور علتی هر به عمل طی که بیمارانی باشد،

 همچنین و باشند داشته شکمی فتق قبل از که بیمارانی شوند، پورت

 فوت عمل یهناح فتق یجادا عدم یا ایجاد بررسی از قبل که بیمارانی

 استخراج مطالعه مورد بیماران پرونده از که اطالعاتی باشند. نموده

 ،(BMI و سن )جنس، شناختیجمعیت اطالعات شامل ،شد

 تعداد شده،استفاده یهاپورت تعداد ،یجراح عمل نوع) تخصصی

 فاصله فتق، وجود ،یبهبود تیوضع ها،آن محل ا،یفاش یهاپورت

 شماره پورت دادن قرار محل فتق، جادیا و یجراح عمل نیب یزمان

 نبستن از یناش عمل هیناح فتق جادیا به مربوط اطالعاتنیز  و (10

 افزارنرم به ورود و آوریجمع از پس هاداده بود. 10 شماره پورت

SPSS و فراوانی )توزیع توصیفی آمار از استفاده با 20 نسخه 

 تی های)آزمون استنباطی آمار و پراکندگی( و مرکزی هایشاخص

 همچنین .ندگرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد اسکوئر( کای و مستقل

P شد. تلقی داریمعن آماری، لحاظ از 05/0 از کمتر 

 

 یجنتا

 میانگین با مرد( 184) بیمار 325 پرونده پژوهش، این در

 نمایه میانگین و سال( 94 تا 25 )محدوده سال 41/56±09/14 سنی

 گرفت قرار بررسی مورد کیلوگرم/مترمربع 05/24±56/5 بدنی توده

 سرطان بقیه و رکتوم سرطان درصد( 1/63) نفر 205 تعداد، این از که

 BMI سن، برحسب بیماران توزیع 1 شماره جدول داشتند. کولون

 دهد.می نشان جنسیت تفکیک بهرا  سرطان نوع و

 

 جنسيت تفكيك به سرطان نوع و BMI سن، برحسب بيماران توزيع -1 شماره جدول
 P مرد زن متغیر

 011/0* 16/58±35/15 14/54±91/11 سن

 BMI 

 002/0* 22/23±05/4 12/25±92/6 یکمّ

 کیفی

 (19<) الغر

 (25-19>) نرمال

 (30-25>) وزناضافه

 (35-30>) چاق

 (35>) مرضی چاقی

12 (5/8) 

70 (6/49) 

39 (7/27) 

14 (9/9) 

6 (3/4) 

23 (6/12) 

102 (7/55) 

49 (8/26) 

8 (4/4) 

1 (5/0) 

**033/0 

 سرطان نوع
 (8/66) 123 (2/58) 82 کولون سرطان

**108/0 
 (2/33) 61 (8/41) 59 رکتوم سرطان

 است. شده گزارش میانگین ± معیارانحراف یا )درصد( فراوانی صورتبه جدول هایداده -
* Independent t-test/ ** Chi-squared test 

 

 مردان سنی میانگینکه  دهدمی نشان 1 شماره جدول نتایج

 (14/54±91/11) زنان از بیشتر دارییمعن طوربه (35/15±16/58)

 زنان در BMI میانگینهمچنین  .(=011/0P) است بوده

 (22/23±05/4) مردان از بیشتر دارییمعن طوربه (92/6±12/25)



 و همکاران زادهبنان
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 دارای زناناز  درصد 9/41 کهطوریبه ؛(=002/0P) است بوده

BMI بوده درصد 7/31 مردان بین در میزان این که بودند 25 باالی 

 دارییمعن ارتباط یتجنس با سرطان نوع همچنین (.=033/0P) است

که  دهدمی نشان 2 شماره جدول نتایج (.=108/0P) است نداشته

 و (61/56±73/14) کولون سرطان به مبتال بیماران بین سنی میانگین

 ندارد دارییمعن اختالف (30/56±73/13) رکتوم سرطان

(847/0P=) میانگین همچنین و BMI سرطان به مبتال بیماران در 

 سرطان به مبتال بیماران با دارییمعن اختالف (62/24±54/5) کولون

 (.=157/0P) ندارد (71/23±55/5) رکتوم

 

 سرطان نوع تفكيك به BMI و سن برحسب بيماران توزيع -2 شماره جدول

 P رکتوم سرطان کولون سرطان متغیر

 847/0* 30/56±73/13 61/56±73/14 سن

 BMI 

 157/0* 71/23±55/5 62/24±54/5 یکمّ

 کیفی

 (19<) الغر

 (25-19>) نرمال

 (30-25>) وزناضافه

 (35-30>) چاق

 (35>) مرضی چاقی

10 (3/8) 

62 (7/51) 

34 (4/28) 

10 (3/8) 

4 (3/3) 

25 (3/12) 

110 (9/53) 

54 (5/26) 

12 (9/5) 

3 (5/1) 

**537/0 

 است. شده گزارش میانگین ± معیارانحراف یا )درصد( فراوانی صورتبه جدول هایداده -
* Independent t-test/ ** Chi-squared test 
 

 ناحیه ،ناف در چپ کولون و رکتوم هاییونرزکس در 10 پورت

 در راست کولون هاییونرزکس در ،شکم راست و چپ ،تحتانی

 شکل به توتال یکولکتوم موارد در ؛شکم چپ و فوقانی ناحیه ،ناف

 با یحت حاضر، مطالعه در داشت. قرار ناحیه چهار هر در ذوزنقه

 کمک به پورت یهناح یبررس و یمارانب یگیریپ سالیک وجود

 داده یصتشخ پورت یهناح فتق به مبتال یماریب یچه ی،سونوگراف

 یگیریپ سالیک از پس یبررس مورد یمارب 325 در آن بروز و نشد

 بود. صفر

 

 بحث

 کولورکتال هایسرطان به مبتال یمارب 325 مطالعه ینا در

 10 پورت محل و بودند هگرفت قرار یکسکوپاالپار یجراح حتت که

 سالیک مدت به یمارانب ینا .ندشد بررسی ،بود هنشد یهبخ هاآن

 فتق که داد نشان یمارانب ینا یگیریپ از حاصل یجنتا شدند. یگیریپ

 BMIیا دارای  و مسن یمارانب یحت ،هاآن از یکیچه در پورت محل

 Singal توسط شدهانجام مطالعه در نشد. مشاهده 2kg/m35 از یشب

 یمختلف یکالپاراسکوپ یهایجراح تحت که یمارب 200 ،همکاران و

 )تنها A گروه دو در آنان یمارانب د.شدن یبررس ،بودند گرفته قرار

 )بستن B گروه و پورت( محلدر  یافاش بستن بدون ،پوست بستن

 بالنت از گروه دو هر در شدند. یمتقس پورت( محل پوست و یافاش

 شده استفاده یمتریلیم 10 پورت یبرا (Blunt trocar) تروکار

 کوله یکالپاراسکوپ یجراح تحت آنان یمارانب از نفر 170 بود.

 تحت نفر 20 و یآپاندکتوم یکالپاراسکوپ تحت نفر 10 یستکتومی،س

 آنان مطالعه یجنتا بودند. گرفته قرار یهرن یکالپاراسکوپ یجراح

-به گروه، دو عوارض ینب یداریمعن یآمار اختالف که داد نشان

 مطالعه با راستاهمها آن ندارد. وجود ی،جراح محل یهرن خصوص

 یبآس بدون یمن،ا روش ینا که گرفتند یجهنت یانپا در ،حاضر

 یمورد یچه با ماهه 6-8 یگیریپ یط و باشدیم یزیخونر و ییاحشا

 یبررس جهت را یامطالعه همکاران و Kang .[9] نبود همراه فتق از

 Robot-assisted radical از بعد PSH بروز یزانم

prostatectomy (RARP) 12 یهارتوپ در یافاش بستن با 

 سرطان دارای یمارب 498 آنان کردند. اجرا وسط خط یمتریلیم

 6 از معمول طوربه و یجراح RARP روش کمک به را پروستات

 یمتریلیم 8 مورد 3 ی،متریلیم 12 مورد 2 که کردند استفاده پورت

 12 هایترپو یبرا تنها یافاش بستن بودند. یمتریلیم 5 مورد یک و

 در شد. انجام ناف یباال یهناح (Midline) وسط خط متریمیلی

 شد مشاهده (درصد 4/0) پورت یهناح فتق مورد 2 تنها آنان مطالعه

 یهاپورت محل در ناف یفوقان یهناح و وسط خط در مورد 2 هر که

 وسط، خط یرغ ینواح در یفتق یچه .بود داده یرو یمتریلیم 12

 هاآن نشد. مشاهده (Lateral) یجانب یمتریلیم 12 پورت یحت

 است. نادر یاربس RARP یجراح در PSH بروز که گرفتند یجهنت

 معمول بستن شود،یم استفاده bladeless dilating تروکار از یوقت

 یهاپورت یرسا یا وسط خط یرغ متریلیم 12 یهاترپو در یافاش

 به خود مطالعه یط همکاران و Ece .[12] یستن یضرور ترکوچک

 یگاستروتوم یکسکوپراالپا یجراح از بعد پورت یهناح فتق یابیارز

Sleeve .352 دادند. قرار یابیارز مورد را یمارب 386 آنان پرداختند 
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 در شدند. یگیریپ ماه 24 حداقل یبرا یمارانب از (درصد 2/91) نفر

 در ؛شد گذاشته باز تروکار برش محل یافاش یهال یه،لاوّ یمارب 206

 شد. انجام تروکار محل معمول بستن ی،بعد یمارب 146 در کهیحال

 گروه دو در یاینهزم یهایماریب و یهلاوّ BMI یک،دموگراف اطالعات

 یجراح زمان شدن تریطوالن سبب تورپ محل بستن بود. یکسان

 طوربه پورت محل نبستن نبود. داریمعن یآمار نظر از البته که شد

 در درصد 3/1) داشت. یهمراه PSH بروز یشافزا با یداریمعن

 کرده یداپ PSH که یمارانیب همه (.>05/0P ،درصد 9/3 مقابل

 آنان داشتند. (Comorbidity) یاینهزم یماریب یک حداقل ،بودند

 یجراح از بعد PSH بروز یزانمکه  گرفتند یجهنت خود مطالعه از

Sleeve و شده گزارش گذشته در که است یزیچ آن از یشب معده 

 کاهش را PSH بروز یزانم ،پورت محل یایفاش معمول بستن

 در تروکار یهناح فتق یبررس به همکاران و Pilone .[9] دهدیم

 را یمارب 624 هاآن پرداختند. یافاش بستن بدون Bariatric یجراح

 بودند، گرفته قرار Bariatric یکالپاراسکوپ یجراح تحت که

 شدند تروکار یهناح فتق دچار ،یمارب 10 مجموع در .کردند یبررس

 فتق بروز زمان مدت یانگینم شد. برآورد درصد 6/1 آن یوعش که

 فتق از یناش یگرد عوارض یا روده انسداد گونهیچه بود. ماه 15

 بعد پورت بستن عدم که داد نشان نانآ مطالعه یجنتا نشد. مشاهده

 است. یمنا و بود همراه یاندک عوارض با Bariatric یجراح از

 بودن یینپا یلدال از یکی یمارانشان،ب BMI بودن باال وجود با ها،آن

 کردند اعالم یجراح از پس یمارانب وزن کاهش را فتق بروز یزانم

[10]. Agaba از پس را پورت یهناح فتق بروز یزانم همکاران و 

 دادند. قرار یبررس مورد Single-Incision یکالپاراسکوپ یجراح

 211 مجموع در کردند. یگیریپ ماه 36 تا 30 مدتبه را یمارانب هاآن

 آنان در شدهانجام یهایجراح ینتریعشا که شدند مطالعه وارد یمارب

 ی،گاسترکتوم Sleeve ی،آپاندکتوم یستکتومی،س کوله شامل

 و یکولکتوم ،Banding، Nissen fundoplication یتگاستر

 مدت در پورت یهناح فتق بروز یزانم بود. یگاستروژژنوستوم

 فتق که گرفتند یجهنت یانپا در هاآن بود. درصد 9/2 یمارانب یگیریپ

 Single-Incision یکالپاراسکوپ یجراح از پس پورت یهناح

 شود.یم محسوب یمارانب برگشت یاصل علت یک عنوانبه همچنان

 یشترب یراز ،است نامشخص یواقع بروز یزانم همچنان حال،ینا با

 کنندینم مراجعه جراح به یلدل ینهم به و هستند عالمتیب یمارانب

 فتق بروز یزانم که بود شده یانب ،یمرورمطالعه  یک در .[15-12]

 مختلف یکالپاراسکوپ یهایجراح در پورت یهناح

Gastrointestinal حالینا با است. درصد 74/0 یانگینم طوربه 

  بروز یزانم با کولورکتال یکالپاراسکوپ یجراح که بودند کرده یانب

 یجراح با یسهمقا در درصد( 47/1) پورت یهناح فتق یشترب

 این .[16] دارد یهمراه درصدBariatric (57/0 ) یکالپاراسکوپ

 جراحی مورد 325 بررسی ،حاضر مطالعه در که است حالی در

 نشان سال، یک طی آنان پیگیری و کولورکتال سرطان الپاراسکوپیک

 بود. صفر برابر بیماران این در پورت ناحیه فتق بروز میزان که داد

 تروکار، اندازه که بودند داده نشان مطالعات از برخی این، برعالوه

 همراهی فتق بیشتر بروز میزان با تربزرگ و مترمیلی 10 خصوصبه

 و باال BMI از همچنین نشد. اثبات حاضر مطالعه در که [17] دارد

 در که [17] بود شده یاد PSH بروز خطر فاکتورهای عنوانبه چاقی

 ،PSH بروز نیز <2kg/m 35BMI با بیماران در حاضر، مطالعه

 صفر عالمت، بدون هایPSH یافتن جهت سونوگرافی انجام با حتی

 ناحیه فتق بروز برای که خطری فاکتورهای دیگر از شد. گزارش

 در خصوصبه پورت محل نبستن بود، شده برده نام پورت

 حاضر مطالعه نتایج که [18،17] بود بیشتر و مترمیلی 10 هایپورت

 با پورت محل بستن بدون کالپاراسکوپی جراحی انجام داد نشان

 به نگرگذشته صورتبه مطالعهاین  باشد.می ایمن ،مترمیلی 10 سایز

 یکسکوپاالپار هاییونرزکس در PSH بروز یزانم یبررس

 PSH مورد یگیریپ سالیک رغمیعل که است پرداخته کولورکتال

 مدت و مطالعه بودن نگرگذشتهکه البته  نشد یافت یمارانب یانم در

 انجام نویسندگان و آیندیم حساب هبآن  ضعف نقاط از ،کوتاه یگیریپ

 .کنندمی توصیه را بیشتر پیگیری زمانمدت با نگرآینده مطالعه

 از استفاده بین ارتباط کشف عدم ،مطالعه این دیگر محدودیت

 متغیر این ثبت عدم علتبه تیغه دارای هایپورت یا بالنت هایپورت

 این کشف جهت بیشتری مطالعاتانجام  که بود بیماران پرونده در

  .شودمی توصیه رابطه

 

 گیرینتیجه

 محل نبستن که داد نشان حاضر مطالعه یجنتا یان،پا در

 به مبتال یمارانب یکالپاراسکوپ یجراح در یمتریلیم 10 پورت

 آن در پورت یهناح فتق بروز احتمال ،بوده یمنا کولورکتال سرطان

 باشد.یم اندک یاربس

 

 قدردانی و تشکر
قدیر و تشکر خود را از معاونت تمراتب له نویسندگان مقا

پژوهشی و مرکز تحقیقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

-01-01-16250جهت حمایت از طرح پژوهشی مصوب شماره هب

 دارنداعالم می 29/1/1397مورخ  1396
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