
به نام خدا

ُزًی ایٌگْئیٌال:هْضْع 



هرنی



هرنی

• فتق َمغبـِنی یا ُزًی ایٌگْیٌال 

تَ فتك در ًاحیَ کاًال هغثٌی 

اطالق ( تاالی کؼالَ راى)
. هیؼْد

https://en.wikipedia.org/wiki/Inguinal_hernia


جراحی ترهین فتق هغبنی راست



هرنی

• هعٌی تیزّى سدگی احؼای تَ  اینگوینالیا  فتق مغبنی

اطت   کانال اینگوینالتَ دّرى  روده باریکػکوی تَ ّیژٍ 

ّ ایي تیواری تیغ اس ۹۵ درصذ در هزداى اتفاق هی افتذ.

•  ایي ًْع فتك ػایعتزیي فتك در هزداى اطت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF


علت هرنی 

• علت اصلی ایجاد فتك ُای ػکوی ضعف یا 

ًمص در جذار دیْارٍ ػکوی یا افشایغ 

فتك هغثٌی . فؼار تز آى در یک ًاحیَ اطت

فتك ػکوی اطت کَ در ًاحیَ کؼالَ راى 

.هی افتذاتفاق 



علت هرنی

• :اس عْاهل ػایع 

• عْاهل اکتظاتی

• طي تاال

• مغبنیفتق فتك راًی تزرّی تزّس جْد ّ

•  ّجْد تیواری ُایی هثل: آطن، تیواری ُای ضعیف کٌٌذٍ 

• َ ای کَ فزد جظن طٌگیٌی را تلٌذ آّردى  فؼار تَ تذى تَ گًْ

کٌذ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85


علت هرنی

• … در تچَ ُا، ًارص تذًیا آهذى کْدک، جٌض هذکز،  

• یا فاهیلی ّ کظاًیکَ در تذّ تْلذ دچار ُوچٌیي عللی ارثی 

دررفتگی هادرسادی طز اطتخْاى راى تْدٍ اًذ، اس علل  

اطتهظاعذکٌٌذٍ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%86


هرنی



انواع هرنی

• هظتمین ایٌگْئیٌال هیتْاًذ فتك 
.یا غیز هظتمین تاػذ



انواع هرنی

• در صْرت ّجْد ُن سهاى فتك هظتمین 

ّ غیز هظتمین در یک طزف تَ آى 

ُزًی 

Pantaloo 

هی گْیٌذ



انواع هرنی

ًْع فتك تَ دلیل ػل ػذى دیْارٍ ایي : فتك غیز هظتمین•

حزکت رّدٍ اس طزیك تاعث ایجاد هی ػْد کَ  ػکنتحتاًی 

.حلمَ عومی ایٌگْیٌال تَ درّى کاًال ایٌگْیٌال هی ػْد

در ایي ًْع فتك تَ علت اختالل هادرسادی، :فتك هظتمین•

رّدٍ تاریک تذّى گذر اس حلمَ عومی ایٌگْیٌال تلکَ اس 

.طزیك جذارٍ خلفی کاًال ّارد ایي کاًال هی ػْد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%85


هرنی کودکان



:عالئن فتق هغبنی 

تزآهذگی در کٌار کؼالَ راى یا کیظَ تیضَ

دردًاراحتی در کؼالَ راى ّ 

تِْع ّ درد ًاگِاًی تَ علت تَ دام اًذاختَ ػذى رّدٍ تاریک در کاًال

احظاص طٌگیٌی، تْرم، طزخْردى ّ احظاص طْسع در ًاحیَ فتك، 
راىکیظَ تیضَ ّ یا تخغ داخلی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85


درهان هرنی

اطتّ تزهین فاطیا ّ جذار ػکن جزاحی اطاطی درهاى 

جزاحی تَ رّع الپارّطکْپیک اغلة رّع تزجیحی تزهین  

فتك )ُزًیْرافی( اطت.

در هْارد عذم جزاحی الذاهات ًگِذارًذٍ هاًٌذ اطتفادٍ اس فتك  

هاًٌذ طزفَ ّ )تٌذ ّ اجتٌاب اس افشایغ فؼار داخل ػکن 

هیؼْدپیؼٌِاد ( سّرسدى

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%AA%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%AA%D9%82&action=edit&redlink=1


درهان هرنی 

• اگز فتك دّ طزفَ تاػذ، تزجیح رّع جزاحی 

الپارّطکْپیک تَ جزاحی تاس تیؼتز خْاُذ  

تْد، چزا کَ ُز دّ طزف را هی تْاى ُن 

سهاى جزاحی کزد تذّى ایٌکَ ًیاس تَ تاسکزدى 

.تیؼتز تذى ّجْد داػتَ تاػذ



هرنی قبل و بعد



هراقبت

• الپاروسکوپیکمراقبت های پس از جراحی 

• حمام: دّع گزفتي ّ حوام 24 تا 48 طاعت پض اس 

.جزاحی تْصیَ هی ػْد

• ُز چَ سّدتز فعالیت ُای عادی خْد را اس طز  :فعالیت
.تگیزیذ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86


هراقبت

• کظاًی کَ تَ جای : تَ طزکارتاسگؼت 

جزاحی تاس، جزاحی الپارّطکْپی را 

اًتخاب کزدٍ تاػٌذ، عوْهًا سّدتز لادرًذ تَ 
. طزکار تزگزدًذ



فیلن



پایان

• تا تؼکز اس تْجَ ػوا

سُزا پْرعثذی


