
 

 

 ( یا فتق چیست؟Herniaعنوان اصلی: هرنی )

 هر آنچه باید در مورد فتق بدانید.

 

های مختلف در بدن ما ایجاد هایی است که به علتیکی از بیماری (Hernia) هرنیفتق یا 

دانند که به فتق نمیشود. بسیاری از افراد اطالعات کافی در مورد این بیماری ندارند. حتی می

و جراح  الپاراسکوپیعمومی، زاده متخصص جراحی . در این مقاله دکتر فرهاد موسیمبتال هستند

 دهند.در مورد این بیماری پاسخ می تترین سواالپستان به مهم

 فتق چیست؟ 

 آیا فتق انواع مختلفی دارد؟ 

 علت های بروز فتق چیست؟ 

  چیست؟ هرنیعالئم 

 عوارض فتق شدید چیست؟ 



 

 

 دهد؟پزشک چگونه فتق را تشخیص می 

 های درمانی فتق به چه صورت است؟روش 

 چگونه است؟ هرنیهای جراحی روش 

 چیست؟ الپاراسکوپی 

 های بعد از درمان فتق چیست؟مراقبت 

 آیا فتق روش درمان خانگی نیز دارد؟ 

 های مناسب برای از بین بردن فتق چیست؟تمرین 

 ود دارد؟آیا فتق در کودکان نیز وج 

 چگونه از بازگشت دوباره فتق پیشگیری کنیم؟ 

 فتق چیست؟

 

های عضالنی وجود دارد که اعضای موجود در این در برخی از نواحی بدن مانند شکم، دیواره

دارد. زمانی که این دیواره به هر دلیلی آسیب ببیند یا پاره شود، قسمت را در جای خود نگه می

کنند. به عنوان مثال شود. اعضای داخلی به بافت آسیب دیده عضله فشار وارد میفتق ایجاد می



 

 

کنند. این موضوع باعث ایجاد درد و ها به بافت آسیب دیده دیواره شکمی فشار وارد میروده

 شود. سایر عالئم فتق می

هایی نیز به وجود بیاید. شود، ممکن است زیر پوست فرد برآمدگیتر میزمانی که شکاف گسترده

کند. مار را با مشکل مواجه میها زندگی روزمره بیها معموال خطری زیادی ندارند. اما درد آنفتق

رود. بنابراین بیمار باید به کمک پزشک مانع خود به خود از بین نمی هرنیالزم به ذکر است که 

های پیشرفته به عمل جراحی باز از پیشرفت آن شود و برای درمان اقدام کند. در برخی موارد، فتق

 هرنیهای درمانی فتق یا ر مورد روشکاملی د های بعدی اطالعاتنیاز خواهند داشت. در قسمت

 ایم. ارائه داده

 آیا فتق انواع مختلفی دارد؟



 

 

 
 شود. در ادامه در مورد انواع آن توضیح خواهیم داد.فتق در نواحی مختلفی ایجاد می

 فتق کشاله ران

فتق  .شایع است بین مردانآید. فتق کشاله ران بیشتر در ترین نوع فتق به حساب میاین نوع شایع

شود. زمانی که دیواره ( نیز شناخته میInguinal hernia)وئینال نایگ هرنی کشاله ران با نام

کنند. این فشار ال فشار وارد مینوئینها به کانال ایگتحتانی شکم ضعیف یا آسیب دیده باشد، روده



 

 

ه مردان را نیز شود. در برخی از موارد این عارضه بیضمنجر به بروز برآمدگی داخل کشاله ران می

 کند. درگیر می

کند. ها کمک میال در کشاله ران قرار دارد. این کانال در آقایان به نگه داشتن بیضهنکانال ایگنوئی

ال و بند ناف نوئینبعد از تولد کانال فتق ایگ ها در نگه داشتن رحم تأثیر دارد.این رباط در خانم

شود. به همین دلیل باید به طور کامل بسته شود. اما در برخی از مردان این عمل کامل انجام نمی

 ها بیشتر است. احتمال بروز فتق کشاله ران در آن

 (Hiatal herniaفتق هیاتال )

 

یده خارج آید. بخشی از معده از بافت آسیب داین نوع هرنی با آسیب دیدن دیافراگم به وجود می

های داخل قفسه زند. دیافراگم عالوه بر کمک در تنفس، ارگانشود و در حفره سینه بیرون میمی

سال ایجاد  ۰۵کند. فتق هیاتال بیشتر در افراد باالی های داخل شکم جدا میسینه را از ارگان

ده باشد و به شود. البته ممکن است بافت دیافراگم نوزادان نیز به صورت مادرزادی آسیب دیمی



 

 

شوند. با برگشت محتویات معده به این نوع فتق مبتال باشند. هرنی هیاتال باعث رفالکس معده می

 شود. مری، سوزش معده ایجاد می

 فتق ناف

آید. در واقع دیواره شکمی نوزاد آسیب دیده این نوع فتق بیشتر در کودکان و نوزادان به وجود می

ناحیه ناف و شکم نوزاد یا کودک خود شدید، باید به فتق مشکوک است. اگر متوجه برآمدگی در 

رود. اما بهتر است در این شوید. فتق نافی کودکان معموال بعد از یک الی دو سالگی از بین می

سالگی بهبود پیدا  ۰مدت حتما تحت نظر پزشک قرار گیرد. همچنین در صورتی که برآمدگی تا 

 ت.نکند، نیاز به درمان خواهد داش

فتق نافی ممکن است با وارد کردن فشار به شکم در بزرگساالن نیز به وجود بیاید. بارداری، چاقی 

 های ایجاد این نوع فتق در بزرگساالن هستند.و وجود مایعات در شکم علت

 فتق شکمی

ها نبسیاری افراد تنها با این نوع فتق آشنا هستند. زمانی که دیواره عضالنی شکم آسیب ببیند، ارگا

مادرزادی باشد یا در اثر شود. فتق شکمی ممکن است ایجاد می هرنیزنند و از آن بیرون می

های های ایجاد فتق شکمی شامل چاقی، بارداری و ورزشترین علتعوامل دیگر ایجاد شود. مهم

سنگین است. هرنی شکمی همچنین ممکن است در جایی که زخم جراحی وجود داشته، ایجاد 

 شود. این حالت فتق برش گفته میشود. به 

 علت های بروز فتق چیست؟



 

 

 
های ایجاد انواع هرنی صحبت کردیم. اما در این قسمت در قسمت قبلی کم و بیش در مورد علت

کنیم. فتق ممکن است به صورت مادرزادی های این بیماری را بررسی میبه صورت جامع علت

های مختلفی در طول زندگی ایجاد شود. در نوزادان وجود داشته باشد. اما ممکن است به علت

 بریم. های ایجاد هرنی را در ادامه نام میلتترین عمهم

 در دیواره شکم. ضعف عضالت شکم یا وجود آسیب 

 .وجود فشار داخل شکم 

 هایی مانند یبوست شدید.فشار زیاد هنگام دفع به علت 

 .فعالیت شدید 

 های شدید. به خصوص اگر با سیگار کشیدن همراه باشد.سرفه یا عطسه 

  .بارداری در دفعات زیاد 

 .کهولت سن 

 .جراحی باز و ایجاد زخم در شکم 

 های موجود در بافت شکم.کیست 



 

 

 .اضافه وزن زیاد 

 .پروستات بزرگ شده 

 های داخل شکم.مایع 

 .دیالیز قسمت صفاقی 

 .تغذیه نامناسب 

البته ممکن است برخی از افراد نیز بدون هیچ یک از دالیل باال به انواع مختلف فتق مبتال شوند. 

فاکتورهای دیگری چون زمینه ارثی نیز در ابتال به این بیماری تأثیرگذار است. همچنین افرادی که 

اند، بیشتر در معرض ابتالی دوباره قرار دارند. احتمال ابتالی آقایان در کودکی به فتق مبتال بوده

 ها هشت برابر بیشتر است. به خانم نسبت

 چیست؟ )فتق( هرنیعالئم 

 

اطالع دهد.  یبیمار وجود این تواند به شما در مورددارد که می هایینشانهفتق در نواحی مختلف 

های فتق برآمدگی در ناحیه مورد نظر است. معموال زمانی که بیمار ایستاده ترین نشانهیکی از مهم

عالئم فتق  شود. از دیگرزند، این برآمدگی بیشتر نمایان میکند و یا زور میاست یا سرفه می

 توان موارد زیر را نام برد.می



 

 

 .احساس درد و سوزش به خصوص در ناحیه برآمده 

 .درد در کشاله ران یا شکم به خصوص هنگام خم شدن یا بلند کردن وسایل 

 سنگینی یا کشیدگی در کشاله ران. احساس 

 آقایان. در درد و تورم در ناحیه بیضه 

های ده نباید درون شکاف باقی بمانند. اگر نتوانید بافتداشته باشید که محتویات بیرون ز به یاد

ها درون شکاف، کنند. با گیر کردن قسمتی از ارگانبیرون زده را فشار دهید، در شکاف گیر می

 شود. فتق فشرده عالئم زیر را به دنبال خواهد داشت.ها قطع میخونرسانی به آن

 استفراغ. احساس تهوع و 

 شود. دردی که به صورت ناگهانی تشدید می 

  .تغییر رنگ برآمدگی فتق به کبودی و تیرگی 

 .عدم توانایی در کنترل مدفوع یا گاز معده 

 عوارض فتق شدید چیست؟



 

 

 

های خاصی احساس درد داشته باشید و فتق به تنهایی خطر زیادی ندارد. ممکن است در زمان

توجهی و عدم درمان این مشکل، در خود را انجام دهید. اما در صورت بینتوانید کارهای روزمره 

 تری گریبانگیر بیمار خواهد شد. آینده عوارض جدی

درد و تورم جزو عوارض همیشگی فتق هستند. همچنین اگر بافت ارگانی مانند روده در شکاف 

کن است باعث آورد. حتی ممفشرده و حبس شود، مشکالت بسیاری برای شما به وجود می

انسداد روده شود. این موضوع در موارد شدیدتر حتی منجر به مرگ بیمار نیز خواهد شد. در 

ها را نیز تحت تأثیر های آقایان را درگیر کند، ممکن است توانایی جنسی آنصورتی که فتق بیضه

 قرار بدهد. 

 دهد؟پزشک چگونه فتق را تشخیص می



 

 

 

معاینه فیزیکی است. پزشک برآمدگی شکم یا کشاله ران بیمار را ، هرنیتشخیص اولین گام در 

ای که از بیمار کند. سپس با توجه به تاریخچهحین ایستادن، خم شدن، سرفه و... بررسی می

های زیر را آورد. بیمار باید آمادگی پاسخ به پرسشگیرد، اطالعاتی در مورد فتق او به دست میمی

 داشته باشد.

  برای اولین بار متوجه برآمدگی شدید؟چه زمانی 

  نیز در شما وجود دارد؟ هرنیآیا سایر عالئم 

 آیا اتفاق خاصی مانند فشار زیاد باعث ایجاد این مشکل شده است؟ 

 آیا در سبک زندگی شما شغل سخت، ورزش سنگین یا استعمال دخانیات وجود دارد؟ 

 بتالست؟آیا در خانواده شما فرد دیگری نیز به این بیماری م 

 اید؟آیا جراحی شکمی یا کشاله ران داشته 

کنند. تشخیص فتق های الزم را صادر میتر دستور تستبعد از آن نیز پزشک برای تشخیص دقیق

شود. اگر پزشک به فتق آی تشخیص داده میآرتی اسکن، امبا استفاده از سونوگرافی شکمی، سی



 

 

گاستروگرافین  Xهایی نظیر اشعه نیاز است. آزمایش های بیشتریهیاتال مشکوک باشد، به آزمایش

(Gastrografin x Ray یا آندوسکوپی برای تشخیص )هیاتال نیاز است. هرنی 

 های درمانی فتق به چه صورت است؟روش

 

خاصی انجام  درماناگر فتق بیمار عالئمی نداشته باشد و مشکلی برای بیمار ایجاد نکند، پزشک 

های زمانی مشخص معاینه دهد. تنها کافی است بیمار نکات مراقبتی را رعایت کند و در بازهنمی

کند. البته بزرگ باشد یا درد داشته باشد، پزشک از متدهای درمانی استفاده می هرنیشود. اما اگر 

تر نسداد آن، فتق سریعکنند که برای پیشگیری از فشرده شدن روده و ابرخی از پزشکان توصیه می

ها بر این باورند که یک درمان ساده خیلی بهتر از یک جراحی باز اورژانسی است! عمل شود. آن

دکتر موسی  بنابراین بهتر است در مورد درمان فوری یا صبر کردن با پزشک خود مشورت کنید.

ن علم روز تصمیم زاده به عنوان یک متخصص جراحی و الپاراسکوپی باتجربه و بر اساس آخری

   گیری در این مورد را بعد از معاینه و بالینی انجام میدهند.

 و جراحی باز درمان کرد.  الپاراسکوپیتوان با استفاده از دو روش فتق را می



 

 

 چگونه است؟ هرنیهای جراحی روش

 

 جراحی باز 

ک با استفاده باز پزشساز کاربرد دارد. در جراحی  های بسیار بزرگ و مشکلاین روش برای فتق

پزشک در این روش مجبور به ایجاد کند. ( شکاف را ترمیم میmeshمش )از بخیه و 

شوند که در های بزرگ باعث میشود. این زخمهای نسبتا بزرگی در شکم یا کشاله ران میشکاف

این موضوع تا البته . باال برودبیمار به فتق  ورود فشار بعد از بهبودی، احتمال ابتال مجدد صورت

های جراحی با حد زیادی به مهارت پزشک و کنترل ترمیم کامل زخم نیز بستگی دارد. زخم

شود. این عمل تحت بیهوشی عمومی انجام های جراحی بسته میاستفاده از بخیه یا چسب

 شود.می

 چیست؟ الپاراسکوپی

https://drmoussazadeh.com/what-is-laparoscopic-surgery/


 

 

 

شود. به همین به جای ایجاد یک شکاف بزرگ، چند شکاف کوچک ایجاد می الپاراسکوپیدر 

تر تهاجمی است. در این روش جراح با توان گفت این روش نسبت به جراحی باز کمدلیل می

وربین د کند.استفاده از چند برش کوچک و به کمک دوربین و تجهیزات، شکاف فتق را ترمیم می

شود تا پزشک دید شود. شکم با گاز پر میو نوری کوچک با استفاده از لوله وارد بدن بیمار می

را درمان کند. همچنین اگر در شکم یا کشاله ران بیمار  هرنیتر بهتری داشته باشد و بتواند راحت

تواند با باز کردن همان نقاط قبلی پزشک می گاهی از پیش اسکار یا زخم وجود داشته باشد،

 را انجام دهد.  الپاراسکوپی

است و عوارض  است. اما انجام آن بسیار دقیق تر نسبت به جراحی باز بیشتر الپاراسکوپیهزینه 

تر است. تری به دنبال دارد. همچنین دوره نقاهت آن نیز نسبت به روش جراحی باز کمکم

 شود. ی عمومی انجام میتحت بیهوش الپاراسکوپی



 

 

البته این روش برای همه افراد کاربرد ندارد. انتخاب روش درمان بیمار با توجه به شرایط  و  

 شود. انجام می متخصص صالحدید پزشک

 های بعد از درمان فتق چیست؟مراقبت

 
نیاز  مراقبت، به الپاراسکوپیدرمان فتق چه با استفاده از جراحی باز انجام شود و چه با استفاده از 

 جراحبهترین دارد. درد در شکم یا کشاله ران بعد از عمل کامال طبیعی است. به همین دلیل 

 کند. های الزم را تجویز میبخشها و آرامبرای شما مسکن عمومی در تهران با علم بر این مطلب

تمال ایجاد عوارض بعد از عمل های پزشک را مو به مو اجرا کنید. با این کار احدستورالعمل

 کند. در صورت مشاهده عالئم زیر حتما پزشک خود را در جریان قرار دهید.کاهش پیدا می



 

 

 .عفونت زخم 

 .تب 

 .قرمزی یا کبودی جای جراحی 

 گیرد.دردی که به صورت ناگهانی شدت می 

مشاوره آنالین در شرایط اورژانسی  پیج اینستاگرام دکتر موسی زادهمی توانید با مراجعه به 

 .دریافت نمایید

توانید به صورت عادی تحرک داشته باشید. بلند کردن بعد از انجام عمل جراحی تا چند هفته نمی

شود بعد از مدت کامال ممنوع است. توصیه می های سنگین نیز در ایناجسام سنگین و ورزش

تری نسبت به پایان دوران نقاهت نیز این کارها را انجام ندهید. جراحی باز دوره نقاهت طوالنی

توانید از جراح خود زمان کامل بهبودی و برگشتن به زندگی روزمره را میدارد.  الپاراسکوپی

 بپرسید.

 نیز دارد؟ درمان خانگیآیا فتق روش 

توانید با انجام کارهایی شود. اما شما میهمانطور که گفتیم فتق به صورت خود به خود درمان نمی

 کنیم تا حد زیادی از پیشرفت آن جلوگیری کنید.که در ادامه بیان می

 صرف فیبر و پیشگیری از یبوست.افزایش م 

 های غذایی خیلی سنگین.عدم مصرف وعده 

 .خم نشدن بعد از صرف غذا 

 شوند.پرهیز از خوردن غذاهایی که باعث رفالکس معده می 

 .ترک سیگار 

 به طور کلی اگر بتوانید بعد از غذا مدتی بدون حرکت بنشینید یا دراز بکشید، بسیار بهتر است. 

http://www.instagram.com/drmoussazadeh
http://www.instagram.com/drmoussazadeh
https://www.healthline.com/health/hernia#home-remedy
https://www.healthline.com/health/hernia#home-remedy


 

 

 برای از بین بردن فتق چیست؟ های مناسبتمرین

 

کند. همچنین مانع پیشرفت آن تقویت عضالت شکم تا حد زیادی به پیشگیری از فتق کمک می

آل برسید. به وزن ایده هرنیخواهد شد. اگر اضافه وزن دارید، سعی کنید تا پیش از درمان 

تر به دهند، کمتر الپاراسکوپی یا عمل انجام میدهد افرادی که با وزن کمها نشان میبررسی

 شوند. عوارض دچار می

برداری، کشتی و یا تمریناتی که به صورت هایی چون وزنهشالبته هر ورزشی مناسب نیست. ورز

این بیماری با  تمرینات مناسبند. برای اطالع از کنشوند، فتق را تشدید مینادرست انجام می

را به درستی و به صورت  شده  پزشک یا فیزیوتراپ خود صحبت کنید. سعی کنید تمرینات ارائه

 منظم انجام دهید. 

 آیا فتق در کودکان نیز وجود دارد؟



 

 

 
آید. در برخی موارد به صورت مادرزادی به وجود می فتق در کودکانهمانطور که گفته شد، 

توانند برآمدگی شکمی نوزاد را مشاهده کند. این برآمدگی زمانی که روده کودک در والدین می

کند، بیشتر قابل مشاهده است. عالئم فتق در کودکان کاهش حال فعالیت است یا گریه و سرفه می

رد، تهوع یا کنند. اما اگر نوزاد یا کودک احساس دها معموال دردی احساس نمیآناشتهاست. 

 داشته باشد، حتما باید او را به پزشک متخصص نشان دهید. تورم در محل فتق

در نوزادانی  هرنیشوند. احتمال ابتال به ده تا بیست و پنج درصد از نوزادان با فتق ناف متولد می

های اطراف ناف به ر است. زمانی که ماهیچهآیند، بیشتکه کمبود وزن دارند یا نارس به دنیا می

شود.  فتق ناف معموال به زدگی روده میآید و موجب بیرونخوبی بسته نشوند، فتق به وجود می

کند. اما در صورتی که بهبود صورت خود به خود در یکی دو سال اول زندگی بهبود پیدا می

 پرده شکمی را ترمیم کرد. توان شکاف موجود درهای درمانی میحاصل نشد، با روش

 چگونه از بازگشت دوباره فتق پیشگیری کنیم؟



 

 

 

های فتق اجتناب ناپذیرند. البته برخی از علتهای ایجاد فتق بهترین راه است. از علت پیشگیری

به عنوان مثال فردی که از ابتدای زندگی بافت دیواره شکمی ضعیفی داشته باشد، در معرض  ابتال 

ترین حرکتی، با آسیب دیدگی بافت شکمی به فتق قرار دارد. بنابراین ممکن است با کوچک

 مواجه شود. 

کند تا حد امکان از ابتالی دوباره ایم که به شما کمک میدادههایی ارائه اما در این قسمت توصیه

 به فتق پیشگیری کنید.

  .استعمال دخانیات و به خصوص سیگار را متوقف کنید 

 .در صورت سرفه مداوم و شدید حتما به پزشک مراجعه کنید 

 های تقویت عضالت شکم را فراموش های مناسب و سالم انجام دهید. تمرینورزش

  نکنید.

 .هنگام دفع و خروج باد معده فشار زیادی به شکم خود وارد نکنید 



 

 

  شوید. مانند سبزیجات و میوه استفاده کنید. با این کار مانع یبوست می فیبرداراز غذاهای

 کند.بنابراین فشار هنگام دفع کاهش پیدا می

 وید. روی م نشکنید. اگر مجبور به حمل هستید، خ از بلند کردن اجسام سنگین خودداری

 زانو بنشینید، وسیله را بردارید و سپس دوباره بلند شوید.

داشته  هرنیتواند تأثیر به سزایی از پیشگیری انواع رعایت این نکات چندان سخت نیست و می

 باشد.

 بندیجمع

های درمانی آن دارید. در صورتی که در اعضای اکنون شما اطالعات جامعی در مورد فتق و روش

مبتالست، حتما شما هم نکات پیشگیری را رعایت کنید. همچنین  یان کسی به این بیمارتخانواده

. در این زمینه مشورت کنید جراحی در صورت ابتال به این عارضه حتما با پزشک متخصص

شود. بنابراین احتمال نیاز زمانی که تحت نظر پزشک باشید، روند درمان در زمان مناسب انجام می

 کند. کاهش پیدا میاورژانسی و عوارض حاد به عمل جراحی 
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