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GENKL BiLGiLER 

Tanun: Kann duvan fltlklan, kann duvannda dogu~tan yada sonradan 

olan defektlerden karIn iyi organlanmn peritonu'da birlikte stirlikleyerek, 

dl~anya dogru yaptIgl ~i~lige denir. Fltlk Arapc;a, hernios ise Latince tomurcuk, 

ylkmtl, ;;i~kinlik anlarnma gelir. 

Tarilwe: Fltlkla ilgili ilk yazdI bilgilere M.O. 1500 tarihlerinde MIslr 

papiruslannda rastlamr. Dokuzuncu ytiZYll Italya'da kurulan Salerno Tip 

Okulunda ba~anh fi1Jk ameliyatlan yapIldlg1 bilinmektedir. Katolik kilisesi bu 

okuldaki rahiplerin, died en yok hastalarla ugra;;tlgl bahanesiyle cerrahi 

uygulamalara yasak getirmi~lerdir. Boylece, bu okuldaki yagmm yok ilerisinde 

olan bilimsel birikirn Orta <;ag boyunca unutulup gitmi~tir. 

Amasyah tabib Serafeddin Sabuncuoglu onikinci YUZYll'da CerrahiyyetH'l 

- Hariyye ismiyle insan minyatiirleri kullanan bir cerrahi kitap yazarak F atih 

Sultan rvlehmet' e ithaf etmi~tir. Bu kitapta fltlk tedavisine geni;; olarak yer 

verilmi~tir. 

Direkt ve indirekt fltlklann aYlnmlm Caspar Stromayr 1559' da 

yaymladlgl kitablnda belirtmi~tir. Liganlentum inguinaleye "Poupart Ligamenti" 

adlm ilk kez devrinin en seykin Alman cerrahlanndan olan Lorenz Heister, 

"Klsa Anatomi" adh kitabmm 1724' de yaymlanan ikinci basklsmda vermi~tir 

(Francois Poupart ( 1661-1705) ). Astley Paston Cooper 1804' de yaymladlgl 

"The Anatomy and Surgical Treatment of Inguinal and Congenital Hernia" 

kitabmda, fasya transversalisi tammlaml;; ve bu fasyanm fitlk olu~umunu 

onledigini, periton ve eksternal oblik aponevrozunun etkisinin olmadlg1l11 

belirtmi~tir. Aynca kendi adl He amlan Ligamentum pectineum'u (Cooper 

ligamenti) tanlmlaml~tIr. Antoine Scarpa 1809' da yaymladlgl fltlk kitabmda 

Funikulus spermaticus 'un lokalizasyonunu dogru tammlayarak, onceieri 

inguinal halka denilen olu!?umun aslmda inguinal kanal oldugunu tanllnlaml~tlr. 

Franz Casper Hesselbach, 1814'de Wilrzburg'da yaymladlgl kitabmda kendi 
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adml ta~lyan uygeni ve Ligamentum intcrfovcolare'yi (Hessel bach ligamenti) 

tammlaml!?tlL Tendon conjoint deyimi, Ligamentum inguinale interna mediale 

ya da Falx inguinalis yefine ilk kez, editorHlgunli Frederic Henry Gerrish'in 

yaptlgl, Amerikah otoritelerin yazdlg;l, 1899' da yaymlanan Text-book of 

Anatomy' de kullamlnll~tlr. 

ilk kez Galen) fltlk kesesini dl~ halkada M.O. II. y.y.'da bagladlgl hal de, 

ekstcrnal oblik apOnC\lrOZUn ayllnlasl, cerrahlann 2200 ythm alml~tlr. Eksternal 

oblik aponevrozun aC;llmasl fltlk onanmmm en onemli donum noktalanndan 

biridir. Ekstelnal oblik aponevrozu 1881 yllmda Just Marie Marcellin 

Championniere ayml~tIr. 

Modem fltlk ameliyatlan Eduardo Bassini (1844-1924) ile ba~lar. Bassini 

kendinden once uygulamm <;e~itli yontemlerin kombinasyonu ile ilk ameliyatml 

1884' de yapml~t1r. Fltlk onanml yapIlan 42 hastanm sonuylan 1887' de italy an 

Cerrahi Dernegi'nde yaymlannH~tlr. Daha sonra 1890 Ylhnda Arch. Klin. 

Chir. 'de yaymlanan Almanca makalesiyle de line kavu!?mu~tur. Bassini' den 

once fltlk onanmlnda birinci Yllda rekurrens % 46, dordiincli yll sonunda % 100 

iken, Bassini onanml iIe bu oran ~-o 2,8'e inmi~tir. 

Fltlk onanmmda diger onemli a~ama Astley Paston Cooper tarafmdan 

tammlanan Lig. pubicum superius'un kullammldlr. Fltik onanmmda bu bagl 

ilk kullanan Georg Lotheissen'dir. Bu tcknigin tanmmasma Chester B. Mc Yay 

yaymlanyla hliylik katkIlarda bulunmu~tur. Bundan dolaYl Harkins bu teknigin 

"Mc Yay Onanml" olarak adiandlnimasllll onermi~ ve kabul gormli~tiir (1 ). 

Shouldice onanml 1946'lardan itibaren biryok degi~ime ugrayarak cerrahi 

spektruma girmi!?, lokal dokulan kullanan en popUler yontemdir (2). Daha 

sonraki yIllarda Lichtenstein'in onerdigi "Tension-Free Onanml" geni~ kabul 

gormli!? olup halen de hemi onanmmda en slk yapIlan operasyon tipidir (3). 

Rutkow'un "Mesh-Plug" yontemi ve "Laparaskopik Herniorafi" de 

Lichtenstein'm Tension-Free onanm yontemi kadar olmasa da sik yapllan 
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prosediirlerdir (4,5). Son paragrafda herni onanm y6ntemlerinden tartl~ma 

klsmmda geni9ce bahsedilecektir . 

Primer ve nilks inguinal herni olu:;;umunun. etyoloji ve fizyopatolojisi 

A .- Primer herniler 

1 - Geli9im teorisi: 

inguinal hemilerin tiilnli, Fruchaud'un miyopektineal orifisinden 

kaynaklanmak gibi ortak bir 6zelligi payla91r. Fruchaud'un miyopektineal orifisi 

alt abdominal duvarda bir a<;lkhk olup, yukarda internal obEk ve transversus 

abdominus kasmm alt kenarlarmm miyoaponevrotik ark! ile a9ag1da superior 

pubik ramusun pektineal linea' SI ile slmrlandlnhr. Bu orifis kann ve alt 

ekstremiteler arasmdaki kan damarlan, sinirler, lenfatikler, kaslar ve tendonlann 

ge<;i9ine hizmet eder. Aynca, bu bo9luk inguinal ligament ile list ve alt diye 2 

k!sma aynlabilir, arkada ise sadece fasya transversalis'le 6rtliltidlir. Bu orifis 

aslmda d6rt ayakh memeli diger canhlarda da mevcut oldugu halde, bu 

canhlarda insanlardakinden <;ok dfu~a az inguinal hemi olgularl mevcuttur. 

insanlann muhtemelen iki ayaklan uzerine dik pozisyonda ya9amlanm 

surdlirmeleri ve yer<;ekiminden dolaYI i<; organlann bu a<;lkhga daha fazla yuk 

bindirmesi, inguinal hemi olu9umunu izah edebilecek mekanizmalardan birisidir 

(6). 

2 - Kapanmaml9 Processus vaginalis : 

Kapanmam19 Processus vaginalis <;ocuklardaki indirekt inguinal herninin 

sebebidir ve i<; halka seviyesinde hemi kesesinin basit ligasyonuyla tedavi 

edilir. Eri9kinlerde Processus vaginalis'in kapanmadlgl veya parsiyel olarak 

oblitere oldugu olgularda <;ocuklardaki gibi herni kesesinin basit ligasyonu, 

indirekt inguinal heminin yilksek nilks oranlan ile birliktedir. Bu durum 

eri~kinlerde inguinal herni etyolojisinde kapanmaml~ Processus vajinalis 

yanmda ilave etyolojik fakt6rlerin mevcudiyetini i~aret eder. Ancak bunun 

yamnda kapanmaml~ processus vajinalisin mutlaka indirekt inguinal herni ile 

sonu<;lanacagl sonueu <;lkanlmamahdlr. Eri9kinlerde otopsi ince1emeleri ile %) 
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20 oramnda kapanmam19 Processus vaginalise rastlamldlgl halde bu olgulann 

hiybiri ya~amlan esnasmda inguinal herniden muzdarip olmaml~t1r (7). 

3 - Kepenk mekanizmasl ve artml~ intraabdominal baslily: 

internal oblik ve transversus abdominus kaslan kontrakte olduklannda, 

inguinal kanalm myoaponevrotik tavamm olu~turan bu kaslann alt lifted veya 

ba~ka bir de'yi~le spermatik kord uzerinde bir ark yapan "Conjoint tendon" 

belirgin olarak kontrakte olur, dolaYlslyla lifler klsaldlkya bu ark duzle~ir ve 

inguinal kanahn uzerini kapatlr, yani bir yerde fasya transversalisi koruyan bir 

ortii gibi gorev yapar. Kepenk (shutter) mekanizmasl da denen bu fizyolojik 

olayla aym zamanda iC; halkanm onunde bir bariyer olu~turulmm~ olur ve bu 

bariyer, abd0111enin iyinden iC; halkaya yonelik basmy artl;;lanna kar~lt yonde 

koruyucu bir mekanizma olarak gorev yapar. Kisacasl kann kaslannm 

kasIlmaslyla, aktif intraabdominal basme; artl~mdan kaynaklanan (lkmma, 

oksiirme, aglr kaldlrma gibi) ie; halkaya ve inguinal kanalm arka duvarma binen 

yiik gogiislenir ve bu yapllann zarar gormesi engeUenmi~ olur. Bu nedenle 

intraabdominal basms: artl~l durumlannda inguinal hemi olu~umu Oteden beri 

inanllamn tersine biiyiik bir risk olu~turmaz. Ancak bu durumun uzun sure 

devam etmesi transvers fasyanm incelerek zayIflamaslna ve ilerde inguinal hemi 

riskine yolae;abilir. Aynca ilerleyen ya~la birlikte fasya transversalisin ve 

koruyucu mekanizmalann zaYlflamaslyla veya aktif basmy artI~lmn ani ve e;ok 

yiiksek oldugu durumlara sahip gene; ve saghklI ki~ilerde dahi ae;lk bir processus 

vaginalis veya YlrtIlan bir transvers fasya nedeniyle inguinal herni olu~abilir. 

inguinal herni olu~umunda esas onemli olan pas if intra abdominal basme; artl~l 

durumlandlf. Hamilelik, siroz ve malign olaylar gibi nedenlerle geli~en ascite 

durmnlannda kann kaslanmn kasllmasl soz konusu degildir ve koruyucu 

mekanizmalarda aktive olamazlar. DolaYlslyla inguinal kanalm arka duvan bu 

bas lily artl~l kar~lsmda savunmaslzdlf ve zamanla bu kronik basme; artl~l 

transvers fasyanm zaYlflamasma ve inguinal hemi olu~urnuna yol avabilir. 
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4- Kollagen Metabolizmasl: 

Fasya transversalisin fizyolojik veya patolojik intraabdominal baslDy 

artmalanna kaqa koyabilmesi, kendini olu~turan ve giiC; veren kollagen liflerinin 

durumuna baghdlr. Kollagen, iiretim ve abzorbsiyonu dengede olan aktif eanh 

bir dokudur. Fasya transversalis, nonnal kollagen uretimini bozan, a1iml~ 

kollagen harabiyetine veya anormal kollagen iiretimine sebebiyet veren biryok 

faktorlerle zaYlflattlabilir. Marfan, Ehlers-DanIos, Hurler-Hunter Sendromu gibi 

kongenital bag dokusu hastahklan, kollagen eksikligi veya kollagen liflerinin 

yaplsal anomalilerine sebebiyet veren belirli rnezen~imal rnetabolik defektler bu 

faktorlerden bazllandlr. Sonuy olarak bu patolojileri bulunduran ki~ilerde fasya 

transversalisin zayIflamasmdan dolaYl inguinal herniye aIirnl~ meyil 

sozkonusudur. inguinal hernili hastalarda fasya transversalisin kollagen yat1s1 

bozuk ve artrrll~ vaskularizasyon ve sellularite ile degi~ik bir goriintiidedir. Bu 

bulgulann esas olarak direkt hemilerde mevcut oldugu ve hemiye kar~l tarafta 

da fasya transversaliste benzer bulgulann mevcut oldugu gosterilmi~tir (8). 

Sigara i<;en ki~ilerin serumlannda serbest, bagh olmayan, aktif proteaz ve 

elastaz bile~ikleri mevcuttur. Bu biIe~ikler kan ve akcigerlerde dola~an 

lokositlerce yok edilirler. Sigara iyenlerdeki bu artml~ proteazlar rektus kIhfl ve 

fasya transversalisin zayIflamaslna ve hemiasyonuna sebebiyet verirler. i~te bu 

enzimlerin nonnal ki~ilere gore hernili ki~ilerde daha yiiksek, indirekt herniye 

gore direkt hemilerde daha yuksek, bilateral direkt hernilerde ise en yiiksek 

seviyelerde bulunmu~tur (6). 

5- Genel Faktorler: 

ilerlemi~ ya~, fizik egzersizin azalmasl, adiposite, yok dogum yapma, 

onemli bir hastahk veya operasyon somaSl kilo kaybl, kann on duvanmn yok 

a~agl kesimlerine lokalize uzun transvers insizyonlar ve kozmetik appendektomi 

insizyonlan myoaponevrotik arkln alt liflerine zarar verebilir veya bu bolgenin 

kaslanmn motor veya duyusal sinirlerine zarar vererek muskuler atrofiye 

sonuc;ta inguinal herniye sebebiyet verebilir. 
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B - Niiks Herniler: 

inguinal hernilerin pirimer onanm sonraSi nilks herni insidanSl spesialize 

merkezlerde elde edilen % 1 'den, daha gend merkezlerdeki % 30 oram 

arasmda degi~ir. Daha uzun ve komplet bir i§lem, daha yliksek nUks oram He 

birliktedir. Onanm saYISl arttlkya ntiks herni oram da artmaktadlr. <;ogu nilksler 

onanmm ilk 2-3 Yl11 i<;inde ortaya <;lkarlar. Ancak Lichtenstein'e gore inguinal 

herni nlikslerinin % 50'si 5 yll sonra ortaya <;lkar (3). Nuksler inguinal herni 

onanmlannda lizerinde en <;ok durulan konudur. Aslmda ntiksleri kendi arasmda 

slmflandlrmak akllcl bir yakla~lm olacak ve bu soruna da <;ozlim konusunda da 

yardlmcl olacaktlr. Bu anlamda nuksler iki grupta incelenebilir: 

1- Erken nliksler (pirimer onarnmn ilk 2-3 ylll i<;erisinde ortaya <;lkan 

nuksler) 

a- Cerrahi ba;;anslzhk 

b- Enfeksiyon 

2- Gee; nliksler 

a- Doku yetersizligi sorumlu tutulur. Ancak gee; niikslerin doku 

yetersizligi ile izah edilmesi, klsmen cerrahlann yetersizligini gizlemeye hizmet 

eder. <;iinkii bu ae;lklama ba;;ka bir soruyu gundeme getirir: Madem doku 

yetmezligi olacak 0 halde zaYlf dokular neden kuvvetli sentetik bir bariyerle 

gue;lendirilmedi? Bu som aym zamanda cah9mamlzmda amaCl111 

olu9turmaktadlr. 

1-Erken nuksler 

a- Cerrahm deneyimi: Helni cerrahisinin ba9ansl hemen her zaman 

cerrahi hUner, bilgi ve deneyimle ili§kilidir. Yapllan herhangi bir inguinal hemi 

onanm tipiyle cerrahm deneyinli arttIke;a nuks oranlan azahr. 

b- Gerginlik: Gerginlik altmda dokulann yakla~tlnlmasl en 

onemlisi olmasa da herni onanm ba9anslzhklarmda temel bir faktordur. 

Gerginlik altlnda suture edilen dokular birbirinden uzakla9maya, aynlmaya 

meyleder ama bu durum sutiirlerle onlenir. Ancak suturlerin dokuyla 
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bulu~tuklan yerlerde iskerrlik baslny nekrozlan olu~ur, ki bu olay dokulann 

sutUre edilmeden oneeki pozisyonlanna donene yani hiybir gerginligin 

kalmadlgl duruma kadar devam eder. Yani sonuyta herni nuksli kaymrlmaz 

olaeaktlr. Daha onee "geli~im teorisi" bahsinde tammlanan ve onemi lizerinde 

durdugumuz Fruchaud'un myopektineal orifisi genit?lik baknumdan ki9iden 

kit?iye degi~mektedir. Ozellikle myopektineal ark ve a~aglda pektineal ligament 

arasmdaki vertikal mesafe bu degi9imin gozlendigi klslmdlr. j~te bu mesafenin 

fazla oldugu olgularda Conjoint tendonu zorlayarak inguinal veya Cooper 

ligamanma suture edilmesi gerginlik, doku nekrozu, sUture dokulann birbirinden 

ayn]masl ve herni nuksu ile sonus-:lanacaktlr. Anterior rektus klhfl uzerine 

uygulanan gev~etici insizyonlar Cooper ligaman onanmmda bir dereceye kadar 

gerginligi azalttlgl gosterilse de (9) bu giri~imin nuksleri azaltmadaki etkinligini 

kamtlayan kontrollii kar~Ila~t1rmah klinik yah~malar mevcut degildir ve inguinal 

hemi onanm ba~ansma olan katkIsl ~uphelidif. inguinal hemi onanmlyla ilgili 

olarak ileri derecede ba~anh yeni tekniklerin (Lichtenstein'in tension-free (3), 

Gilbert'in siiUirsiiz onanm teknigi (10) ve Rutkow'un mesh-plug hemioplastisi 

(4) ) hepsi gerginlik olmadan gen;ekle~tirilmi~tir. 

c-Enfeksiyon: Hemi nlikslerinin % 50'sinin sebebi enfeksiyondur. 

infekte inguinal hemi onanmlanmn yakla~nk 1/3 'ii niiks hernilerle sonuylamr. 

Hemi onanmI konusunda oldukya spesifikle~mi~ merkezlerdeki postoperatif 

yara enfeksiyon oram %1 'in altlndadlr (11). Bu merkezlerin dl~lndaki genel 

cerrahi kiliniklerinde yara enfeksiyon oram % 5 kadardlf. Ancak son 

zamanlardaki bir yab~mada hemilerdeki gen;ek yara insidansmm % 50-75'inin 

hasta taburcu olduktan sonra ortaya '(lktIgl bu nedenle % 5'lik yara enfeksiyon 

orammn 4-5 kat daha fazla kabul edilmesi gerektigi iizerinde durulmu~tur (6). 

Yara enfeksiyonunun ~iddeti degi~ik olabilir. Hafif yara enfeksiyonlan niiks 

oramm etkilemez, ancak fasciitis ve derin dokulann nekrozuyla giden, ptiriilan 

akmtl ve derin abse olu~umu niiks oranlanm arttIracaktlr. 
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d- Slitlir materyalleri: inguinal herni onanmlannda iyile:;;me proyesi 

yakla:;;lk bir Yll kadar devam eder. Bu pro yes kollagen liretimi, maturasyonu ve 

~ekillenmesinden ibarettir. Alt! aym sonunda, yara yeri nihai kuvvetinin %80'ini 

kazannll~ olacaktJr. Bu sebepten insizyon, en aZlndan alti ay kadar 

desteklenmelidir. Altl ay iyin, slitlire edilen dokulan yerinde tutamayan 

materyaller herni onanml iyin uygun degildir. Katktit ve daha yeni sentetik slitLir 

materyalleri (polyglycolic asit, poliglactin) 14. gunde gerginlik gUylerinin % 50-

80'ini kaybederler ve birkay hafta ic;inde biitlinliiklerini kaybederler, bu nedenle 

hemi onannnnda kullamlmamahdlf. Aynl ~ekilde ipek, keten, parnuk gibi 

biyolojik materyallerde 6 hafta iyinde gerginlik kuvvetlerinin % 40'ml kaybeder 

ve 3 ay iyinde biitiinliikleri bozulmaya ba~lar. Aynca bu biyolojik materyaller 

doku reaksiyonu ve infeksiyona sebebiyet verider. Modem polyester ve naylon 

siitiir materyalleri de mikroorganizmalan banndlrarak enfeksiyona yol ayarlar. 

Paslanmaz yelik tel inert olup,yok az doku reaksiyonuna yol a9arlar ve uzun 

sure gerginlik kuvvetini kaybetmezler. Bu nedenle inguinal herni onanml i9in 

ideal sutiir materyali olarak tammlanabilir ancak rahat kullamlamamasl 

dezavantajldlf. Onun yerine cerrahlarm yogu monoflarnent polyamid veya 

polipropilen siitiirleri tercih ederler. Bu materyaller gerginlik kuvvetini 

kaybetmeyen, gUylii, yumu~ak ve inert olup, infekte yaralarda yabancl cisim 

reaksiyonu olu~turmazlar. 

e- Siittir teknigi: Devamh siitur tekniginin yakla~tlnlan dokularda 

gerginligin daha e~it bir biyimde daglhnasma sebebiyet verdigi bilinmektedir. 

f- Genel FaktOrler: 

1- Ya:;;: Niiks oranlan, geryekte genylerde ya~hlara gore daha 

fazladlr. 

2- Lokalizasyon: inguinal heminin sag ve sol tarafta bulunmasmm 

niiks oranlanna etkisi yoktur. 

3- Cinsiyet: Kadmlarda inguinal kanahn iy ve dl~ delikleri 

tamamen kapatIlabilir. Ancak niiks oranlan her iki cins arasmda farkh degildir. 
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Anestezi: Anestezinin tipi niiks oranianru etkilemez. 

5-- Gene! saghk durumu: }v1alniitrisyon, hipoproteinemi, vitamin 

eksiklikleri, sanhk, kronik enfeksiyonlar, kronik ve ka~eksiye sebebiyet veren 

hastahklar, malign hastahklar ve uzun slireli steroid tedavisi yara iyile~rnesi ve 

kollagen iiretimini etkileyerek inguinal herni onanmmm ba~ansl uzerine negatif 

etkilere sahiptir. 

6- Viieut aglrilgI: A~ln kilolu olma veya adiposite nHks oranlanm 

etkilemez. Niiks herniler inceleneeek olursa bu olgulann onemsenmeyeeek bir 

fazlahkta da ol5a ideal went aglrhgmm altmdaki olgularda ortaya ylkttgl 

gortilecektir (6). 

7- Sigara: Kollagen metabolizmasl bahsinde belirtilen 

mekanizmalar ilzerinden niiks oranlanm arttlran etkileri meveuttur. 

8- Oksuruk: Bir yok cerrah nuks hemi olu~umunda okstirtigtin 

onemli bir faktor olduguna inansa da bu konuda 90k az kamt Vardlf. 

9- Prostatizm: Pirimer veya ntiks hemi geli~imi iizerine etkisi 

yoktur. 

10- Ascite: Potansiyel bir etyolojik faktordlir. 

] 1- Growth faktOr: Growth faktorler angiogenesis, grantilasyon 

doku olu~umu, se 11 til arite, fibroblast proliferasyonu ve kollagen iiretimini 

stimiile ederek yaranm -klnlma gticiinii arttlnr. Gelecekte erken veya gey 

niiksleri bertaraf etmek iyln bu faktorler hastalara verilebilir. 

12- Metabolik defektler: Mezen~imal metabolik defektler ve 

herediter bag doku hastahklan primer ve nuks hemi olu~umunu artlnrlar. 

g- Lokal Faktorler: 

1- Daha onceki hemi onanm saYlSl: Onanm saYlSl arttIkya niiks 

oram artmaktadlr. 

2- Femoral hemi: Femoral hernilerin Lotheissen yakla~lml 

(McVay) ile onanmmm ba§anslzhk ile sU91anmasi direkt veya indirekt inguinal 

herni olu§umuna sebebiyet verecektir. 
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3- Herni hacmi: Bliyiik helniler kUyuklere gore en azmdan iki 

kat slkhkla nukseder. C;unkti buyuk herniler <;evre dokularda belirgin zaYlt11k 

meydana getiImi~tir. 

4- Acil onanm: C;ocuklarda niiks olu~umuna katklda bulunursa 

da eri~kinlerde acH veya elektif onanm nilksleri arasmda fark yoktur. 

5- Cildin hazH'lanmasl: Obez ve buyiik hemiye sahip hastalarda, 

herni bOlgesi civannda slkhkla enfektif dermatitis mevcuttur. Bu durum po stop 

enfeksiyon ve aUks oranlanm arttIracagmdan operasyon oncesi bu bolgenin 

belirgin olarak temizlenmesi gerekir. 

6- insizyon: Onanm esnasmda gerekli anatomik elemanlan 

ortaya koyacak kadar uzun olrnahdlr. Yetersiz expojur, yetersiz onanm ve 

nukslere sebebiyet verir. 

7- Cremaster kasl: Cremaster kasmm komplet eksizyonuyla, 

inguinal kanalm posterior duvanmn ve i9 halk&'1m tam olarak ortaya konmasl 

mlimkiin olur ve iyi bir onanm yaplhr. Cramaster kas eksizyonuyla niiks 

oranlannln azaltddlgl gosterilmi~tir (6). Aynca bu giri~imle fltlk kesesinin 

diseksiyonu sonraSl olu~abilecek minimal kanamalann da online ge<;ilmi§ olur. 

Ancak bunun yamnda gerek Lichtenstein gerekse Rutkow onerdikleri meshle 

onanm yontemlerinde minimal diseksiyon ilkesine uygun olarak cremaster 

kasmm eksize edilmemesini onerirler (3,4). Damar sinir yaralanmalan, duktus 

deferensde hlikiilmeler ve a~agl sarkml~ testis problemlerinin cremaster kas 

eksizyonu sonras} gorUlebilecegi bildirilmi~tir (6). 

8- Gozden kayan hemiler: Nliks hernilerin sebebi olabilir. 

9- Femoral kanal: inguinal herni onanmlarmda inguinal 

ligamamn yukan dogru <;ekilmesi potansiyel femoral kanalm a<;llarak femoral 

hemilerin olu~umuna sebebiyet verebilir. Bu nedenle inguinal hemi onanmlan 

sonraSl olu~an femoral herniler nliks hemiler olarak kabul edilmelidir. 

10- Herni kesesi: Hemi kesesinin i9 halkanm daha a~agl 

kesimlerinde ligate edilmesi ve kesilmesi hemi nliksune yola<;acaktIr. Bunun 
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yanmda herni kesesinin yuksek ligasyon ve eksizyonu nuks oranlanru etkilemez. 

Yuksek ligasyon ve internal ringden inversiyon yeterli bir giri~imdir. 

11- Onanm tipi: Tartl~mah bir konu olsa da Wantz'a gore 

cerrahm nitelikleri kullamlan onanm yonteminden once gelir (12). Ancak daha 

sonraki klslmlarda da tizerinde durulacagl gibi sentetik meshlerle yapilan 

gerginliksiz onanmlar gunUmuzde en yok yeglenen ve ntiks oranlan en dii~iik 

inguinal herni onanm yontemleridir. 

12- Drenler: Postoperatif drenaj rutin olarak kullamlmamahdlf. 

13- Bilateral onanmlar: Eri9kinlerde bilateral herni onanmlan 

guvenli, ekonomik ve hasta iyin giivenli giri9imlerdir. Geni9 disseksiyon 

gerektiren zor ve uzam19 onanmlarda diger taraf dalla sonraki bir zamana 

ertelenebilinir. 

Prostetik Mesh'ler 

<;ogunun tarihsel bir onemi olup, giiniimlizde kullamm a1am bulanlardan 

klsaca bahsedilecektir. 

1- Metal protezler: Bugiin 1y111 a~aglda belirtilen liy mesh tipide 

kullamhnamaktadlr. 

A- Gumu9 telden oriilmu9 meshler 

B- Tantalum meshler 

C- Paslanmaz yelikten 6riilmti~ meshler 

2- Metalik olmayan sentetik protezler: 

A- Selluloz Fortisan kuma91: Enfeksiyon ko9ullannda, yuvarlamp abse 

kavitesinde yabancl cisim gibi davranmaktadlr. 

B- Polyvinyl sponge ( ivalon ) 

C- Naylon 

D- Silastik 

E-Teflon (PTFE): Ozellikle intraperitoneal veya preperitoneal 

implantasyonuyla ba9anh sonuylar bildirilmi9se de, orijinal teflon mesh vticut 
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dokulanna inkorpore olmaz, enfeksiyonu tolere edemez. Yara komplikasyon 

oranIan yilksektir. Hemi onanml iyil1 rutin kullammda anerilmez. 

F- Carbon fiber: Kilinik deneyimlerden yoksundur. 

G- Polyester (Dacron) mesh: Polyester polimer, 1939 Yllmda Amerika 

Birle~ik DevletIeri'nde ethylene glycol ve terephthalic asit' den geli~tirildi ve 

1946'da kullamma sunuldu. Bu materyal 1950'li Yillann sonlannda Mersilen 

ticaret adlyla makinada orlilmli;> kuma~ bir mesh olarak uretildi. Dacron mesh 

olarak da adlandlnlan bu materyal son dart dekatta klinik kullammda a;>lfl yer 

bulmu~tur. ilk populer metalik olmayan mesh olup gilnumlizde polipropilen 

mesh'in popiiler olmasmdan sanra daha az kullamlmaktadlr. 

H- Polipropilen mesh: ilk olarak "Marl ex 50" diye adlandlnlan 

polipropilen plastik mesh olarak kullamlml~tIr. Metal meshlerdeki gibi 

paryalanma dezavantajlan olmakslzm kolayca katlanabilen ve inguinal herni 

onanmmda kullanIldlgmda hastaya rahatslzhk vermedigi goriilmil~tur. Aynca 

bu plastik mesh, metal protezlere gore infeksiyondan daha az etkileniyordu. ilk 

kullammlndan yakla;>lk be;> yll sonra monoflament polipropilen fiberlerinin 

orgiilli mesh'i geli~tirildi ve bu varyete hal en gunilmuzde de yok yaygm 

kullamlan mesh tipidir. Ancak insizyonel ventral hemi onanmlarmda mesh 

direkt olarak barsak duvan ilzerine serilirse barsak ve mesh arasmda yo gun bir 

skar dokusu geli~ir ve bu da daha sonraki donemlerde abdomene giri~i son 

derece gUyle~tirir. 

1- Expended Polytetrafluoroethylene (e-PTFE): PTFE gibi e-PTFE de 

zaYlf enflamatuar yamt olu~turur. Fleksibl, yumu~ak, biltilnliigii kolay 

bozulmayan ve hasta tarafmdan iyi tolere edilen bir materyaldir. Guvenli kilinik 

uygulamm iyin yeterli gerilme gilcilne sahip oldugu gosterilmi~tir. Polypropilen 

mesh'e gore e-PTFE'nin kontaminasyon ve enfeksiyon mevcudiyetinde daha az 

problemlerle birlikte oldugu, ozellikle az adhezyon olu~umu ve gerektiginde 

kolayca C;lkanlabilecegi deneysel modellerle ortaya konmu~tur (13). Prostetik 

materyal ve karm organlannm yakm kom~ulugu soz konusuysa yani parietal 
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periton mevcut degilse e-PTFE tercih edilecek mesh olmahdlL Her ne kadar 

doku inkorperasyonu gerek e-PTFE gerekse Marlex mesh' de sekizinci haftamn 

sonunda olsa da dokunun mesh iyine dogru yiiriimesiyle olu~acak tespit yetersiz 

oldugundan kahcl sutlir materyalleriyle bu mesh'in tespiti ~arttIr. e-PTFE 

kullamlarak tension-free teknikle yapIlan 100 inguinal herni onanmmda 

ortalama 2,6 Yllhk sure sonunda hiy niiks bildirilmemi~tir (14). 

J- Absorbable meshler: Polyglycolic asit (Dexon) ve polyglaetin 910 

(Vieryl) meshler absorbe olduklanndan abdominal hemi onanmlannda tek 

ba~ lanna kullamlmamah dlr. 

ideal Protez (Mesh) Nasd Olmahdlr? 

ideal protezi tammlamak iyin a~agldaki kiriterlere oIumiu yamt almak 

~arttlr (15). 

1- Doku slvdanyla kar~lla~tlgmda fiziki olarak degi~ime ugramamahdlf. 

2- Kimyasal olarak inert olmahdlr. 

3- Enflamatuar veya yabancl cisim reaksiyonu olu~turmamahdlr. 

4- Non karsinojenik olmahdlr. 

5- Allerji veya hipersensitivite olu~turmamahdlr. 

6- Mekanik gUylere direnyli olmahdlr. 

7- Uygun formda (ticari olarak) uretilmelidir. 

8- Sterilize edilebilmelidir. 

9- Enfeksiyona direnyli olmahdlr. 

10- iy organlara temas halinde adezyonlar olu~turmamahdJr. 

11- iyi bir fiksasyon iyin doku inkorporizasyonuna olanak vermelidir. 

Giiniimuzde yaygm olarak kullamlan Uy biomateryal (polester mesh, 

polipropilen mesh, e-PTFE mesh) bu kiriterlerin yogunu yerine getirmektedir. 

Doku inkorporizasyonu yumu~ak mikroporlanndan dolaYl yetersiz fibroz

kollagen yamt geli~eeeginden e-PTFE meshlerde tatminkar degildir. Kullamlan 

herhangi bir prostetik materyalin enfekte oImaSI, hala mesh hemiorafilerin en 

istenmeyen tarafldlf. Geni~ spektrumlu antimikrobial ajanlann (gumii~ veya 
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chlorhexidine gibi) mesh'e emdirilmesi bakteriye1 kolonizasyonu azaltabilir. 

Sistemik antibiyotikler protezin yuzeyinde oiu~an bakteriyel biofilme penetre 

olamayacagmdan Inesh enfeksiyonlanm onlemede yetersizdir (15). 

Gelecekte uretilmesi gereken bir taraft fibroz doku olu~umuna iz!n vereo 

ve antimikrobial ajan emdirilmi~ diger tarafl ise antiadhezyon ozelliklerine sahip 

protezler abdominal duvar rekonstruksiyonunda ideal prostetik materyal 

tammma en yakm biomateryaller olacaklardlL 
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AlVIA( 

Inguinal hemi operasyonlanndaki ortak sarun buradaki defektin gergin iik 

olmakslzm ve fa1'k11 yapldaki dokulan birbirlerine yakmla~tlrmakslzm uzun 

slireli obliterasyonudur. Lichtenstein ve arkada91an bu ilkelere uygun olarak 

1989 yllmda tension-free hemioplasti uyguladlklan 1000 inguinal hernili olguda 

hie; nliks olmadlg1m rapOf ettiler. Tension-free teknikle yapllan inguinal herni 

onanmlarmda nliks oranlanmn ~Io 1 'in altmda oldugu diger e;ah;;malarda da 

ortaya konmu9tur (16,17). 

Klasik inguinal herni onanm yontemlerinden Shouldice onanml 10ka1 

dokulan kullanan en popUler yontemdir. Prinler inguinal hemilerde nliks oram 

% 1 'in altmdadlr (18). Ancak bu oran birkae; merkez dl~mda elde edilememi9tir. 

Diger klasik inguinal hemi onanm y6ntemlerine listunlugu g6sterilmi~se de 

inguinal herni onanm yontemleri slmflandmldlgmda hastamn kendi dokulanyla 

yapIlan bir onanm yontemi oldugunda..n Bassini ve Mc Vay onanm 

yontemleriyle birlikte anllmaktadlr (19,20,21). 

Bu e;ah~mada direkt, indirekt veya nUks inguinal hemilerde Lichtenstein 

onanm ve klasik inguinal herni onanm y5ntemleri (Shouldice, Nlc Vay ve 

Bassini) kaqlla~tITIlml§tIr. 

15 



MATERY AL VE METOD 

Bu <;ah~maya 1995-2000 yIllan arasmda inguinal herni nedeniyle opere 

edilen 298 olgu dahil edildi. OIgularm 35'inde aym seansta bilateral inguinal 

herni onanml yapIldlgmdan 333 inguinal hemi onanml degerlendirildi, Pediatrik 

ya~ grubundaki inguinal herni onanmlan, inkansere inguinal herniler ve femoral 

hemiler <;ah~ma kapsamma almmadl. TUm olgulann hastane kaYltlanndan 

gerekli bilgilere ula~illdl aynca rum hastalar hastaneye davet edilerek kontrol 

fizik muayeneleri yaplldl. 

Olgular 2 gruba aynldt. Birinei grup 228 olgudan olu~uyordu ve bu gruba 

Liehtenstein'in tension-free onanm yontemi uygulanml~tI. ikinei grup ise 105 

olguyu kapslyordu ve bu hastalara klasik inguinal hemi onanm yontemleri 

uygulanml~t1. Burada klasik inguinal hemi onanm yontemleri ba~hgl altmda 32 

olguya Bassini, 28 olguya Nle Vay, 45 olguya ise Shouldice onanm 

uygulanml§tlr. 

Operatif teknikler kIsaca ozetleneeek olursa Bassini onanmda indirekt 

herni kesesi serbestle~tirilip internal ring seviyesinde eksize edildikten sonra 

veya direkt inguinal hemilerde hemi kesesi fasia transversalisin gerisine inverte 

edildikten soma transversalis fasya rutin olarak a<;Ilmadl ve transversalis fasya, 

transversalis kas ve internal oblik kastan ibaret u<;lu tabaka inguinal ligamana 

tek tek veya devamh non-abzorbable siitiirlerle yakla~tInldl. Me Vay onanmda 

hemi kesesi ile ilgili yukandaki i~lemler aym ~ekilde tamamlandlktan sonra 

transversalis fasya a<;Ilarak Cooper ligamenti ortaya kondu. Daha sonra 

transversus abdominis aponevrozu Cooper ligamentine 0 numara non

abzorbable materyallerle ve tek tek siitiirler atIlarak yakla~tlnldl. Bu onanmda 

laterale yiiriiduk~e femoral damarlann yaralanmamasma ozel itina gosterildi ve 

buradaki siitiiler Cooper ligamenti yerine transversalis fasya ve inguinal 

ligamentin alt liflerinden ge<;ildi. internal oblik kasm aponevrozu uzerinde 

gev~etiei insizyonlar Me Yay onanml yapIlan olgulann hepsinde uygulandl. 

Shouldiee onanmda hemi kesesi ile ilgili i~lemlerden sonra inguinal kanalm 
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posterior duvannda transversalis fasya 3 ylldI ve 2/0 polipropilen slitLirler 

kullamlarak birinci devamh silWr hattl ile medialdeki transversalis fasyamn alt 

ylizeyi lateral f1ebin serbest kenanna yakla~tlnldJ. i9 halkada birinci Slra slitiirler 

geri donlilerek medialdeki transversalis fasyanm serbest kenan iliopubik trakta 

suture edildi. Uyuncti S1ra sutlirIere iy halka seviyesinde ba;;landl. internal oblik 

kas inguinalligamanm alt liflerine sutlire edildi. Pubik tuberkiil seviyesinde geri 

donlilerek internal oblik kasm daha medial klslmlan inguinal ligamentin daha 

yukan liflerine sutlire edildi. Tension-free hemioplasti ise Lichtenstein'm ve 

arkada~lan tarafmdan tammlandlgl gibi yapIldl (3). Fltlk kesesi ile ilgili 

prosedlirler sonraSl 6 x 11 cm. 'lik polipropilen mesh tabakaSl inguinal ligaman 

tarafma 2/0 polipropilen sliturlerle devamh olarak, internal oblik kas tarafma ise 

polipropilen veya Vic.ryl sutlirler tek tek kullamlmak suretiyle fikse edildi. Tek 

tek siitilr atmaktan kaslt mesh' in dlizgtin bir ~ekilde katlanmadan inguinal 

duvann posterior duvanna sermekti. ~1esh' de internal ring seviyesinde 

spennatik kordun geyebilecegi geni~likte bir aylkhk yaplldl. 

Operasyonlar yogunlukla spinal anestezi altmda yaplldl. Bu tercih 

yah~manm yapIldlgl merkezin onceden beri uyguladlgl anestezi yontemiydi. 

Ancak son 6 ayda lokal anestezi hemen hemen butlin olgularda ve oncelikli 

olarak spinal anestezinin yerini alml~tlr. Her iki gruba uygulanan anestezi 

yontemlerinin oranl farkh degildir (spinal anestezi iyin grup 1 %75, grup 2 iyin 

% 77). Antibiyotikler preoperatif donemde rutin olarak uygulamnadl. Hastalara 

postoperatif mobilizasyon yonunden hiybir kIsltlaYlcl direktif verilmedi. 

Hastalarm 1-2 hafta i<;inde <;ah~tlgl i~ dahil normal glinllik aktivitelerine 

donmeleri onerildi. Bu slire aglr efor gerektiren i~te yah~anlarda yakla~lk 4 haft a 

idi. 

Her iki grup a~aglda parametreler yonlinden, belirtilen istatistik yontemler 

kullarularak kar~Ila~tlnldl: 

1- Her iki grup arasmdaki ortalama ya~, student-t testi kullamlarak 

kar~Ila~tlnldl. 
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2- Olgulann kay Ylldlr inguinal hen1iye sahip olduklan student-t testi 

kullamlarak kar~lla~tlnldl. 

3- Her iki grup arasmda intraabdominal baSllly artI~llla neden olan 

patolojiler ki-kare testi kullamlarak kar~Ila~unld1. 

4- Grup 1 ve grup 2'deki inguinal hemiler, inguinal herni tipleri aylsmdan 

a~aglda ifade edilen sm1f1andlrma sistemleri kullamlarak tiplendirildi ve ki-kare 

testi kullanllarak karsllastlnldl. } > 

5- Ortalama izlem sUreleri student -t testi kullamlarak kar~Ila~tlnld1. 

6- Her iki grup, postoperatif komplikasyonlar aylsmdan ki-kare testi 

kullamlarak kar~lla§tlnldl. 

7 - inguinal hemi onanm bolgesinde postop donemde 6 aydan uzun 

siiren uyu~ukluk, gruplar arasmda ki-kare testi kullamlarak kar~Ila~tlnld1. 

8- Hastanede kah~ slireleri student-t testi kullamlarak kar~Ila~tlnld1. 

9- Her iki grup arasmdald nliks oranlan ki-kare testi kullamlarak 

kar~lla~tlflldl. 

P degerinin O.05'den kli9Uk olmasl anlamh olarak kabul edildi. Veriler 

ortalarna + SD 01arak gosterildi. 
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SONU(,::LAR 

Grup 1 'deki oigularm ortalama ya~l 56.7 + 14.9 yll iken bu degerler grup 

2 i<;in 40.6 ± 17.1 yl1 idi. Grup 1 ~deki olgular istatistiki olarak grup 2'ye gore 

onemli derecede daha ileri ya~ta hastalardan olu~uyordu (P < 0.01). 

Gmp 1 'deki oigular ortalama 71.0 ± 97.5 aydlf inguinal herniye sahiptiler. 

Grup 2'deki olgular ise ortalama 43.6 ± 62.1 aydlf inguinal hemiye sahiptiler 

(P<O.Ol). 

intraabdominal basmy artl~ma sebep olan faktorlerden grup l' de olgulann 

%18'inde kronik obstrliktif akciger hastaligl %13.2'sinde prostat hiperplazisi, 

% 7 .9'unda ise konstipasyon mevcuttu. Bu faktOrler grup 2 olgularda aym slrayla 

%11.4, %4.8 ve 0/01 idi. Grup 1 olgularda grup 2 olgulara gore istatistiki on em 

arzeden kann i<;i basm<; attl~lIla sebep olan faktorler daha fazla idi (P < 0.01) 

(Sekill ). 

Her iki gruptaki inguinal hemiler Gilbert slmflandlfmasmm, Rutkow 

modifikasyonu kullamlarak smrflandlnldl (22,23) (Tablo 1). Her iki grup 

araslllda inguinal hemi tipleri araslllda istatistiki fark vardl (P<O.O 1). Ancak bu 

noktada dikkat edilecek olursa inguinal kanahn posterior duvarlllm nisbeten 

saglam oldugu tip 1-2 hemilerinin grup 2'de grup 1 'e gore daha fazla oldugu 

a~ikardlr (%50.5 v.s %65.7) (P<O.Ol). 

Olgulann izlem siireleri grup 1 i<;in 24.4 ± 12.6 ay, grup 2 i9in 24.7 ± 15.0 

aydl. Her iki grubun izlem stireleri birbirine olduk9a yakmdl (P = 0.8). 

Her iki grup araslnda komplikasyonlar kar~Ila~tlnldl ve bu ba~hk altmda 

iskemik or~itis, testikiHer atrofi, hidrosel, seroma, kanama, hemotom, ekimoz 

yara enfeksiyonu ve postoperatif uzun slire devam eden agfl degerlendirildi. 

Grup l' de 15 olguda (%6.6) komplikasyonlara rastlandl. Grup 2' de ise sadece 2 

olguda (%1.9) komplikasyonlar mevcuttu. Her iki grup arasmda 

komplikasyonlar yonlinden anlamh bir fark mevcut degildi (P=O.07). 
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lnguinai herni onanm bblgcsinde 6 aydan uzun sUre devam eden 

u'yu~ukluk grup 1 olgulann %15.4'iinde, grup 2 olgulann ise %lO.5'inde 

meVGllttur. Btl farkhhk istatistiki olarak anlamh degildi (P=O.23). 

Hastanede kah~ sUreleri grup 1 olgularda 3.8 ± 2.3 gun, grup 2 olglliarda 

3.1 ± 1.3 giindu. Hastanede kah~ suresinin uzun olarak ortaya c;ilanasl hastalarm 

ve cenahlann bu c;ah~manm ilk yIllannda, hastanede kalmaya istekli 

olmalarmdan kaynaklanml~tIr. Her iki grup arasmda hastanede kah~ slireleri 

aC;lsmdan anlarnh farkhhk meveut degildi (P=O.13). 

Nliks oranlan her iki grup arasmda kan;Ila~tlnldlgmda grup l' deki 228 

olgunun 3'unde (%1.3) niiks rnevcuttu. Buradaki 228 olgunun 22'si daha oneeki 

onanmlann niiksiinii temsil etmektedir. Grup 2 olgulann ntiks oram ise 5/1 05 

(%4.8) idi. Nliks oranlan aC;lsmdan her iki grup ar31nda istatistiki [ark vardlr 

(P=0.05) (SekiI2). Grup 2'deki niiks olgulannm bu gruptaki degi~ik klasik hemi 

onanm yontemlerine gore daglhml ~oyleydi. Bassini onanrnl 2/32 (%6.3), Me 

Yay OnarllnI 2/28 (%7.1) ve Shouldice onanml 1145 (%2.2). Grup 2'deki 3 a)Tl 

yontern ki-kare testine gore kendi aralannda kar~Ila~tlnldlgmda niiks oranlan 

yonlinden bir farkhhk elde edilemedi (P = 0.11). 
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TARTISMl" 

inguinal herniorafi ameliyatlan genel cen-ahlann en SIk gen;ekle~tirdikleri 

ameliyat tiplerinden biridir. Ulkemizde yllda 100.000'e yakm hemi ameliyatl 

gergekle~rnektedir (24). GUnubirlik lokal anestezi He yapIlan bir inguinal 

hemiorafinin gunumiiz ko~ullannda maliyeti 300 milyon liradlr. Bu miktara 

mesh kullamlan olgularda mesh'in maliyetini de eklemek gerekir. Sonu9 olarak 

inguinal hemi operasyonlan Ulkemize yllda 35 trilyon TL gibi bir maliyet 

yuklemektedir. 0 halde bu operasyonlann ba;;anslzhkla sonuylanmamasl 

gerekir. <;unkU %10'luk bir nuks orarnmn bu maliyeti en az %10 oranmda 

arttlracagl ortadlr. Ba~ka bir deyi~le niiks oranlanm %1 kadar a~agl gekilmesi 

her 1 00 bin inguinal hemi onannn sonraSl 1000 niiks henli onanmlm 
'-' 

engelleyecektir. 

Georgo E. Wantz 1991 'de yazdlgl kitabmda hemi cerrahisinin ba~ansmm 

cerrahm beceri, bilgi ve deneyimi ile ili~ki1i oldugunu vurgulaml~, cerrahm 

niteliklerinin kullamlan onanm yonteminden once geldigini ileri siirmii~tlir (25). 

Bu ko~ullarda primer hemi onanmlan sonraSl nilks oranlan, Wantz' a gore 

%0.1 'e kadar indirilebilirdi. Wantz'ln dii~uncelerini glinumiizde katIkslz olarak 

savunmamn dogru olmadlgml du~iinmekteyiz. Elbette ki cerrahm nitelikleri son 

derece onemlidir. Ancak ge~itli inguinal hemi onanm yontemlerinin de farkh 

sonu9larla birlikte oldugu, daha sonraki paragraflarda da iistlinde durulacagl gibi 

bilinmektedir. Wantz'm dii~iincelerine fizyopatolojik yonden onemli kar~l 

S:Ikl~lar yapllabilir. inguinal hemi onanml sonraSl erken niikslerden (ilk 2-3 

yllda ortaya ylkanlar) cerrahi teknikteki ba~anslzhklar ve enteksiyon sorumlu 

tutulmu~tur. Gey niikslerden ise doku yetersizligi sorumlu tutulur (6). Ancak gey 

niikslerdeki doku yetersizligi ifadesi cerrahlarm ba~anslzhgml ortmeye hizmet 

eder. <;iinkii burada cevaplandlnlmasl gereken onemli bir soru vardlr. "Madem 

doku yetersizligi olacak, 0 halde zaYlf dokulan neden kuvvetli sentetik bir 

bariyerle gUylendirmediniz? " Hiybir siitiir teknigi, intrinsik olarak zaYlf inguinal 

kanal arka duvanna yaplsal biitiinliik kazandlramaz. 0 halde hastamn 
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dokulanyla yapIlan onanmlann sentetik greftlerie yapIlan onanmlardan daha 

fazla nilks oranlanyla olabileeegini ifade etmek yanh§ olmayacaktlL 

<::ah~mamlzdaki olgulann gruplandlrmaSl esas olarak inguinal herni 

onanm yontemlerinLn Rutkow tarafindan yapitan smrflandlnlmasma 

dayanmaktadIr (21). Hastanm dokulanyla yapl1an, ba~ka bir deyi$le gerginlik 

yaratan veya klasik hemi onanm yontemleri yah~mamlzdaki ikinei grubu 

olu~turmaktaydl. Bu gruptaki onarunlar Bassini, Me Yay ve Shouldiee 

onanmlarmdan ibaretti. Biz bu onanm tiplerini ayn ayn gruplar halinde 

degerlendirmedik. <::iinku bu operasyon yontemlerinin ortak paydasl hastamn 

kendi dokulannm kullal1.l1maslydl. Zaten bu yontemlerin niiks oranlan arasmda 

da istatistiki bir farkll11k bulunmaml~tl. Klasik hemi onanm yontemlerinde 

Bassini ve Me Vav onanmlan sonraSl %13.5'lara varan nuks oranlan 
'" 

bildirilmi~tir (19,20,26). Bizim yalI~mamlzdaki niiks oranlan Bassini onanm 

iyin %6.3, Me Vay onanm i~in ~o7.1 gibi kabul edilemeyecek seviyelerdedir. Bu 

tekniklerle birlikte aym grup i~erisinde degerlendirdigimiz Shouldice onanm 

teknigi 10kal dokulan kullanan en pop-iller y6ntemdir. Primer inguinal hernilerde 

%1 'in altInda, nuks inguinal hernilerde ise %1.5 kadar nuks oranlanna sahiptir 

(2,18). Aneak bu y6ntem kompleks bir giri~im olup fazla disseksiyon gerektirir. 

Aynca devamh polipropilen sUtiirlerin kullamml gerginligi her ne kadar e~it 

olarak dagltsa da gerginlik sorunu her zaman ic;in mevcuttur. Du~lik nilks 

oranlan da birkay merkez dl~mda elde edilememi~tir (19,20,26,27). Bizim 

yah~mamlzdaki 45 olgunun sadece 1 'inde nuks ortaya C;lkmasl yetersiz izlem 

suresine veya bu konudaki deneyimli eerrahi ekibimize baglanabilir. 

Klasik hemi onanm yontemleriyle gerginlik altmda yapllan doku 

yakla~tlrmalan inguinal herni onanm nlikslerinin en onernli nedenidir. Anterior 

rektus klhflndaki gev~etici insizyonlann Me Vay onanmda bir dereceye kadar 

gerginligi azalttIgl gosterilse de nliksleri azaltmadaki etkinligini ortaya koyaeak 

kar~Ila~t1rmah yah~malar mevcut degildir (9). C;ah~mamlzdaki 28 Me Vay 
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onanmmm hepsinde gev~etici insizyonlar kullamldl. Buna ragrnen yakla~llk 2 

ylllIk izlem sonraSl %7.1 'lik nliks oranlan oldukya yiiksektir. 

Lichtenstein ve arkada~lanmn 1989' daki inguinal hemi onanmmda k6~e 

ta~J olu~turan yaylnmm ba~langlclnda 1946'da Brandon tarafmdan BrJ. Surg'de 

yazllan sozler zikrediliyordu; "inguinal henli onanmlan SOnTaS! nliks oranlan 

geryekte ki~isel serilerdeki kadar du~iik degildir." Lichtenstein ve arkada~lan 

klasik inguinal herni onanm yontemJeri i Ie ki9isel serilerdeki dti~iik ntiks 

oranlanm bu yah~malardaki bir yok hataya baghyordu. 

1- Cenahi yontemdeki bireysel farkhhklar 

2- Yetersiz izlem sliresi (nukslerin %50'si 5 Yl1 sonra ortaya 91ktlgmdan 

10 Yllhk izleme sahip yaymlar daha klymetli) 

3- izlem yapllmayan hastalar: Burada iki nokta uzerinde durmak 

lazlmdlr. Birincisi izlem yapllmayan olgulardaki niiks oranlan izlemi 

yapIlanlardan daha yliksektir. ikincisi de izlem yontemi de onemlidir. <:::unkli 

telefon veya mektupla yapllan izlemlerde gen;:ek [ltlk nlikslinil Oltaya koymak 

zordur. <:::unkii nlikse sahip bir yok hasta bunun farkmda degildir. Bizim 

yah~mamlzda oldugu gibi hastalar mutlaka bir cenah taraflndan kontrol 

edilmelidirler. 

Lichtenstein ve arkada~lanna gare klasik hemi onanm yontemleriyle 

tedavi edilen olgular uygun yah~ma programl dahilinde takip edildiklerinde nuks 

oranlan primer onanmlardan soma %10-15 mlks olgularda ise %20-30 gibi 

kabul edilemeyecek duzeydedir (3). Lichtenstein ve arkada~lanmn tension-free 

onanm yontemi uyguladlklan 4000 hastada nliks oranlan %0-0.1 arasmda 

degi~mekteydi (3,16). Ba~langlyta dil~lik nliks oranlarma sahip bu teknige bir 

yok aglr ele~tiri de gelmi~ti (28,29). Aglf ele~tiriler yanmda gtilliny de bulunan 

bu yantern Shulman ve afkada~lannm 1995 yilmda hemi uzmanl olmayan 72 

cerrahm yapID1~ oldugu 16 bin tension-free mesh onanm yontemi ile elde edilen 

%0.5' den daha az niiks oranlan somas! inguinal hemi cerrahisinde yiiz 

giildiirilcil olacak gibi gorunliyordu (30). Diger bir yok yah~mada da niiks 
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oranlan 0/00.1-0.5 gibi oldukl.;a dli~tiktii (3l-33). Aslmda mesh ile inguinal hcrni 

onanml Lichtenstein'den <;ok onceleri de vardl (17,34-36). Lichtenstein tarkh 

olarak se9ici olmaksizIH tiim inguinal hernilere bu teknigi uyguluyordu. 

Gerginliksiz bir onanm, arka duvan 01as1 bir nukse kar~l koruma, mmimal 

disseksiyon ve mutlak loka1 anestezi Lichtenstein tension-free onanm 

yonteminin digerlerinden farkh ogeleriydi (3). Buna ilaveten hastanm operasyon 

masasmdan yuriiyerek aynlmasl, fizik aktivitenin klsltianmamasl, erken i~ine 

donme ve uzun ogrenme peryoduna gerek gostenneyecek kadar bu teknigin 

bas it olmaSl diger farkhhklanydl. Bizim <;ah~marmzdaki tension-free onanmlar 

ilk iki yilmdaki cerrahi asistanlar tarafmdan yaplldl ve ~-o1.3 'lUk niiks oranian, 

diger klasik herni onann1 yontemlerindeki nliks oranlanndan anlamh derecede 

dii~uktli. Aynca 22 nuks inguinal hernilerin hepsine tension-free onanm yontemi 

uygulandl ve hic;bir olguda halen nuks ortaya <;Ikmadl. 

Nilks oranlannm tens ion-free hemioplasti sonraSl anlamh derecede dfj~iik 

<;lkmasl aslmda bizi ~a~lrtml~tl. <;iinkii bu <;alI~madaki gruplar arasmda aleyhteki 

tiim fakt5rler grup 1 olgularda mevcuttu. ~6yleki; 

1- Tip 1 ve 2 olgular inguinal kanalm posterior duvannm nispeten saglam 

oldugu hernilere sahiptirler. Grup 2 olgulann %65.7'si bu tip hernilere sahipken, 

grup 1 'de oran %50.5 idi. 

2- Ortalama ya:? grup 2'de 40.6, grup 1 'de ise 56.7 idi. Ya~ ilerledik<;e 

inguinal b61gedeki kas ve fasialann zayIfladlklan ve inguinal herni geli§imine 

yol a<;tIgl bilinnlektedir (6). 

3- Nliks olgular gibi nuks geli~meye meyilli hastalarm hepsini tension

free hernioplasti uygulandl. Onanm saYIsl arttIk<;a nuks oranlannm alttIgl 

bilinmektedir (6). 

4- Her iki gruptaki ortalama izlem siiresi yakla~lk 24 aydl. Ge<; ntikslerin 

2-3 Ylldan sonra ortaya <;IktIgI, bunun da doku yetersizliklerinden kaynaklandlgl 

bilgisinden, sentetik mesh kullamlmayan grupta bu siireden sonra niikslerin daha 

fazla olacagml dii~tinmek mantlkh olacaktlr (6). 
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5-· Grup 1 'deki olgulann daha uzun bir sliredir inguinal herniye sahip 

olmalan, herni kesesinin baSI sma bagh yevredeki dokularda daha fazla zaylfhk 

olu~turmaslyla daha zo1' bir herni onanmma sebebiyet verirIer. Boyle bir 

onanmm niiksle sonuylanmasl daha olasl olacaktlr. 

6- Kann iyi baSmCIlll. arttiran patolojilerin giinlimlizde tartl~mah da olsa 

inguinal hemi onanml sonraSl yUksek nliks oranlarma sebebiyet verebilecegi 

bilinmektedir (6). Akciger hastahgl (sigara iyen) prostatizm ve konstipasyon 

grup 1 olgularda daha fazla oranlarda bulunmaktaydl. 

i~te bilttin bu olumsuz faktOrlere ragmen gmp 1 olgularda %1.3 'lUk nuks 

oram, grup 2 olgulardaki %4.8'lik nilks oranlanndan anlamh derecede du~ukti.ir. 

Randomize prospektif yah~malarda bu farkhhgm yok daha ileri boyutlarda 

olmasl ka<;amlmazdlf. 

Postoperatif komplikasyonlar yoniinden her iki grup araslnda farklIhk 

mevcut degildir. Lichtenstein tension-free hernioplastide minimal disseksiyon 

nedeniyle postop komplikasyonlann daha az olmasl beklenebilir. Ancak bu 

yah~mada bu ortaya konamadl. Lichtenstein onerdigi teknikte minimal 

disseksiyon ilkesine uygun olarak cremaster kasmm disseke edilmemesi 

gerektigi iizerinde durur (3). Ancak inguinal kanalm posterior duvannm ve iy 

halkanm ortaya konmasl i<;in cremaster kasmm disseksiyonu bizim tum 

olgulanmlzda uygulandl. Komplikasyonlar yonunden bir farkhhk olmamasmm 

bundan kaynaklandlgl dii~iiniilebilir. 

Aylk herni onanm tekniklerini takiben %15-20 oramnda noropraksi veya 

uyu~ukluktan b~l-tsedilmi~tir (37). Bunu kronik agndan aYlrmak gerekmektedir. 

<;ah~mam1Zda bu komplikasyona % 1 0-15 oranmda rastlandl. Bu muhtemelen 

genitofemoral sinir dallanna olan hasardan kaynaklanlyordu. Shouldice onanm 

sonras! daha Slk olmasl beklenen bu komplikasyon bizim serimizde gruplar 

araslnda pek farkh degildi. Bu komplikasyon cremaster kas eksizyonu esnasmda 

genitofemoral sinirin genital dalma hasar verildiginden kaynaklamyor olabilirdi. 
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Hastanede kalma siireleri bu 9ah~mada biraz fazla olabilir. Bu daha 

onceki yllliarda hasta ve hekimin operas yon som-aSl hastanede yatmaya olan 

meyillerinden kaynaklamyordu_ Guniimuzde lokal anestezi ve aym gun hastanm 

evine gitmesi bizim de slkhkla tercih ettigimiz bir stratejidir. 

Son ytllarda tension-free hernioplastiyle laparaskopik herni onanmlDl 

kar~lla~tIran bir '(ok yah~ma mevcuttur (39-44)_ Bu yah~malarm hiy birisinde 

nuks oranlan aylsmdan laparaskopik hernioplastinin tension-free hernioplastiye 

iisilinliigu gosterilememi~tir. Aksine tension-free teknikle daha dii~lik nuks 

oranlan s()z konusudur. Daha az agn ve analjezi gereksinimi ve daha erken i~e 

d6nme gibi laparaskopinin bir taklm avantajlarmm uzerinde durulmakla birlikte 

ve mutlak suretle genel anesteziye ihtiyay gostermesi gozardl edilmemelidir. Bu 

avantaj olarak saYllan faktorler de hiybir zaman operasyon tipini seymekte 

motive edici bir faktor olarak kabul edilmemelidir. 

Lichtenstein tension-free hernioplasti giiniimiizde en yok kabul goren 

inguinal herni onanm y6ntemi olup nilks oranlarmdaki belirgin du~ukliik bu 

yah~mada da dogrulanrrl1~tlr. A-ncak bu 9ah~madaki hasta saYlSI az olup izlem 

siiresi de oldukc;a klsadlr. Bu operasyon teknikleri daha geni~ serilerde ve daha 

uzun izlem siireleriyle randomize yah~malarla kar~Ila~tlnlabilir. Seyilecek 

inguinal hemi onanm yonteminin en az risk ve en iyi sonuylarla birlikte oImaSi 

gereklidir. Bu prosedur giiniimuzde Lichtenstein tension-free hemioplastidir. 
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TabIo 1: Inguinal herni olgulannm Gilbert-Rutkow slmflandlnlmasma 

gore tiplendirihnesi (P<O.O 1) 

--~~~--~-----

inguinal Herni Tipleri 
-----

1 2 3 4 5 6 7 Total 

Grup 1 54 61 19 76 5 13 228 

Grup2 46 29 2 26 2 105 

Total 100 90 21 102 5 15 333 
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