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 ٍ ّسف ِسهيٌ
واراى اعت کِ يات تيؽکا ييتزاس هتساٍل ّوَرٍئيس،

ّواًٌس تزط اس اًدام  يتِ ػلل يواريَع تيك ؽيتزآٍرز زل

ٌِ هوکي يزرز ٌّگام هؼا يي ًاراحتيٍ ّوچٌ يهؾاٍرُ پشؽک

 يتزا زر اکثز هَارز يز خزاحيغ يّازرهاى 1تاؽس.يًو

کٌس، اها زر صَرت ػسم يه تيکفا 2ٍ  1زرخِ  ّوَرٍئيسّاي

تِ کار  يخزاح يّاام ؽسُ، رٍػـاًد يّاد تِ زرهاىـپاع

 4ٍ  3زرخِ  يسّايؾتز ؽاهل ّوَرٍئيؽًَس کِ تيتززُ ه

 2ؽًَس.يه

س ؽاهل تغتي تا تاًس يزر زرهاى ّوَرٍئ يهساذالت خزاح

ٍ  يَعزخزياعکلزٍس، کزا َى،يفَتَکَآگَالع، يکيپالعت

اعت.  يسکتَهين ٍ ّوَرٍئيهغتم اىيَى تا خزيکَآگَالع

ا خْت يفَق زر حال حاضز زر عزاعز زً يّاّوِ رٍػ

س يزًس ٍ هَرز تائيگيس هَرز اعتفازُ لزار هيزرهاى ّوَرٍئ

تَاًس يفَق ه يّااعت کِ ّز کسام اس رٍػ يؼيعث 3.ّغتٌس

، تؼس اس يك ًاذَاعتِ اها هحتول رٍ تِ رٍ تاؽس يتا ػَارض

 10اعتاًسارز، هوکي اعت حسٍز   ّوَرٍئيسکتَهي تغتِ

َارضي هاًٌس ذًَزيشي، فيؾز، فيغتَل، آتغِ، ـزرصس ػ

زعتگاُ  4اذتياري رخ زّس. اط ازراري ٍ تيـتٌگي، احتث

هغزح  يسکتَهيز زر زرهاى ّوَرٍئياى اذـيگاؽَر، زر عاليل

ّوَعتاس اعت  يّاغنيهکاً يگاُ زاراـي زعتيؽسُ اعت. ا

 يػار يهحل ػول ،زٌّسُيشيزًَـزٍق ذـٍ تا تغتي کاهل ػ

ّا ز تِ تافتـة کوتيي تا آعـيّوچٌ کٌس.ين هـاس ذَى فزاّ

َارض ػول اس ـهوکي اعت تاػث کاّؼ ػ ياس ًظز حزارت

 5ززز.ـخولِ زرز گ

هَخَز زر ّز  ياهسّايغِ پيك ػَارض ٍ همايزل يتزرع

زر اًتراب رٍػ  خزاح را تَاًسيه هَخَز يّاکسام اس رٍػ

 ٌس. ک ياريتْتز 

 4ٍ  3زرخِ  َرٍئيسـهثتال تِ ّوتيوار  60 ايهغالؼِزر 

َزًس، ـززُ تـک ِزاخؼـهتِ تيوارعتاى اهام ذويٌي عاري  کِ

ّوَرٍئيسکتَهي تِ رٍػ  تصازفي زر زٍ گزٍُ صَرت تِ

ّيچ تفاٍت آهاري خزاحي ؽسًس. َر ـليگاؽ ٍ فزگَعي

 زٍُ ٍخَزـعي ٍ ػالين تيواري تيي زٍ گ زاري اس ًظزهؼٌي

ًَزيشي ـهيشاى ذ ًساؽت. هياًگيي هست سهاى اًدام ػول،

 ّاي تؼس اس ػول زرحيي ػول ٍ هيشاى زرز زر رٍس زٍم ٍ ّفتِ

زٍُ ّوَرٍئيسکتَهي تا ليگاؽَر تِ هزاتة کوتز اس گزٍُ ـگ

زي، سهاى تاسگؾت تِ ـهست تغت يـتَز. هياًگي فزگَعي

ٍل تؼس ا ام سذن ٍ زرز رٍسـسًسگي ػازي، هياًگيي زرخِ التي

شاى رضايت ـهي. سُ ًؾسـزٍُ هؾاّـاس ػول، تفاٍتي تيي زٍ گ

زاحي ـَر تاالتز اس گزٍُ خـليگاؽ تيواراى خزاحي زر گزٍُ

 6.تَز فزگَعي

پياهسّاي زٍ تکٌيك   همايغِهغالؼِ حاضز تا ّسف 

زرهاى تا فزگَعي ٍ ليگاؽَر زر تيواراى هثتال تِ ّوَرٍئيس 

ؽٌاذتِ ؽسُ اًدام ؽسُ اعت تا تواهي ػَارض 

ّوَرٍئيسکتَهي زر ّز زٍ گزٍُ هَرز پيگيزي ٍ تزرعي لزار 

ايت تا تَخِ تِ ًتايح تِ زعت آهسُ تتَاى ـگيزز ٍ زر ًْ

تز اعت را خْت زرهاى ن ػارضِـتز ٍ کرٍؽي را کِ ايوي

 ّوَرٍئيس پيؾٌْاز زّين.

 ّا َاز ٍ رٍػـه
اس زٍ عَکَر، تا اعتفازُ  يٌيتال ييزر يك هغالؼِ کارآسها

س ياى تِ ّوَرٍئيِ هثتاليًفز اس کل 68فزهَل حدن ًوًَِ، 

کِ تِ  4ٍ  3ٌتزًال زرخِ يزار ٍ اػالهت 2ٌتزًال زرخِ يا

وارعتاى تؼثت ّوساى هزاخؼِ کززُ تَزًس، تِ صَرت يت

، تِ زٍ گزٍُ يتصازفي عازُ تا اعتفازُ اس خسٍل اػساز تصازف

ٌکِ يخِ تِ اًفزُ اس ًظز رٍػ خزاحي تمغين ؽسًس. تا تَ 34

تَعظ  يواراى پظ اس خزاحيت يزيگيػَارض ٍ پ يتزرع

ذثز تَزًس، يت يّوکاراى عزح اًدام گزفت کِ اس ًَع خزاح

َُ اًدام ؽس. زٍ گزٍُ هَرز يي ؽيکٌٌسُ تِ اهغالؼِ يکَرعاس

کِ تِ رٍػ  يواراًيي ؽزح تَزًس: گزٍُ اٍل تيهغالؼِ تِ ا

ؽسًس ٍ گزٍُ زٍم زرهاى  (A)گزٍُ  فزگَعي يسکتَهيّوَرٍئ

 (Bگاؽَر )گزٍُ يتا ل يسکتَهيکِ تِ رٍػ ّوَرٍئ يواراًيت

ذزٍج اس هغالؼِ ؽاهل  يارّايتحت زرهاى لزار گزفتٌس. هؼ

آًال ّوزاُ  يپز يواريس اکغتزًال، تيّوَرٍئ يواراى زارايت

آًال ٍ  يلثل پز يغتَل آًال، خزاحيز ٍ فـؾيهثل ف

 يتزا ياٍرصاًغ ظيَسُ ٍ ّز گًَِ ؽزاـس تزٍهثيّوَرٍئ

 .يس کتَهيّوَرٍئ

زر رٍػ فزگَعي کِ تکٌيك رايح ػول خزاحي 

گزفت، يك  ّوَرٍئيس اعت تيوار زر ٍضؼيت عَپايي لزار هي

ؽس تا اًساسُ  فزگَعي زاذل همؼس لزار زازُ هي َر ّيلترتزک

ٍ حسٍز ّوَرٍئيس تِ ذَتي هؾرص ؽَز. عپظ ّوَرٍئيس ٍ 

ؽس. تزػ تا يك  کالهپ هي ،تافتي کِ لزار تَز تززاؽتِ ؽَز

ؽس  اي ؽزٍع هي اعکالپل يا ليچي زرؽت اس تاالي ذظ زًساًِ

ؽس، تِ عَريکِ لغوت سيز  ٍ ؽثکِ ّوَرٍئيسي تززاؽتِ هي

هراعي اعفٌکتز ذارخي آؽکار ؽَز. تزػ زر زاذل هدزاي 

ؽس. زر ايي هَرز خْت خلَگيزي اس  همؼسي ازاهِ زازُ هي

 ؽس. لي کٌار سزُ هيزاذ صسهِ تِ اعفٌکتز، اعفٌکتز



 

 

گاؽَر ّواًٌس رٍػ لثل يتا ل يسکتَهيزر رٍػ ّوَرٍئ

ؽس. يي خسا هيلِ اس اعفٌکتز ستزيك ٍعيتا  يسيپاکِ ّوَرٍئ

ؽس ٍ تَعظ يکل لزار زازُ هيِ پسيگاؽَر زر پايعپظ ل

گاؽَر يذَز ل کاتيٌگس ٍ تَعظ يگززيه کَآگَليتگاؽَر يل

 ؽس.هيذارج  يسيپاکِ ّوَرئ يچيا تَعظ لي

 خزاحاىتَعظ زٍ ًفز اس  يزٍ رٍػ فَق تِ صَرت تصازف

واراى تحت يوارعتاى تؼثت اًدام ؽس. توام تيت يترؼ خزاح

لزار گزفتٌس. هست  يتَتَهيت ليٌال ٍ زر ٍضؼياعپا يَْؽيت

ؽس.  يزيگمِ اًساسُيزر ّز زٍ گزٍُ تِ زل يسهاى ػول خزاح

گزم هتازٍى هيلي 5تِ توام تيواراى پظ اس ػول فمظ يك زٍس 

ًظز  ػضالًي زازُ ؽس. عپظ تيواراى پظ اس ػول خزاحي اس

ص تحت ـهؾر يسهاً يّازر زٍرُ يخزاحَارض ـػ

 24 يسا عـة کِ زر اتتيي تزتيزفتٌس. تِ اـلزار گ يزـيگيپ

زرز  ،يشيًَزـواراى اس ًظز ذيت يت اٍل پظ اس خزاحـعاػ

ع، سفَـگاس ٍ ه يارـياذتي، تياط ازرارـهحل ػول، احتث

زرز پظ اس  ؽسًس. يآًال تزرع يـػفًَت هحل ػول ٍ تٌگ

 زي عٌدؼ زرزـاط تصـهمين ـػول تا اعتفازُ اس عيغت

[Visual Analog Scale for Pain (VAS)]  ُکِ زر آى ًوز

تِ هٌشلِ  10سٍى زرز تَزى تيوار ٍ ًوزُ ـشلِ تـز تِ هٌـصف

عاػت اٍل پظ اس ػول  24زرز ذيلي ؽسيس اعت، عي 

ك ّفتِ پظ اس ػول ٍ ي يتزرع يسهاى تؼسگيزي ؽس. اًساسُ

هاُ پظ اس ػول تَز کِ زٍ هَرز  1، يخْت تزرع ييسهاى ًْا

واراى يك اذذ ؽزح حال اس تيٍ اس عز يز تِ صَرت تلفٌياذ

ن تؼس اس ػول تَعظ ّوکاراى عزح يػال يؽس. تزرع ياتيارس

 .ًاآگاُ تَزًس يزفت کِ ًغثت تِ ًَع ػول خزاحيصَرت پذ

 يل آهاريتحل
ّا پظ اس اعترزاج تَعظ  ّا ٍ فزم اعالػات پزعؾٌاهِ

آًاليش ؽس. اعالػات تا اعتفازُ اس  15ٍيزايؼ  SPSSًزم افشار 

 يليتحل يّاآهار تَصيفي ٍ زر هَارز هَرز ًياس تزاي تزرعي

کاي اعکَر ٍ زر صَرت لشٍم اس  ّاي آهاري تي، اس آسهَى

ّا زاري آسهَىيعغح هؼٌ ؽس. اعتفازُ آسهَى زليك فيؾز

 زر ًظز گزفتِ ؽس.  05/0کوتز اس 

 هالحظات اذاللي
 يتصازف يٌيتال ييتا تَخِ تِ ايٌکِ ًَع هغالؼِ کارآسها

اهس زٍ ًَع رٍػ خزاحي هَرز تزرعي يؽسُ تَز ٍ زر آى پ

تِ يٍ کو يپضٍّؾ يلزار گزفت، هغالؼِ هذکَر تَعظ ؽَرا

ة لزار يٍ تصَ يهَرز تزرع ياذالق زاًؾگاُ ػلَم پشؽک

ح کاهل يتَض يخزاح يّاواراى زر هَرز رٍػيگزفت. تِ ت

زازُ ؽس ٍ پظ اس اذذ رضايت کتثي اس تيواراى ٍارز هغالؼِ 

ؽسًس. الثتِ ّز زٍ رٍػ هَرز هغالؼِ هَرز تأييس هماالت ٍ 

اًدام آًْا  يتزا يتيا هحسٍزيچ هٌغ ٍ يهٌاتغ هؼتثز تَزُ ٍ ّ

 ٍخَز ًسارز.

 ّا يافتِ

تيوار هثتال تِ ّوَرٍئيس ايٌتزًال  68ز، زر هغالؼِ حاض

صَرت تصازفي ِ ت 4ٍ  3زار ٍ ايٌتزًال زرخِ ػالهت 2زرخِ 

 21تِ  47زر زٍ گزٍُ لزار گزفتٌس. ًغثت خٌغي هزز تِ سى، 

ٍ  11تِ  23تَز، کِ ايي ًغثت زر گزٍُ فزگَعي )گزٍُ يك( 

هياًگيي  تَزُ اعت. 10تِ  24زر گزٍُ ليگاؽَر )گزٍُ زٍ( 

ٍ گزٍُ ليگاؽَر  8/44±15تيواراى گزٍُ فزگَعي  عٌي

(. هياًگيي هست تغتزي زر گزٍُ P;182/0) تَز 14±6/45

 (.P;154/0رٍس تَز ) 1±14/1ٍ  5/1±8/1يك ٍ زٍ تِ تزتية 

زر تزرعي تَسيغ فزاٍاًي زرز )تا اعتفازُ اس عيغتن 

زر  يسکتَهياس ػول ّوَرٍئ ( پظهمياط تصزي عٌدؼ زرز

 27%( تسٍى زرز تَز، 5/1وار )يت A، 1رٍػ ص زر يسهاى تزذ

 2%( زرز هتَعظ ٍ 9/5وار )يت 4ف، ي%( زرز ذف7/39وار )يت

وار يت B، 13س زاؽتٌس. زر رٍػ ي%( زرز ؽس9/2وار )يت

وار يت 2ف ٍ ي%( زرز ذف9/27وار )يت 19%( تسٍى زرز، 1/19)

واراى زرز يچ کسام اس تي%( زرز هتَعظ زاؽتٌس. 9/2ّ)

تا  يسکتَهيس. افزاز پظ اس ػول ّوَرٍئًساؽتٌ يسيؽس

را ًغثت  يزرز کوتز ي( زر عغح هؼٌازارBگاؽَر )رٍػ يل

تدزتِ  (A )رٍػ فزگَعي يسکتَهيّوَرٍئ يتِ رٍػ خزاح

 (.> 001/0Pکززًس )

زرز پظ اس ػول  يغ فزاٍاًيتَس يزر تزرع

وار يت A، 14زر رٍػ  ،ك ّفتِ تؼس اس ػولي يسکتَهيّوَرٍئ

ف ي%( زرز ذف4/29وار )يت 20رز تَزًس ٍ %( تسٍى ز6/20)

ًساؽتٌس. زر  يسياراى زرز ؽسـويچ کسام اس تيزاؽتٌس. ّ

%( 5/23وار )يت 16سٍى زرز ٍ ـ%( ت5/26وار )يت B، 18رٍػ 

 ( .= 335/0Pف زاؽتٌس )ـيزرز ذف

زرز پظ اس ػول  يغ فزاٍاًيتَس يزر تزرع

وار يت A، 32زر رٍػ  ،ك هاُ تؼس اس ػولي يسکتَهيّوَرٍئ

ف زاؽتٌس. زر ي%( زرز ذف3وار )يت 2%( تسٍى زرز ٍ 5/48)

%( زرز 6/10وار )يت 7%( تسٍى زرز ٍ 9/37وار )يت B، 25رٍػ 

 (.= 060/0Pف زاؽتٌس )يذف

پظ اس ػول  ياحتثاط ازرار يغ فزاٍاًيتَس يزر تزرع

وار يت A، 1زر رٍػ  ،صيزر سهاى تزذ يسکتَهيّوَرٍئ



 

 

اس  يهَرز ،Bزر رٍػ زاؽت.  ي%( احتثاط ازرار5/1)

ك ّفتِ تؼس اس ي(. = 50/0Pٍخَز ًساؽت ) ياحتثاط ازرار

زاؽت، زر  ي%( احتثاط ازرار5/1وار )يت A، 1زر رٍػ  ،ػول

(. = 50/0P) زاؽتٌس ي%( احتثاط ازرار2/2وار )يت B، 2رٍػ 

احتثاط  يواريچ تيّ ،Aزر رٍػ  ،اُ تؼس اس ػولـك هي

 ي%( احتثاط ازرار3ر )وايت B، 2ت. زر رٍػ ـًساؽ يازرار

 (.= 243/0P) زاؽتٌس

پظ اس ػول  يشيذًَز يغ فزاٍاًيتَس يزر تزرع

وار يت A، 7زر رٍػ  ،صيزر سهاى تزذ يسکتَهيّوَرٍئ

 زاؽتٌس يشي%( ذًَز4/4وار )يت B، 3%( ٍ زر رٍػ 3/10)

(154/0P = .)زر رٍػ  ،ك ّفتِ تؼس اس ػوليA، 5 وار يت

 يواريچ تيّ ،Bر رٍػ ز يٍل ،زاؽتٌس يشي%( ذًَز6/7)

چ يّ ،ك هاُ تؼس اس ػولي(. = 027/0Pًساؽت ) يشيذًَز

 ًساؽتٌس.  يشيّا ذًَزك اس گزٍُيچ يزر ّ يواريت

هَرز هغالؼِ، ػالئن زال تز  يّاچ کسام اس رٍػيزر ّ

رٍس تؼس  30صفز، ّفت ٍ  يػفًَت هحل ػول، زر فَاصل سهاً

 س.يگشارػ ًگزز ياس خزاح

 يهَرز هغالؼِ، زر فَاصل سهاً يّاػچ کسام اس رٍيزر ّ

 يارياذتياس ت يهَرز يرٍس تؼس اس خزاح 30صفز، ّفت ٍ 

 س.يهسفَع، گشارػ ًگزز

گاس پظ اس ػول زر  يارياذتيت يغ فزاٍاًيتَس يزر تزرع

گاس  يارياذتي%( ت9/2وار )يت A، 2زر رٍػ  ،صيسهاى تزذ

 B، 3زر رٍػ  ،ك ّفتِ تؼس اس ػولي(. = 246/0Pزاؽتٌس )

ك هاُ ي(. = 119/0Pگاس زاؽتٌس ) يارياذتي%( ت42/4وار )يت

گاس  يارياذتي%( ت42/4وار )يت B، 3زر رٍػ  ،تؼس اس ػول

 (.= 119/0P) زاؽتٌس

ظ اس ـس پـهمؼ يـتٌگ يزاٍاًـغ فيَسـت يزرعـزر ت

تِ ـك ّفيص ٍ ـياى تزذـزر سه يسکتَهـيَرٍئـػول ّو

س اس ـك هاُ تؼي. ٍخَز ًساؽت يچ هَرزيّ ،لـتؼس اس ػو

س ـس زاؽتٌـهمؼ يـتٌگ%( 8/4ار )ـويت B، 3زر رٍػ  ،لـػو

(119/0P = .) 

ٌتزًال زر زٍ يس ايزرخِ ّوَرٍئ يغ فزاٍاًيتَس يزر تزرع

وار يت A، 26 رٍػزر  ،يسکتَهيّوَرٍئ يرٍػ خزاح

س ي%( ّوَرٍئ8/11وار )يت 8ٍ  3س زرخِ ي%( ّوَرٍئ2/38)

س ي%( ّوَرٍئ8/8وار )يت B، 6زاؽتٌس. زر رٍػ  4زرخِ 

 4ٍ  3س زرخِ ي%( ّوَرٍئ3/35وار )يت 24زار، ػالهت 2زرخِ 

 زاؽتٌس. 4س زرخِ ي%( ّوَرٍئ9/5وار )يت

 تحث
، يظ ٍيوار، ذَاعت ٍ ؽزايزػ تياهکاًات هَخَز، پذ

ي تدزتِ خزاح اس خولِ ػَاهل يٍ ّوچٌ يزرهاً يّاٌِيّش

 يسکتَهيزر ّوَرٍئ يل زر اًتراب ًَع هساذلِ خزاحيزذ

هَرز اعتفازُ  يّااعت کِ ّز کسام اس رٍػ يْيتاؽٌس. تسيه

ًاذَاعتِ اها هحتول رٍ تِ رٍ تاؽس.  يتَاًس تا ػَارضيه

هَخَز زر ّز  ياهسّايغِ پيي ػَارض ٍ همايك ايزل يتزرع

را تز ارخح  يتْتز يّاليتَاًس زليّا هي رٍػيکسام اس ا

  1ٍ2کٌس.گز هغزح يك رٍػ زر هماتل رٍػ زيتَزى 

هغالؼِ حاضز تا ّسف همايغِ پياهسّاي زٍ تکٌيك 

گاؽَر زر يتا ل يسکتَهيٍ ّوَرٍئ فزگَعي يسکتَهيّوَرٍئ

زار ٍ ػالهت 2  زرهاى خزاحي تيواري ّوَرٍئيس زاذلي زرخِ

 اًدام ؽس.  4ٍ  3ٌتزًال زرخِ يس ايّوَرٍئ

ك ػزٍق يغتن ػايگاؽَر، اس عيل يسکتَهيزر ّوَرٍئ

لِ يك ٍعيؽَز، کِ ؽاهل اعتفازُ اس يزُ هگاؽَر اعتفايل

اعت  ي( زٍ لغثيکيالکتز ياًؼماز ذَى الکتزٍتزهال )حزارت

هتز را تا يليه 7کِ اهکاى اًؼماز کاهل ػزٍق تشرگ تا لغز 

 يّاي اًتؾار حزارت تِ اعزاف ٍ حسالل عَذتي تافتيزـکوت

 يزيازگيي رٍػ ؽاهل يا يايعاسز. هشايزاّن هـزاف را فـاع

، حسالل صسهات يك ػالياتـزل ّوَعتـاى ٍ عازُ، کٌتآع

اى تْثَز سذن ـسه ٍ يـي زرز پظ اس خزاحيزـ، کوتيتافت

7ٍ8.تاؽٌسيکوتز ه
 

هست سهاى السم خْت اًدام  ياًگييزر هغالؼِ حاضز، ه

مِ ٍ زر رٍػ يزل 5/13+2/3گاؽَر يزر گزٍُ ل يخزاح

کِ مِ تِ زعت آهس يزل 4/29+8/6 فزگَعي يسکتَهيّوَرٍئ

گز عَل هست يزار تَز، تِ ػثارت زيتفاٍت هذکَر هؼٌ

تز اس يييپا يشاى لاتل تَخْيگاؽَر تِ هيزر گزٍُ ل يخزاح

تَز. هؾاتِ هغالؼِ حاضز زر  فزگَعي يسکتَهيرٍػ ّوَرٍئ

 يسکتَهيزر ّوَرٍئ يي سهاى خزاحياًگيه، ًٍگهغالؼِ 

کوتز اس  يتِ عَر هؼٌازار مِ(يزل 3/11+4/0) گاؽَريل

کِ  يواراًيتزر  مِ(يزل 2/34+7/0) فزگَعي يسکتَهيرٍئّوَ

 9، تَز.گاؽَر زرهاى ؽسُ تَزًسيتَعظ رٍػ ل

 



 

 

تاؽس ٍ يغ هيار ؽاي، تغيسکتَهيزرز تؼس اس ّوَرٍئ

تحت  ،ّوزاُ تاؽٌس يکِ تا زرز کوتز ييّارٍػ يخغتدَ

زرز زر سهاى  يزر هغالؼِ حاضز زر تزرع 10لزار زارًس. يتزرع

ا يتسٍى زرز تَزًس  ،%(2/41وار )يت A، 28گزٍُ ص، زر يتزذ

وار يت 2%( زرز هتَعظ ٍ 9/5وار )يت 4ف زاؽتٌس، يزرز ذف

 ،%(47وار )يتB، 32س زاؽتٌس. زر گزٍُ ي%( زرز ؽس9/2)

%( زرز 9/2وار )يت 2ف زاؽتٌس، يا زرز ذفيتسٍى زرز تَزًس 

ًساؽتٌس.  يسيواراى زرز ؽسيچ کسام اس تيهتَعظ زاؽتٌس ٍ ّ

زار تَز، تِ  يهؼٌ يي زٍ گزٍُ اس ًظز آهارياٍت زرز تـتف

گاؽَر زر کاّؼ زرز زر يتا ل يسکتَهيگز ّوَرٍئيػثارت ز

ك يشاى زرز زر يثز تَزُ اعت. تفاٍت زر هؤص هيسهاى تزذ

زار ًثَز، تِ يهؼٌ يك هاُ پظ اس ػول اس ًظز آهاريّفتِ ٍ 

زٍُ تا گ فزگَعي يسکتَهيگز زرز زر گزٍُ ّوَرٍئيػثارت ز

ك يًساؽتِ اعت. الثتِ زر  ياگاؽَر تفاٍت لاتل هالحظِيل

ك يًشز يزاريتِ زعت آهسُ تِ عغح هؼPٌ  هاُ پظ اس ػول

ؼ حدن ًوًَِ يتَزُ اعت، کِ احتوال زارز زر صَرت افشا

سا کزز. زر يٌِ زعت پيي سهيزر ا يزاريشاى هؼٌيتتَاى تِ ه

زر  يزـگاؽَر زرز کوتيزٍُ لـواراى گي، تفزاًکلييهغالؼِ 

ش، زر يك هتا آًاليزر  10س.ـپظ اس ػول زاؽتٌ 14ٍ  1 يرٍسّا

ار اًدام ؽسُ تَزًس، ًوزُ ـويت 1142 يزٍاسزُ هغالؼِ کِ تز رٍ

زر گزٍُ  يَر هؼٌازارـتِ ع يزرز زر رٍس اٍل پظ اس خزاح

زتَط تِ هصزف ـٌس هيي تزآيزـؾتيگاؽَر کوتز تَز. تيل

رٍس پظ  7ز ـزُ زرز تا حساکثـٍ ًو هغالؼِ( 7ّا )زر هغکي

ي يَر تَز. اـگاؽيك لـيهغالؼِ( تِ ًفغ تکٌ 5) ياس خزاح

 يزاريهؼٌکاّؼ ًؾاى زازُ تَز. تفاٍت  14ت پظ اس رٍس يهش

َزکٌٌسُ ـػ يشيًَزـ، ػالئن ذيَارض پظ اس خزاحـي ػـيت

ز زٍ ـسُ تَز. زر ّـسُ ًؾيز ييًْا يزيگيزر پ يارياذتيا تي

کِ  ياراًـويَز. تـاتِ تـوارعتاى هؾيت زر تـاهگزٍُ هست ال

َزًس، تِ عَر ـسُ تـَر زرهاى ؽـگاؽيك ليظ تکٌـتَع

  11.سٍزتز تِ کار ذَز تزگؾتِ تَزًس يزاريهؼٌ

َز ـسم ٍخـا ػيَز ـَرز ٍخـِ حاضز، زر هـالؼـزر هغ

 يهَرز هغالؼِ ٍ زر فَاصل سهاً يّاگاس زر رٍػ يارياذتيت

ي اهز ًؾاى يٍخَز ًساؽت، ا يٌازارز تفاٍت هؼـَرز ًظـه

تز ّن اس ًظز ػسم  يتيهَرز هغالؼِ هش يّازّس کِ رٍػيه

اس  يچ هَرزيي هغالؼِ ّيگاس ًسارًس. زر ا يارياذتيداز تيا

کِ تِ  يهَرز اس هَارز 2هسفَع گشارػ ًؾس.  يارياذتيت

لزار گزفتِ تَزًس، تؼس اس ػول  يتحت خزاح فزگَعيرٍػ 

هدسز زر  يّايگاس ؽسًس کِ زر تزرع يارياذتيزچار ت

ش تزعزف يي هَارز ًيرٍس تؼس اس ػول ا 30ٍ  7 يفَاصل سهاً

ك ياتزٍصًيتَاى تِ هغائل يي اهز را هيؽسُ تَز، ػلت ا

ك يگاؽَر يتا ل يسکتَهيهَرز اس هَارز ّوَرٍئ 3ًغثت زاز. 

زر زفغ گاس ؽسًس کِ زر  يارياذتيّفتِ پظ اس ػول زچار ت

ي هَارز ّوچٌاى اس يك هاُ تؼس اس ػول ايواراى زر يت يزيگيپ

هَرز  3ي يهَرز اس ا 1ت زاؽتٌس. يزر زفغ گاس ؽکا يارياذتيت

 يرا زاؽت کِ تؼس اس خزاح يي هؾکليش چٌيً يلثل اس خزاح

 س ؽسُ تَز.يتؾس

اعت  يسکتَهيي ػارضِ ّوَرٍئيؼتزيؽا ياحتثاط ازرار

ِ حسالل رعاًسى ت ،زّسيه يزرصس هَارز رٍ 50تا 10کِ زر 

ي ػارضِ يَع اياس ؽ يي خزاحيزر ح يسيؼات ٍريش هايتدَ

ي زٍ گزٍُ تحت زرهاى اس ًظز يت يکاّس. تفاٍت هؼٌازاريه

ك يص يتزذ يّازر سهاى يا ػسم ٍخَز احتثاط ازراريٍخَز 

سُ ًؾس، تِ ػثارت يك هاُ پظ اس ػول زيّفتِ پظ اس ػول ٍ 

ت يٍضؼ يازرار ياريذتايگز زٍ گزٍُ اس ًظز اتتال تِ تيز

 زارًس. يهؾاتْ ثاًيتمز

ك هاُ تؼس يواراى تحت هغالؼِ زر ّز زٍ رٍػ يت ياهـتو

ًساؽتٌس. زر صَرت تزٍس  يشياس ذًَز يتيل ؽکاـاس ػو

س تحت يتا يل خزاحـام ػوـزاٍاى تؼس اس اًدـف يشيًَزـذ

ك کَتز ين اس عزيس هغتميز زيرا س يشيهٌاعة ذًَز يحغيت

 ن.يکٌ ِ کٌتزليا تري

گاؽَر يکِ تَعظ رٍػ ل يواراًيتزر هغالؼِ هؾاتِ، 

کوتز، ًوزُ زرز  يشيذًَز يزرهاى ؽسُ تَزًس، تِ عَر هؼٌازار

تز کَتاُ يعَل هست تغتز ،کوتز يمياس تِ هغکي تشريتْتز، ً

ي زٍ ياؽتٌس. تزتز ت ًزهال کَتاُيا فؼالياس کار  يٍ هزذص

سٍزرط ٍ  يثاس ًظز ػَارض خاً يزاريگزٍُ تفاٍت هؼٌ

 9.ٍخَز ًساؽت يپظ اس خزاح يزيذأت

َى زر اتاق ػول ٍ يشاعيليك اعتزيت زليل رػايتِ زل

 يّاٍ هزالثت يت ًکات تْساؽتيالسم زر رػا يّاِياى تَصيت

چ يزر ّ ياس ػفًَت هحل خزاح يچ هَرزيپظ اس ػول ّ

 هَرز هغالؼِ گشارػ ًؾس. يّاکسام اس رٍػ

ًفزُ هَرز  42زٍ گزٍُ  رزوار يت Sakr، 84زر هغالؼِ 

ّاي تاليٌي ٍ هؾرصات فززي، ٍيضگي هغالؼِ لزار گزفتٌس.

ي ياًگيه ّز زٍ گزٍُ هؾاتِ تَز. عَل الاهت زر تيوارعتاى

 48)حساکثز تا  ي، ًوزُ زرز پظ اس خزاحيعَل هست خزاح

افت ؽسُ، هست يزر يميعاػت تؼس(، همسار هغکي تشر

کاهل سذن تِ عَر  يَزتْث ياس کار ٍ سهاى السم تزا يهزذص

لزار گزفتِ تَزًس،  ليگاؽَرکِ تحت  يواراًيزر ت يهؼٌازار

 يهؾاتْ يػَارض پظ اس خزاح يکوتز تَز. ّز زٍ گزٍُ زارا

ّفتِ پظ  4 يسذن کِ زر ع يزيذأن تيتزه يتِ اعتثٌا ،تَزًس



 

 

زر  ليگاؽَرزرصس( اس گزٍُ  67/16وار )يزر ّفت ت ياس خزاح

هؾاّسُ  فزگَعيزرصس( زر گزٍُ  48/40وار )يت 17غِ تا يهما

ي گزٍُ يش زر تيعال، ً 1 يس زر عيس. گزچِ ػَز ّوَرٍئيگزز

زر  38/2کوتز تَز ) فزگَعيغِ تا گزٍُ يزر هما ليگاؽَر

 هؼٌازار ًثَز. يزرصس(، اها تفاٍت آًْا اس ًظز آهار 14/9هماتل 

ًغثت تِ  ليگاؽَر ،کززُ اعت يزيگدِيي هغالؼِ ًتيا

 يسّايگز يّاسييزر زرهاى ّوَرٍ يزـٌِ تْتيشـگ فزگَعي

 11.تاؽسيه 4ٍ  3

ٍ  يزر هغالؼِ ها هست سهاى السم خْت اًدام خزاح

ص زر گزٍُ تحت زرهاى يي تدزتِ زرز زر ٌّگام تزذيّوچٌ

ز يؾتز تَز. زر عايت فزگَعي يسکتَهيَرٍئـتِ رٍػ ّو

، ػفًَت هحل ػول، يشي، ذًَزيس احتثاط ازاراـهَارز هاًٌ

همؼس  يا ّز زٍ ٍ تٌگيا هسفَع يزر زفغ گاس  ياريتاذيت

تز اعاط  س.يهؾاّسُ ًگزز يزار ٍ لاتل تَخْتفاٍت هؼٌا

ز يگاؽَر تا تزػ سيل يسکتَهيّوَرٍئ ،ح هغالؼات هؾاتِيًتا

س عِ ٍ يگز يسّايّوَرٍئ يوي ٍ اثزترؼ تزايا ياِيهراط رٍ

کَتاُ هست  يايواراى هشايي حالت تيتاؽس. زر ايچْار ه

عَل ، يي خزاحيح يشيًَزـؼ ذـٌٌس: کاّيتيرا ه يزـؾتيت

ت ـي تزگؾيٍ ّوچٌ يزاحـ، زرز پظ اس خيزاحـسهاى خ

تلٌس هست  يزـيگي. پيؼيعث يّاتـيؼتز تِ کار ٍ فؼاليعز

ي يح تلٌس هست ايس ًتاـييأت ياراى تزاـوياس ت يازيتؼساز س

 9.تاؽسيِ السم هيرٍ

 گيزي ًتيدِ
ليگاؽَر هَخة  سکتَهي تاـّوَرٍئيايي کِ ـاس آًد

 گززز ٍ ّوچٌييهيزار زرز پظ اس خزاحي کاّؼ هؼٌي

رٍػ ، ايي ًسارز زي اس رٍػ فزگَعيـَارض خاًثي تيؾتـػ

تزاي پي تززى تِ رٍػ  زارز. خحيتار اراىـزر زرهاى تيو

ريغك ػَز تيواري ّوَرٍئيس  عَالًي هستارسياتي  تزتز،

 ضزٍري اعت.

 

 



 

 

Abstract: 

 
Outcome Assessment between Ferguson Hemorrhoidectomy vs. 

Hemorrhoidectomy with Ligasure 
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Introduction & Objective: Hemorrhoids are a common cause of perianal complaints. The aim of 

this study was to compare Ferguson hemorrhoidectomy and hemorrhoidectomy with ligasure. 

Materials & Methods: Sixty eight patients with symptomatic grade II, grade III and IV hemorrhoids 

were randomly allocated to undergo either Ferguson hemorrhoidectomy (34patients)or hemorrhoidectomy 

with Ligasure (34patients).The patients were compared for the difference between techniques in operative 

time, postoperative pain incontinence, urinary retention, bleeding, local infection, anal stenosis, and time of 

hospitalization. 

Results: The patients were matched with respect to age, gender, and chief complaints. At discharge 

time, there was no statistically significant differences in the frequency of postoperative complications like 

pain and urinary incontinence between the two groups except for postoperative pain which was more 

frequent in the group A. Operative time in group B was shorter than group A, and this difference was 

significant statistically. There were no significant differences between other complications at discharge 

time, one week and one month after the operation. 

Conclusions: We recommend hemorrhoidectomy with ligasure for patients with symptomatic grade 

II, Grade III and IV hemorrhoids in comparison with ferguson hemorrhoidectomy.
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