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 -1دستيارتخصصي جراحي ،دانشگاه علوم پزشكي
هرمزگان ،بيمارستان شهيد محمدی بندرعباس،
بندرعباس ،ايران.

مقدمه
فيشر آنال يک زخم دردناک ناحيه آنودرم به دليل اسپاسم اسفنكتر داخلي آنال است .جراحي پارشيال يا
توتال اسفنكتر داخلي آنال باعث کاهش تون پايه اسفنكتر ميشود .مطالعه حاضر به مقايسه نتايج درماني و
عوارض اسفنكتروتومي توتال و پارشيال در بيماران مبتال به فيشر مزمن پرداخته است.
روش کار
در اين مطالعه گروهي 100 ،بيمار مبتال به شقاق مقعد مراجعه کننده به بخش جراحي بيمارستان شهيد

 -2متخصص جراحي عمومي ،دانشگاه علوم پزشكي

محمدی شهر بندرعباس ،ايران ،به صورت تصادفي دردو گروه جراحي توتال ويا پارشيال اسفنكتروتومي

هرمزگان ،بيمارستان شهيد محمدی بندرعباس،

قرار گرفتند(هر گروه  50نفر) .سپس عوارض عمل شامل درد ،خونريزی حين و پس از عمل ،بي اختياری

بندرعباس ،ايران.

دفع گاز و مدفوع ،وجود ترشحات مزاحم ،عفونت و آبسه ،هماتوم ،بي اختياری اسفنگتری پس از عمل،
تنگي آنال و عود آنال فيشر بعد از عمل در طي يكسال در دو گروه مقايسه شد.
نتایج
ميانگين سني شرکت کنندهگان  34/43± 28/15سال بود .ميزان عود و بي اختياری دفع گاز و مدفوع در
گروه توتال بيشتر از گروه پارشيال و ميزان خونريزی و هماتوم ،ترشحات و عفونت و آبسه درگروه توتال،
کمتر از گروه پارشيال بود ولي تفاوت دو گروه معنيدار نبود .ميزان بياختياری دفع گاز در گروه توتال به
طور معنيداری بيشتر ازگروه پارشيال بود .و ميزان درد درگروه توتال به طور معني داری کمتر از گروه
پارشيال بود.

*بخش جراحي عمومي ،بيمارستان شهيد محمدی

نتیجهگیری

بندرعباس ،بندرعباس ،ايران.

نتايج اين مطالعه نشان داد که هر دو روش درماني در درمان بيماران موثر بود ،روش پارشيال با بياختياری

تلفن09121519194 :

کمتر و روش توتال با درد کمتر همراه است.

Email:
amirmasoodazizpoor@yahoo.com

کلیدواژه ها
شقاق مقعد ،اسفنكتروتومي پارشيال ،اسفنكتروتومي توتال ،بياختياری دفع گاز و مدفوع ،درد
پی نوشت :اين مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه
شقاق

مقعد1

امیرمسعود عزیزپور و همکاران

موربيديتي کمي را برای بيمار به همراه داشت و به عنوان يک
يک بريدگي يا خراش در ناحيه کانال مقعدی يا

روش مطمئن و موثر در درمان بيماران مبتال به شقاق مزمن

لبه آن ميباشد که از محل اتصال جلدی مخاطي تا ناحيهی

پيشنهاد شد( .)8شقاق مقعد يک بيماری شايع بوده و موجب

خط دندانهای مقعد امتداد دارد .بهطور کلي شقاق مقعد با

ناراحتي شديد بيمار واختالل عملكرد فردی و اجتماعي وی

يبوست و زور زدن برای دفع وهمچنين با دفعهای مكرر و

ميشود و هزينههای قابل توجهي را نيز به بيماران و سيستمهای

اسهال مرتبط ميباشد .عاليم اين بيماری درد يا خونريزی در

بهداشتي و درماني تحميل ميکند .شواهد اخير نشان ميدهد

هنگام اجابت مزاج ميباشد( .)1اين بيماری از جمله شايعترين

شقاق مقعد به تنهايي ميتواند به علت فشار باالی اسفنكتر مقعد

مشكالت آنورکتال 2به شمار ميرود که به دو فرم حاد و مزمن

و ايسكمي ثانويه موضعي ايجاد شود .از اين رو روشهای

تظاهر مييابد ،فرم حاد بيماری با درد و خونريزی همراه بوده و

درماني که موجب کاهش تون اسفنكتر داخلي مقعد شوند،

در  %95موارد به درمانهای حمايتي به صورت رژيم غذايي،

ميتوانند موجب بهبودی آن شوند( .)9از طرف ديگر روش-

استفاده از ملين و بي حس کنندههای موضعي پاسخ ميدهد .در

های جديد درمان نگهدارندهی شقاق مقعد مزمن مثل آزاد

صورت تداوم عاليم باليني و ايجاد عاليمي از قبيل sentinel

کنندههای اکسيد نيتريک ،نياز به درمان جراحي را در اين

 pileپاپي هيپرتروفيک و فيبروزبستر شقاق تحت عنوان فيشر

بيماران از بين نبرده است .با توجه به تفاوت در نتايج مطالعاتي

مزمن تلقي ميشود که نياز به درمانهای تهاجميتر شامل

که بر روی بيماران مبتال به شقاق مقعد انجام گرفته است و هم

اسفنكتروتومي 3جانبي اسفنكتر داخلي مقعد و شكستن سيكل

چنين به علت اينكه در ايران مطالعهای به مقايسه دو روش

معيوب درد و اسپاسم دارد( .)2مطالعات نشان داده است که اين

اسفنكتروتومي نپرداخته است ،بنابراين مطالعه حاضر به مقايسة

روشها در 7 /94-96 %موارد منجر به بهبودی بيماری ميشود

نتايج و عوارض بين دو شيوه اسفنكتروتومي پارشيل و توتال در

و ميزان شكست آن کمتر از  %3در طي پنج سال پيگيری بوده

بيماران مبتال به شقاق مقعد مراجعه کننده به بيمارستان شهيد

است ( .)2-6با اين حال يک مطالعه نشان داده است که اين

محمدی بندرعباس پرداخته است.

روش با  %10بي اختياری دفع همراه بوده است ( .)7مطالعات
مختلفي که بر روی بيماران مبتال به شقاق انجام شده است نشان
ميدهد که طول و وسعت اسفنكتروتومي استفاده از يک
تكنيک باز يا بسته در بروز بي اختياری دخيل است .اما با اين
وجود اسفنكتروتومي پارشيال به عنوان يک روش که ميزان
رضايت بسياری از بيماران را نيز به همراه داشته است در
مطالعات مختلفي به کار گرفته شده است .در مطالعهای که
توسط تاچي 4و همكاران انجام گرفت به بررسي اسفنكترتومي
جانبي توتال پرداخته شد و مشاهده کردند که در اين روش
بيماران رضايتمندی زيادی از نتيجه عمل دارند و ميزان

1

anal fissure
anorectal
3
sphincterotomy
4
Tocchi
2

روش کار
در اين مطالعه گروهي بيماران مبتال به شقاق مقعد مراجعه
کننده به بخش جراحي بيمارستان شهيد محدمدی شهر
بندرعباس ،براساس دو عدد سمت راست پرونده به صورت
تصادفي در دو گروه  50نفره اسفنكتروتومي پارشيل و توتال
قرار گرفتند .معيار های ورود شامل :سن حداقل  18سال ،شقاق
مقعد مزمن که به دارو جواب نداده است ،ارتشاح فيبروتيک يا
الياف نمايان شده اسفنكتر داخلي و معيارهای خروج شامل :ابتال
به بيماریهای آنورکتال ديگر مانند تنگي ،آبسه ،فيستول و
هموروئيد ،کليه بيماراني که مبتال به بيماریهای شناخته شده،
سرطان مقعد ،ايدز ،نقص سيستم ايمني ،سابقه بيماریهای
مقاربتي ،ديابت ،اختالل انعقادی و بيماری های التهابي روده
( )IBDبودند ،ميشد .از بيماراني که به اين صورت وارد مطالعه
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شدند اطالعات دموگرافيک شامل سن ،جنس و هم چنين

نتایج

اطالعات مربوط به بيماری شامل محل آنال فيشر ،مدت زمان

در گروه اسفنكتروتومي توتال  26نفر ( )52%مرد و  24نفر

بروز عاليم ،نشانهها و عاليم بيماران ،طول مدت عمل جراحي،

( )%48زن و در گروه اسفنكتروتومي پارشيال 26نفر ( )52%زن و

مدت زمان بهبودی ،ميزان رضايت فرد از درمان خود و عوارض

 24نفر ( )48%مرد بودند .دو گروه از لحاظ جنس تفاوت

عمل شامل درد ،خونريزی حين و پس از عمل ،بي اختياری دفع

معناداری نداشتند ( . )p=0/842ميانگين سني شرکت کنندهگان

گاز و مدفوع ،وجود ترشحات مزاحم ،عفونت و آبسه ،هماتوم،

 34 /43± 28 /15سال که حداقل سن  18سال و حداکثر  77سال

بي اختياری اسفنگتری پس از عمل ،تنگي آنال و عود آنال فيشر

بود .ميانگين سن شرکت کنندگان مرد  4 /39±20 /11سال که

در همه در طي يكسال ثبت و بررسي شد.

حداقل سن  23سال وحداکثر  74سال بود .همچنين ميانگين سن

روش جراحي

شرکت کنندگان زن جنس  26 /47±75/17سال که حداقل سن

پس از آماده سازی بيمار و گرفتن رگ و برقراری مايع برای

 18و حداکثر  77سال بود (جدول شماره  .)1ميانگين سني

بيمار ،بيمار در موقعيت ليتوتومي قرار گرفت و با بيحسي

بيماران شرکت کننده در گروه توتال  42 /39±46 /15که

عمومي ويا موضعي ناحيه  Anal canalبي حس شد .قبل از

حداقل سن شرکت کنندهگان 18سال و حداکثر  77سال بود .در

انجام عمل با پروکتوسكوپ معاينه انجام شد تا ساير پاتولوژیها

گروه پارشيال نيز  50نفر شرکت داشتند .ميانگين سني بيماران

رد شود .سپس پروکتوسكوپ خارج و به جای آن ريتراکتور

شرکت کننده در اين گروه 47 ±19 /14که حداقل سن شرکت

 Parkقرار داده شد .و برش  1cmدر حد تحتاني اسفنكتر

کنندهگان 27سال و حداکثر  77سال بود .ميزان عود و بي

داخلي داده شد .قيچي متز يا کالمپ وارد فضای برش داده

اختياری دفع گاز و مدفوع در گروه توتال بيشتر از گروه پارشيال

شده ،شد تا پوشش اپي تليال از اسنفنكتر داخلي جدا شود .سپس

و ميزان خونريزی و هماتوم ،ترشحات و عفونت و آبسه درگروه

اسنفكتر داخلي از خارجي جدا شد و بوسيله کالمپ اسنفكتر را

توتال کمتر از گروه پارشيال بود ولي تفاوت دو گروه در اين

 30ثانيه کلمپ شد تا هنگام برش خونريزی نكند .قسمت

موارد مورد معنيدار نبود .ميزان بي اختياری دفع گازدر گروه

 Exposeشده از اسنفنكتر داخلي در روش توتال 1به طور کامل

توتال به طور معني داری بيشتر ازگروه پارشيال بود .و ميزان درد

قطع و در روش پارشيال 50 ، 2تا  % 75از اسنفكتر قطع شد .سپس

درگروه توتال به طور معنيداری کمتر از گروه پارشيال بود

روی ناحيه برش داده شده با نخ قابل جذب ترميم 3و پانسمان

(جدول شماه.)2

صورت ميگرفت .بيماران بعد از ترخيص از بيمارستان به مدت
يكسال پيگيری شدند و عاليم و عوارض جانبي احتمالي بيماران

جدول شماره  .1ميانگين سني بيماران شرکت کننده

ثبت و بررسي شد .اطالعات به دست آمده توسط نرم افزار

جنس

(SPSSنسخه )22تجزيه و تحليل شد .دادههای گسسته به

سن

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار

صورت تعداد و درصد و دادههای پيوسته به صورت ميانگين و
انحراف معيار گزارش شد .برای مقايسه دادههای دو گروه از
تست کای دو استفاده شد .مقدار  αکمتر از 0/05معنيدار درنظر
گرفته شد.

1

Total
Partial
3
suture
2

مرد

23

74

4/39

20/11

زن

18

77

26/47

75/17

کل

18

77

34/43

28/15
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جدول شماره  .2فرواني عوارض در دو گروه گروه اسفنكتروتومي توتال و اسفنكتروتومي پارشيال
توتال
عوارض

پارشيال

گروه
خير

بله

خير

بله

P-Value

گروه
فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

عود

2

4

48

96

1

2

خون ريزی

1

2

49

98

3

6

47

بي اختياری دفع گاز

9

18

41

82

1

2

49

98

1

2

49

98

00

00

50

100

31/0

هماتوم

1

2

49

98

4

8

46

92

16/0

ترشحات

6

12

44

88

8

16

42

84

56/0

عفونت و ابسه

4

8

46

92

6

12

44

88

50/0

درد

00

00

50

100

8

16

42

84

03/0

بي اختياری دفع گاز و
مدفوع

بحث
درمان اوليه فيشر آنال مديكال است ودرصورتي که بيماری
حاد باشد در حدود  %80از بيمارا ن به اين درمانها جواب
خواهند داد ونياز به درمان بيشتر نيست ،با اين حال در
صورتي که بيماران به اين درمانها جواب ندهند بيماری
مزمن شده و نياز به مداخالت تهاجميتر برای درمان بيمار
وجود دارد ( .)10اکثر قريب به اتقاق مطالعاتي که به مقايسه
درمان مديكال و اسفنكتروتومي به روشهای مختلف اعم از
پارشيال و توتال پرداختهاند نشان دادهاند که روشهای
اسفنكتروتومي با موفقيت بيشتر ،عود کمتر ،عاليم عمومي
کمتروعوارض جانبي قابل چشم پوشي همراه بودهاند و اين
مطالعات روشهای جراحي را برای درمان فيشر مزمن

درصد

فراواني

درصد

48

96

55/0

94

30/0
03/0

پيشنهاد کردهاند ( .)11-14تا کنون مطالعهای به مقايسه دو
روش پارشيال و توتال اسفنكتروتومي نپرداخته بود و ديگر
اينكه هر دو روش کاربرد داشته و دارند به همين دليل مطالعه
حاضر که يک مطالعه ی تصادفي است به مقايسه نتايج و
عوارض اين دو روش جراحي اسفنكتروتومي پرداخته است
و نشان ميدهد که آيا دو روش برتری بر يک ديگر دارند يا
خير .بنابراين در مطالعه حاضر مقايسهای 58 ،مرد و  42زن
مبتال به فيشر آنال مزمن را که تحت دو نوع جراحي
اسفنكتروتومي توتال و پارشيال قرار گرفتند با هم مقايسه
شدند .ميانگين سني بيماران حدود  43سال بود .مطالعه
حاضر نشان داد اسفنكتروتومي با عود بيشتر و هم چنين با بي
اختياری دفع گاز و مدفوع بيشتری نسبت به اسفنكتروتومي
پارشيال همراه است .با اين حال ميزان خونريزی و هماتوم،

خرداد-تیر  ،96شماره  ،2سال 60

 -489مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ترشحات و عفونت و آبسه درگروه توتال کمتر از گروه

اختالف معني داری نداشتند( .)15مطالعه گندمکار و

پارشيال است ولي تفاوت دو گروه درهيچ يک از اين موارد

همكاران در سال  2015که به بررسي اسفنكتروتومي پارشيال

معنيدار نيست با اين حال ميزان درد در اسفنكتروتومي

و تزريق سم بوتولينوم پرداخته بود نشان داد که در مدت

توتال به طورمعني داری کمتر از گروه پارشيال بود و ميزان

يک سال پيگيری دو روش ارجحيتي بر يكديگر نداشتند .با

بي اختياری دفع گازدر گروه توتال به طور معني داری بيشتر

اين حال اين مطالعه نشان داد بيماراني که دوره زماني

ازگروه پارشيال بود .يک مطالعه مروری توسط نِلسون 1و

طوالني تری داشتند به درمان جراحي پاسخ بهتری دادند ولي

همكاران در سال  2011که به بررسي روشهای مختلف

درمان جراحي نسبت به درمان تزريق بوتولينوم به طور معني-

جراحي و درمانهای ديگر رايج فيشر مزمن آنال پرداخته

داری با بياختياری مدفوع همراه بود( .)16در مطالعه حاضر

بود نشان داد که روش اتساع آنال با دست 2با خطر بيشتر

بي اختياری دفع مدفوع فقط در يک نفر در گروه توتال

داخلي3

ديده شد که بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي بود .در گروه

همراه است  .هم چنين نسبت به روش اسفنكتروتومي داخلي

اسفنكتروتومي پارشيال هيچ گونه عوارض دفع مدفوع ديده

با خطر بيشتر بي اختياری 4دفع همراه بود .هم چنين در

نشد .مطالعه ديگری توسط اَلِم 9و همكاران در سال  2014نيز

مقايسه دو روش اسفنكتروتومي پارشيال باز و بسته 5اين دو

که به مقايسه اسفنكتروتومي پارشيال و پماد نيتروگليسرين

روش از نظر ميزان تاثير در درمان فيشر و باقي ماندن آن

موضعي در درمان بيماران مبتال به فيشر پرداخته بود نشان داد

بعداز درمان و هم چنين از نظر ميزان عوارض بعدی مانند بي

که اسفنكتروتومي پارشيال به طور معنيداری باعث کاهش

اختياری دفع ارجحيتي بر يكديگر نداشتند .روش

عاليم بيماری ،افزايش بهبود و عوارض کمتر بعد از عمل

اسفنكتروتومي يک طرفه داخلي 6نسبت به روش دو طرفه

نسبت به نيتروگليسرين ميگردد و به طور کل در درمان

باشكست بيشتری همراه بود  .ولي اين دو روش از نظر

فيشر آنال مزمن بر نيتروگليسرين برتری دارد ( .)17مطالعه

عوارض ارجحيتي بر يكديگر نداشتند .هم چنين در مقايسه

ديگر ی توسط  Liratzopoulosو همكاران در سال

دو روش اسفنكتروتومي و فيشرکتومي نشان داده شد که

 2006که به بررسي اثر و عوارض subcutaneous

روش فيشرکتومي بيشتر با شكست همراه بود ولي دو روش

 internal sphincterotomyدر  246بيمار پرداخته بود

از نظر ميزان بي اختياری دفع بعداز عمل تفاوتي باهم

نشان داد که اين روش برای درمان فيشر مزمن بسيار موثر و

نداشتند .دو روش اسفنكتروتومي و اسفنكتروليزيز 7از نظر

ايمن است و فقط به طور مختصر باعث بي اختياری دفع گاز

ميزان شكست و هم چنين عوارض بعد از عمل مانند بي

ميشود ( .)18در مطالعه حاضر نيز ،بي اختياری دفع گاز در

اختياری دفع با هم اختالف معنيداری نداشتند .هم چنين

دو گروه ديده شد که ميزان آن در گروه اسفنكتروتومي

روش اتساع کنتر ل شده مقعد 8در مقايسه با اسفنكتروتومي

توتال به طور معني داری بيشتر از گروه پارشيال بود (%18در

نيز از نظر ميزان شكست و هم چنين بي اختياری دفع با هم

مقابل  %2و .)p=0/03مطالعهی ديگری نيز در سال 2007

باقي ماندن فيشر نسبت به روش اسفنكتروتومي

نشان داد که اسفنكتروتومي پارشيال برای درمان فيشر مزمن
Nelson

1

2

Manual Anal stretch
internal sphincterotomy
4
Incontinence
5
partial lateral internal sphincterotomy
6
Unilateral internal sphincterotomy
7
sphincterolysis
8
controlled anal dilation
3

در دراز مدت ارجحيت بااليي بر روش درمان مديكال دارد
هم چنين ميزان بي اختياری در اين روش کم و در مدت 6
سال پيگيری اين مطالعه قابل چشم پوشي بوده است (.)19

Aslam

9
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اسفنكتروتومي مورد نياز است تا با قاطعيت بتوان برتری يک

با توجه به بررسي گستردهای که به عمل آمد مطالعه حاضر

.روش بر روش ديگر را نشان داد

اولين مطالعهای است که به مقايسه دو روش اسفنكتروتومي

نتیجه گیری

توتال و پارشيال در بيماران ايراني مبتال به فيشر آنال مزمن
 با اين حال،پرداخته است که از نقاط قوت اين مطالعه است

نتايج اين مطالعه نشان داد که هر دو روش درماني در درمان

کمي نسبي حجم نمونه و تک مرکزی بودن مطالعه و هم

بيماران موثر بوده و قابل استفاده هستند با اين حال روش

چنين در دسترس نبودن مطالعههايي که به مقايسه روشهای

پارشيال با بياختياری کمتر و روش توتال با درد کمتر همراه

توتال و پارشيال پرداخته باشند از محدوديتهای اين طرح

.است

 اين محدوديت باعث شد که امكان مقايسه نتايج اين.بود

تقدیر و تشکر
از ياری تمامي پرسنل و پرستاران بخش جراحي عمومي

مطالعه را با مطالعههای مشابه قبلي وجود نداشته باشد و به
 مطالعههای.نوعي اين مطالعه اولين مطالعه از اين قبيل بود
چند مرکزی با حجم نمونه بزرگتر برای مقايسه دو روش

.بيمارستان شهيد محمدی سپاسگزاری ميشود
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Abstract
Background: Anal fissure is a painful wound in the anoderm due to spasm
of internal anal sphincter. Surgery reduces the basal sphincter tone by partial
or total incision of the internal anal sphincter. In this study, we compared
partial and total sphincterotomy in patients with anal fissure.
Materials& Methods: In this cohort, 100 patients with anal fissure referred
to the Shahid Mohammadi hospital, Bandar Abbas, Iran were randomly
assigned in partial or total Sphincterotomy (50 patients in each groups) and
were operated. Then the complications including, pain, bleeding during and
after surgery, incontinence to the flatus or stool soiling, infection and
abscess, hematoma, postoperative sphincter incontinence, anal stenosis and
recurrent anal fissure within one year after operation were compared
between two groups.
Results: The mean age of patients was 15. 28 ± 43. 34 years. The rate of
recurrence and incontinence to the flatus and fecal in total technique was
more than partial and the amount of bleeding and hematoma, infection,
abscess and discharge in total group was lower than partial, but the
difference was not significant. The flatus incontinence in total group was
significantly more than partial, and the level of pain in total group was
significantly lower than partial.
Conclusion: The results showed that partial and total sphincterotomy
techniques in patients with anal fissure were comparable; however, total
sphincterotomy was related to lower pain and partial sphincterotomy showed
lower flatus incontinence
Keywords: Anal fissure, partial sphincterotomy, total sphincterotomy, flatus
and fecal incontinence, pain.
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