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Fıtık tarihçesi = Cerrahi tarihçesi

• Antik Dönem
• Antik Çağ

• Hernioloji (fıtık bilimi) Dönemi
• 15. yüzyıl

• Anatomik Dönem
• 17. yüzyıl

• Gerilimli Onarım Dönemi
• 19.yüzyıl

• Gerilimsiz Onarım Dönemi
• 20. yüzyıl ortalarından
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Lau W.Y. History of Treatment of Groin Hernia. World J. Surg. 26, 748-759, 2002
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ANTİK ÇAĞ
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Mezopotamya (MÖ 4000)
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• Euphrates-Tigris
• herniotomi

prof. d
r. ta

mer akça



Antik Mısır’da Doktorlar
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Herodotos. History

prof. d
r. ta

mer akça



Antik Mısır
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Ebers MÖ 1552

• Edwin-Smith Papirusu
• ?

• Ebers Papirusu
• Bir adamın bir uzvunda herhangi bir et 

şişliği görürsen ve parmakların arasında 
ovuşturduğunda hareket ederse…

• göbek çevresinde özellikle öksürükle 
büyüyen şişlik…

• Tedavi: sahemem?

• Firavun Merneptah (19. Sülale; MÖ 1215)
• geniş bir inguinal fıtık + skrotum vücuttan 

ayrılmış

• Firavun Ramses V. (20. sülale; MÖ 1156)
• skrotal herni veya hidrosel

• tedavi yok

prof. d
r. ta

mer akça



Antik Mısır
Mumyalarda herni saptamak zorsa da 
duvar yazıtlarında hizmetçi ve işçilerin 

özellikle umblikal ve/veya skrotal
şişliklere sahip oldukları görülüyor
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Bir bataklık balıkçısında 
olası hidrosel veya 
inguinal herni. Sakkara. 
Ankh-ma-hor Tapınağı 
(6. Sülale).

Sakkara.’da 6. Sülale’ye ait tapınak rölyeflerinde umblikal herni. Ortada Ptah-hotep
mezarı, sağda ve solda Mehu mezarı

prof. d
r. ta

mer akça



Studies in the paleopathology of Egypt. 
Sir Marc Armand Ruffer
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Antik Yunan

• Corpus Hippocraticum (MÖ 400 civarı)

• the children are specially liable to rupture (hernia) and the
men to varicose veins and ulcers of the legs.

• İskenderiye Tıp Okulu (MÖ 310-250)
• Ortaçağ ve erken Rönesans dönemi Avrupası’ndaki uygulamalara 

öncü

• Herophilus of Chalcedon (anatomi)

• Erasistratus of Keos (fizyoloji)

• fıtık, litotomi, plastik onarımlar  ve trakeotomi

• Damar bağlama

• Mandragore
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Roma Dönemi
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• Gaius Plinius Secundus (23-79)

• Aulus Cornelius Celsus (?-50)
• Latin Hippokrat; Tıbbın Çiçero’su; 

• De Medicina

• Bazen bir darbe veya nefesini uzun tutmak veya 
ağır bir yük taşımakla karnın iç zarı yırtılır ancak 
cilt yerinde kalır. Sıklıkla hamile kadınlarda ve 
genelde de iliaların yukarısında görülür. Barsaklara
güçlü bir bağlantı göstermeyen yumuşak kıvamlı 
bir et vücudun uygunsuz (edepsiz) yerlerinde cildi 
geren bir kitle oluşturur.

prof. d
r. ta

mer akça



Roma Dönemi
Çeşitli yollarla tedavi edilir. Bize İskenderiye 
cerrahisini aktarır; damarlar bağlanır ve testisler  
korunur.

Dış tabakaya kadar cesurca açın. Skrotuma
geldiğinizde orta tabakaya ulaşana kadar kesmeye 
devam edin. İnsizyonu derinleştirdikten sonra sol 
elinizin işaret parmağını içeri sokun. Buradaki küçük 
zarları ayırdığınızda fıtık kesesi ortaya çıkar. 
Karşınıza çıkan küçük damarları korkmadan kesin 
ama büyük damarlar kanayabileceği için uzun keten 
ipliklerle bağlayın. Daha aşağıda testisleri besleyen 
damarların bulunduğu iç tabakada  tehlike çok 
büyük olduğundan eksizyon mümkün değildir. Bu 
bölgede venler, arterler ve kord etrafından çok 
dikkatli  insizyon yapılmalıdır.
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Roma Dönemi

• Praxagoras of Cos (MÖ 400)

• Taxis

• Strangülasyon hernie olmuş ince 
barsak ansının sertleşmesine 
bağlıdır

• Aretaios of Cappadocia (MS 50)

• Strangüle herniye sekonder ileusu
tanımladı
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prof. d
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Roma Dönemi

• Galenos of Pergamon (MS 200)
• Gladyatör cerrahı; Asklepiade

• İskenderiye ekolünün taşıyıcısı

• Fıtık; peritonun üerindeki fasya ve kasların 
gerilimi sonucu yırtılmasıyla ortaya çıkar.
• Guy de Chauliac’a kadar böyle inanıldı (~1000 sene)

• Tedavisi cerrahidir;

• Fıtık kesesi bağlanır, ancak İskenderiye 
ekolüne göre bir gerileme sayılması 
gereken bir yöntem olarak kord ve 
testis ampüte edilir.
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ORTA ÇAĞ
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prof. d
r. ta
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476 - 1400

• İman ve skolastisizm çağı

• ortaçağ biraz kilise, biraz teoloji, biraz 

engizisyon, biraz da yanmış insan eti kokar…

• İskenderiye ekolünün karanlığa gömülmesi

• Bilim ve kültür dili Latince

• 12. ve 13. yüzyıllarda ilk üniversiteler

• formal tıp eğitimi

• Cerrahi 

• sadece kırık ve savaş yaralarına yönelik

• cahil ve deneyimsiz berberler ve kesicilere teslim

• damar bağlama yerine dağlama

• anestezi uygulanmıyor
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Ortaçağ

• Ebu Kasım El Zahravi (1013-

1106)

• yırtılmış bir herni onarımı 
sırasında testislerin 
alınmasından bahseder

• Eğer kasıkta bir rüptür ve 
içinde de barsak veya 
omentum görürsen hastaya 
bir gün hiçbir şey yedirme. 
Barsakları boşaltmak için 
laksatif ver ve sırt üstü yatır. 
Barsaklar veya omentum
dışarı çıkana kadar nefesini 
tuttur ve daha sonra onları 
parmaklarınla içeri sok.
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Ortaçağ

• Salerno Tıp Okulu

• 9. yüzyılda açıldı ancak 12. yüzyılda çok 
gelişti

• organize, kurallı ve lisanslı ilk tıp ve cerrahi 
eğitimi

• William of Saliceto (1210-1277)

• Cyrurgia

• Celsus’tan 13 yüzyıl sonra orşiektomiye
tekrar karşı çıktı

• Eğer oraya kadar açtıysan, bırak testisi 
yerine geri gitsin. Sakın şu aptal ve hiçbir 
şeyden haberi olmayan cahil doktorlar gibi 
onu extripe etme hayaline kapılma.
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Ortaçağ
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• Guy de Chauliac
• Chirurgia Magna (1393)
• ilk kez femoral ve inguinal herniyi

birbirinden ayırt etti
• strangüle hernileri Trendelenburg

pozisyonunda redükte etme 
yöntemini geliştirdi

prof. d
r. ta

mer akça
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16. Yüzyıl

insan anatomisi bilgisi

kanama kontrolü yöntemleri 

19. Yüzyıl

anestezi 

enfeksiyonun kaynağının açıklanması, 
antisepsi ve asepsi

Cerrahinin bir sanat ve maharet olarak 
gelişmesi

prof. d
r. ta

mer akça
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Andreas 
Vesalius 

(1514–1564, Brüksel) 

De Humani 
Corporis 

Fabrica Libri 
Septem 
(1543)

İnsan Anatomisinin 
Öğrenilmesi
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r. ta

mer akça
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İnsan Anatomisinin Öğrenilmesi

XIII. yüzyılda Yunan ve Roma otörlerinin
hayvan diseksiyonlarına bağlı 

bulgularındaki geleneksel hataları 
düzeltmiş 

Latinceyi kullanarak bilgilerin uzun süreç 
boyunca devamlılığını sağlamış
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r. ta
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• anestezi ve antisepsinin 
gelişmesiyle cerrahinin de 
boyutları genişledi

• çeşitli iç organların cerrahi 
tedavileri ve derin 
boşluklarda çalışırken 
kanamanın durdurulması 
problemi gelişti 

Kanama Kontrolü 
Yöntemleri 
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Kanama Kontrolü Yöntemleri 

• ilk penset örnekleri Sümer şehri Ur (MÖ 3000)

• Ebu’l Kasım El Zehravi (936-1013)

• kanamanın pensle durdurulması

• Eugéne Koeberlé (1828-1915)

• modern penslerin ilk şekilleri

• Jules Péan (1830-1898)

• pens kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan (dişli kilit)

• Harvey Cushing (1869-1939)

• Mosquito klempleri

• Joseph Lister (1827-1912)

• kromik katgüt

• William Stewart Halsted (1852-1922)

• ipek kullanımı

•

prof. d
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RÖNESANS (HERNİOLOJİ)

Fıtık Tarihçesi 24

prof. d
r. ta

mer akça



Rönesans

• Antonio Benivieni (1440?-1502)

• modern patolojik anatominin kurucusu

• The Hidden Causes of Illness (1507)

• çeşitli fıtık tiplerini tanımladı
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Rönesans

• Hotel dieu of Paris 

• Ambroise Pare (1510-1590)

• damarları bağladı, koter veya sıcak yağ kullanarak 
homeostaz sağladı

• cerrahiyi kötü şöhretli bir el becerisinden saygın bir 
sanat haline getirdi

• Fıtık bağını önerdi ve geliştirdi

• The Apologie and Treatise

• Periton açılmalı ve içindeki barsaklar geri itilmeli. 
Periton skatrize edilmeli ve artık içeri (peritona) 
başka bir şey düşmeyecek şekilde (periton) içeri 
gömülmeli.

• Eğer skatrizasyon sağlanamazsa altın ipliklerle 
(Golden ligature-Punctus Aureus) bağlanmalı

• herniotomiyi kastrasyonla birlikte yapan hekimleri 
şiddetle kınardı.Fıtık Tarihçesi 26
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The Apologies and Treatise of Pare 
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Rönesans
• Pierro Franco (1500-1565)

• berber cerrahlarla gezgin kesiciler (cutter) 
arasında bir köprü

• Tratié des Hernies (1561)

• başlangıçta orşiektomiyi savunuyordu

• ancak daha sonra spermatik damarlar ve testise 
zarar vermeden strangüle herni ameliyatını 
ayrıntılı bir şekilde anlattı ve cerrahiye büyük 
katkı sağladı

• Kaspar Stromayr

• Practica Copiosa (1559)

• ilk defa direkt ve indirekt herniyi birbirinden 
ayırdı

• indirekt hernilerde orşiektomiyi izin alarak 
yapıyordu, ancak diğer tip hernilerde izine 
gerek görmüyordu 
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Practica Copiosa of 
Stromayr
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Trendelenburg pozisyonunda fıtık redüksiyonu
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Rönesans Sonrası Dönem         
(ANATOMİK DÖNEM)
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Rönesans Sonrası Dönem

• Matthaus Gottfried Purmann (1649-1711)

• eğer çok sert ve sağlam bantlarla sabitlenmişse 
fıtıkla oynamamayı ve derhal cerrahiyi önerdi

• cerrahide eksternal oblig kasın aponörosunu
insize etmedi

• Heinrich Callisen

• sıkışmış fıtığı kolay redükte edebilmek için 
hastayı bayıltana kadar kan alırdı

• Lorenz Heister (1683-1728)

• Stromayr’dan sonra direkt ve indirekt hernileri
tekrar birbirinden ayırdı

• ancak onun aksine direkt hernilerde de testisin 
korunması gerektiğini savundu
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Rönesans Sonrası Dönem

Heister ve şarlatanlar
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Rönesans Sonrası Dönem

• Littré (1700)

• Fıtık kesesi içerisinde Meckel’i tanımladı

• Cheselden (1721)

• Stromayr’dan 200 yıl sonra sağ 
strangüle herniyi başarı ile opere etti

• De Garengeot (1731)

• Fıtık kesesi içerisinde appendiksi
tanımladı
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Rönesans Sonrası Dönem

• Sir Percival Pott

• strangülasyonun patofizyolojisini ortaya 
koydu (1757)

• August Gottlieb Richter

• parsiyel enteroseli tanımladı (1758)

• John Hunter

• bazı indirekt hernilerdeki konjenital
natürü tanımladı ve prosessus vajinalisin
tunica vajinalis ile devam ettiğini bildirdi
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Ghanim’in oğlu Christian Ya’acoub’un fıtık ameliyatı için, cerrah Yani oğlu 
Christian Nichola’ya 10 piaster ödediğinin belgesi. 10 Kasım 1677.  
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Rönesans Sonrası Dönem

• Antonio Scarpa (1752-1832)

• Treatise on Hernias (1814)

• Morgagni ile birlikte otopsi çalışmalarına 
dayanarak ‘sliding herni’yi tanımladı

• Pieter Camper (1722-1789)

• Camper fasyasını ve fıtığın cerrahi 
anatomisini tanımladı
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Rönesans Sonrası Dönem

• Antoni de Gimbernat

• Gimbernat ligamanını tarif etti ve strangüle
femoral hernilerde yukarıdan değil medialden
yaklaşmayı önerdi

• Böylece inguinal ligamanın yaralanması ve 
önemli kanamalardan kaçınmak mümkün oldu

• Franz Kaspar Hasselbach (1759–1816) 

• Hasselbach üçgenini tanımladı
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Geçmişten günümüze Hesselbach Üçgeni
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Rönesans Sonrası Dönem

• Jules Germain Cloquet (1790-1883)

• Prosessus vajinalisi tanımladı

• Anders Adolf Retzius

• Retzius boşluğunu tanımladı (1858)

• Bogros (1786-1825)

• Retzius’un laterokranialinde yer alan 
Bogros boşluğunu tanımladı
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Rönesans Sonrası Dönem

• Sir Astley Cooper (1768-1841)
• fasya transervalisi peritondan ayrı bir oluşum olarak tanımladı ve 

fıtıklaşma için temel bariyer olduğunu ortaya koydu

• Cooper ligamanını tanımladı

• venlerde kan dolaşımını durdurunca büyük bir sıvı birikimi ve renk 
değişimi oluyor…

• buna rağmen ligasyon, seton uygulaması ve kastrasyon Cooper’ın 
temel tedavi dayanakları olmaya devam etti.
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Rönesans Sonrası Dönem

• anatomi ve anestezideki ilerleme 

• 19. yüzyılın ilk yarısında fıtık cerrahisi ? 

• kanalın açılması

• mutlak enfeksiyon

• ağır sepsis

• nüks

• Mc Burney prosedüründe olduğu gibi 
enfeksiyon sonrası gelişen skatris dokusunun 
bölgeyi sağlam tuttuğuna inanılarak kanal açık 
bırakılarak sekonder iyileşmeye de terk 
edildiği oluyordu
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Bir Köy Doktorundan Öyküler – Mihail 
Bulgakov
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Rönesans Sonrası Dönem

• Hipodermik şırıngaların keşfi ile sklerozan
enjeksiyonu modası

• Alfred A.M. Velpeau (1837): iodin

• Joseph Pancoast (1805-1882): subkutan kantarid (İspanyol 
sineği) eriyiği enjeksiyonu ile fıtık tedavisi

• Erichsen (1888)

• yararsız ve tehlikeli

• gangrenöz barsakların rezeksiyon ve primer anastomozunu
önerdi

• Turner

• tekniği tekrar canlandırmaya çalıştı

• peritonit riski
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19. YÜZYIL 
(GERİLİMLİ ONARIM DÖNEMİ)

Fıtık Tarihçesi 45

prof. d
r. ta

mer akça



19. Yüzyıl 

• Henry O. Marcy (1837-1924)

• Lister’in öğrencisi

• 1871’de antiseptik fıtık cerrahisini 
yayınladı

• Marcy fıtık kesesini açmaksızın eksternal
ringe derin sütür koymuştu

• Vincenz Czerny (1842-1916)

• indirekt fıtık kesesini eksternal ringden 
çıkararak bağladı ve eksize etti

• böylece güdük retrakte olarak internal
ringin arkasında inverte edilmiş oldu
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Anestezi 

• eski zamanlardan beri tıbbi sorunların en korkuncu 

• cerrahları asıl ilgilendiren; işlemin hızı 

• ertelenen veya reddedilen cerrahi işlemler 

• analjezik, narkotik ve uyku getirici ilaçlar

• haşhaş

• opium

prof. d
r. ta

mer akça



Cerrahinin Tarihçesi 48

Anestezi 

• 1830’ların başında kloroform, eter ve nitröz
oksid

• 16 Ekim 1846

• William GT Morton 

• John Collins Warren

• sülfirik eter 

• küçük, konjenital tümör eksizyonu

prof. d
r. ta

mer akça
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Cerrahinin Tarihçesi 49

Antisepsi, Asepsi ve Enfeksiyonların 
Kaynağının Anlaşılması 

• antisepsi ve asepsinin tanımlanması 
cerrahi tarihinde inhalasyon
anestezisinin kullanılmaya 
başlanmasından daha önemli

• bugün anestezi olmasaydı bile, çok 
güç olsa da ameliyatlar yapılabilir

• majör ameliyatlar ağrı nedeniyle değil 
ama antisepsi ve asepsi yokluğunda 
büyük oranda ölümle sonuçlanabilir 

• cerrahinin hem anesteziye ve hem de 
antisepsiye ihtiyacı varprof. d

r. ta
mer akça
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Antisepsi, Asepsi ve 
Enfeksiyonların Kaynağının 
Anlaşılması 

Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865)

• Viyana Birinci Doğum Kliniği’nde asistan 

(1844)

• Birinci Doğum Kliniği’ndeki lohusalık 
hummasından ölüm oranı %10

• İkinci Doğum Kliniği’nde ölüm oran %1 

prof. d
r. ta

mer akça
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Antisepsi, Asepsi ve 
Enfeksiyonların Kaynağının 
Anlaşılması 

Joseph Lister (1827–1912)

• yaraların tedavisinde ve 
ameliyatların 
gerçekleştirilmesinde 
bilimsel antisepsi

• fermantasyon ve 
mikroorganizma 
konusunda yapılan 
araştırmaları cerrahiye 
adapte etti

prof. d
r. ta

mer akça
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19. Yüzyıl

• Billroth: Avrupa deneyimi (1890) 

• Bull: ABD deneyimi (1891)

• mortalite (%2-7)

•sepsis

•peritonit

•hemoraji

• nüks: 4 yıl içinde %100

• cerrahlar keseyi eksize ettikten sonra antik dönem 
cerrahları gibi sekonder iyileşme ile skar
formasyonuna  bırakıyorlardı (McBurney prosedürü)
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19. Yüzyıl

• Emil Theodore Kocher (1841-1917) 

• keseyi eksternal oblig aponörozdan geçirdiği sütürlerle
anterolaterale fikse etti

• Just-Marie-Marcellin Lucas-Championnière (1843-

1913)

• ilk kez fıtık kesesi high-ligasyonu

• eksternal obligi ayırarak inguinal kanalı açtı ve kapatırken 
kanalın tavanını imbrike etti

Fıtık Tarihçesi 54

prof. d
r. ta

mer akça



19. Yüzyıl 
• Edoardo Bassini (1844-1924)

• birçok başarısız yöntem denemesi

• ringi derin sütürlerle oblitere etmek yerine kanalı 
fizyolojik olarak onardı ve iç ve dış ringleri 
yeniden oluşturdu

• Italian Society of Surgery – Cenova (1887)

• The Italian Medical Association - Pavia (1887)  

• Italian Surgical Society - Napoli (1888)

• Almanya – (1890)

• ‘Fıtık cerrahisi ve klasik antik dönem bir gece 
içinde bugüne ulaştı. Modern fıtık cerrahisinin 
yaratıcısı olarak Bassini’nin rolü tartışılmaz .’

Zimmerman & Veith
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19. Yüzyıl

• Hutchinson (1878)

• strangüle herni için peritonu açtı

• Keetly (1888)

• başarılı laparotomi
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19. Yüzyıl

• William Stewart Halsted (1852-1922)

• Bassini’den bağımsız olarak küçük 
değişiklerle aynı teknik (Halsted I 
prosedürü)

• Kord eksternal oblig aponörozunun
yukarısına süperpoze edildi

• Robert Lawson Tait (1845-1899)
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19. Yüzyıl

fıtık cerrahisinin temel prensipleri

• Marcy

• antisepsi/asepsi

• kesenin high ligation’u

• internal ringin daraltılması

• Bassini ve Halsted

• arka duvarın yeniden oluşturulması
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19. Yüzyıl
• Georg Lotheissen (1868-1935)

• ilk defa Cooper ligamanını kullanarak 
onarım yaptı

• teknik görmezden gelindi

• Seeling & Tuholske

• Chester B. McVay % Barry J. Anson

• Lloyd Milton Nyhus

• preperitoneal yaklaşım ile onarım

• Edward Earle Shouldice (1890–1965) 

• Bassini’nin tekniğinin yeni bir yorumu

• üst duvarın imbrikasyonu
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20. Yüzyıl

• Wölfler

• rektus kasına relaksasyon insizyonu

• Berger

• anterior rektus kılıfına insizyon ve lateral flebi Poupart’a
sütüre etti

• Halsted (1903)

• hidrosel ve testiküler atrofiyi önlemek için kordu iskeletize
etmeyi bıraktı ve Andrew’in imbrikasyon tekniğini Berger’in 
relaksasyon insizyonu ile birlikte uyguladı (Halsted II) ancak 
Berger’in tersine kılıfı onarmadı
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20. Yüzyıl 

• Marcy

• kanguru tendonu (1887)

• sığır, balina, geyik 

• McArthur (1901)

• eksternal oblig aponöroz pedikülü ile ördü

• Kirschner

• Gallic ve Le Mesurier

• fasya lata
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20. YÜZYIL

• gümüş filigran yamalar – 1894

• ivalon – 1905 (hydroxylated polyvinyl acetal - Nyhus)

• marleks – 1958 (Frances Usher)

• tantal gazlı bez – 1962 (Amos Koontz)

• paslanmaz çelik
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20. Yüzyıl

Fıtık Tarihçesi 65

• Irving L. Lichenstein - 1989 (1920-2000)

• polipropilen

• dacron

• mersilen

• gore-tex

• Kugel
• The Kugel patch is a polypropylene, oblong-shaped mesh with a thickened 

polypropylene thread that encourages the mesh to flatten. The Kugel approach is 
through a small incision above the internal ring. The preperitoneal space is entered 
and dissected free. An indirect sac is retracted or transsected, and the threshold of 
the internal ring is thereby freed of the peritoneal sac. The prosthesis is inserted and 
fixed in place with a single suture and then held in place by the natural intra-
abdominal forces (Pascal's principle) (Figure 23). In this procedure, the spermatic 
cord anterior to the interior ring is not handled. This approach is designed to protect 
the internal ring and posterior groin wall as well as the femoral canal. 

• Stoppa
• Stoppa and colleagues[17] used the posterior approach to implant an 

impermeable barrier around the entire peritoneal bag, demonstrating that 
permanent repair of groin hernias does not require closure of the abdominal 
wall defect per se. Without having stated it, their repair used a tension-free 
technique (Figure 10). Wantz[18] furthered Stoppa's work by using it for 
unilateral hernia repair (Figure 11). Essential to these and all subsequent 
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İnguinal Herni Cerrahisinde En Önemli Onarım Mekanizmaları

1. Kanal ön duvarına ‘reinforce’ koyma ve eksternal
ringi daraltma

a. Eksternal ringte fıtık kesesinin bağlanması, testis 
ablasyonu, inflamasyon ve sikatrizasyon yoluyla 
sekonder iyileşmeye bırakma (Casper Stromayr, 1559)

b. Fıtık kesesinin bağlanması, testis ve vasa
spermaticaların korunması. Fıtık desteği sağlamak, 
sekonder iyileşmeye bırakma (Matthaus Gottfried Purmann, 1692)

c. Eksternal oblig aponörozu açmaksızın fasya
dublikasyonu ile eksternal abdominal kasın 
aponörozuna ‘reinforce’ koyma,  (Vinzent von Czerny, 1877)
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2. Kanal arka duvarına ‘reinforce’ koyma ve internal
ringi daraltma

a. Eksternal abdominal kasın aponörozunun açılması 
ve internal ring seviyesinde fıtık kesesinin bağlanması 
(Just Lucas-Championniere, 1881)

b. Kremaster kasının spermatik korddan izolasyonu ve 
internal oblig ile transversus abdominis kasa sütüre
edilmesi (Alexander Brenner, 1898)

c. Transvers fasyanın açılmasından sonra internal
oblig, transvers abdominis kasları ile tranvers fasyayı
3 kat olarak inguinal ligamanın arka kenarına sütüre
etme (Eduardo Bassini, 1889)

d. Rektus abdominus kasını kılıfından ayırıp inguinal
ligamana sütüre etme, internal oblig ve tranvers
abdominis kasını inguinal ligamana sütüre etme (Anton

Wolfer, 1892)
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2. Kanal arka duvarına ‘reinforce’ koyma ve internal
ringi daraltma (devam)

e. Spermatik kordun subkutan kaydırılması 
(eksternus abdominis aponörozunun spermatik
kordun aşağısında kapatılması gibi) (Martin Kirschner, 

1939)

f. Ligate edilen fıtık kesesinin güdüğünün internal
oblig ve tranvers abdominis kasının altına 
kaydırılması (R. Bastianelli, 1913)

g. İnternal oblig ve tranvers abdominis kaslarının 
transvers fasya ile birlikte Cooper ligamanına sütüre
edilmesi (Georg Lotheissen, 1898; and Chester B. McVay, 1942)

h. Transvers fasyanın dublikasyonu (Adam, 1937; 

Shearborn and Myers, 1969; according to E.E. Shouldice, 1945)

ı. Alloplastik malzeme kullanımı (Irving L. Lichtenstein, 1987; 

Rene E. Stoppa, 1989)
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3. İnguinal kanalın arka duvarına ‘reinforce’ ve 
intraabdominal olarak internal inguinal ringi daraltma

a. Çeşitli endikasyonlarla laparotomi fırsatı yaratma 
(Lawson Tait, 1891)

b. Laparoskopik olarak Vicryl net veya Marlex yama gibi 
alloplastik malzeme koyma
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