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ÖZET
Amaç: Diyafragmada füzyon defekti sonucu konjenital veya sonradan oluşan (iyatrojenik veya
travmatik) bir defekten intraabdominal organların toraksa uzanımı sonucu diyafragma hernileri
meydana gelir. Kesitsel görüntülemeden multidedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT) ile
asemtomatik ve semptomatik diyafragmatik hernilerin tanısı kolaylıkla konulabilmektedir. Biz
bu çalışmamızda, MDBT ile tespit ettiğimiz diyafragmatik hernileri retrospektif olarak
değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: İki yıllık süre içerisinde akciğer, abdomen rahatsızlığı ve travma gibi çeşitli nedenlerle
toraks ve abdomen  bilgisayarlı tomografi tetkiki yapılan 1000 hasta retrospektif olarak
deneyimli bir radyolog tarafından değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamızda değerlendirilen 1000 hastanın 77’sinde (7.7%) değişik tiplerde
diyafragmatik herni tespit edildi. En sık 54 hasta ile hiyatal herni izlendi. Daha az sıklıkta ise
konjenital diyafragmatik herni (n=21) ve travmatik diyafragmatik herni (n=2) gözlendi.
Sonuç: Özellikle multi-planar görüntüler alabilen MDBT kullanımının yaygınlaşması ile
diyafragmatik herni tanısı daha kolay hale geldiği gibi cerrahi tedavinin planlaması da
kolaylaşmıştır.
Anahtar kelimeler: Diyafragmatik herni, insidans, multidedektör bilgisayarlı tomografi.

ABSTRACT 
Aim: Diaphragmatic hernia develops as a result of extension of the intraabdominal organs to
the thorax from a diaphragmatic defect which may be  either a congenital fusion defect or
subsequently formed defect(iatrojenic or traumatic). The diagnosis of symptomatic or
asymptomatic diaphragmatic hernia can be easily done with the cross-sectional imaging,
multidetector computed tomography (MDCT) devices our aim in this study is  to investigate
diaphragmatic hernia incidence diagnosed by MDCT retrospectively.
Methods: An experienced radiologist retrospectively evaluated MDCT results of 1000 patients
to whom thorax and abdominal computed tomography was done due to chest and abdominal
discomfort or trauma during the last 2 years.
Results: According to our results, out of 1000 patients, 77 (7.7%) patients had different types
of diaphragmatic hernia the most common herniation was hiatal hernia which was seen in 54
patients. Congenital diaphragmatic hernia (n=21) and traumatic diaphragmatic hernia (n=2)
were observed also.
Conclusion: Diaphragmatic hernia diagnosis could be made easily with extensive use of MDCT
in which multi-planar imaging can be taken.
Key words: Diaphragmatic hernia, incidence, multidetector computed tomography.

GİRİŞ 

Diyafragma hernileri, diyafragmadaki konjenital bir açıklıktan veya sonradan kazanılmış bir
defektten gelişir(1). Semptom olarak retrosternal ağrı, öksürük gibi hafif belirtiler izlenebileceği
gibi herni kesesinin boyutuna bağlı bası etkisiyle solunum, kardiyovasküler ve gastrointestinal
sisteme ait belirtiler görülebilir(2-4). Diyafragmatik hernilerin çoğu asemptomatik olduğundan,
yetişkin dönemlerde başka nedenlerle yapılan radyolojik incelemelerde insidental olarak ortaya
çıkmaktadır. Özellikle son zamanlarda bilgisayarlı tomografi teknolojisinin gelişmesiyle üç
planda da kesitler alabilen MDBT cihazları ile diyafragmatik hernilerin tanısı daha kolay hale
gelmiştir(5-7). Bu çalışmada, MDBT’de tespit ettiğimiz diyafragmatik herni insidansımız
radyolojik bulgularıyla beraber literatür eşliğinde sunulmaktadır.

MDBT İLE TESPİT ETTİĞİMİZ İKİ YILLIK DİYAFRAGMATİK HERNİ
İNSİDANSIMIZ

Our Incidence of Diaphragmatic Hernia Detected with MDCT in the
Past Two Years
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GEREÇ VE YÖNTEM

İki yıllık süre içerisinde, akciğer ve abdomen rahatsızlığı olan
veya travma gibi çeşitli nedenlerle toraks ve abdomen bilgisayarlı
tomografi tetkiki yapılan 1000 hasta retrospektif olarak deneyimli
bir radyolog tarafından değerlendirildi. Tüm hastalarda
diyafragmanın tamamen tetkik planına girmiş olmasına ve
değerlendirilmeyi engelleyici (kitle gibi) nedenlerin olmamasına
dikkat edildi. Toraks ve abdomen çekimleri, kesit kalınlığı 0.5-1
mm olarak ToshibaAquilon 64 MDBT cihazı ile yapıldı.

BULGULAR

Çalışmamızda değerlendirilen 1000 hastanın 560’ı (%56) erkek,
440’ı (% 44)  bayandı. Hastalarımızın yaşları 1 ve  96 arasında
olup ortalama yaş 52.09 yıl idi. 77 (% 7.7) hastada değişik tiplerde
diyafragmatik herni tespit edildi. En sık 54 hasta (% 5.4) ile hiyatal
hernilere rastlandı. 44 hastada (% 4.4) Tip 1, 2 hastada  (% 0.2)
Tip 2, 5 hastada (% 0.5) Tip 3 ve 3 hastada (% 0.3) Tip 4 (Resim
1) hiyatal herni izlendi. Konjenital diyafragma hernisi olarak tanı
koyduğumuz 21 hastanın 9’unu (% 0.9)  Bochdalek hernisi
(Resim 2), 5’ini (% 0.5) Morgagni hernisi (Resim 3), 7’sini (%

0.7) diyafragmatik defekt ve santral tip diyafragmatik herni
(Resim 4) oluşturmaktaydı. 2 hastada da (% 0.2) travmatik
diyafragma hernisi mevcuttu (Resim 5). Diyafragmatik herni
tipleri ve özeliklerinin dağılımı Tablo-1’de belirtilmiştir.

Atcı ve ark.

Resim 2. MDBT’de sağ Bochdalek herni. Sağ hemidiyafragma poste-
riolateralindeki konjenital defektten intestinal ansların ve sağ böbreğin
sağ toraks kavitesine herniasyonu izlenmekte.

Resim 3. Direk grafi, kolon grafisi ve MDBT’de sol Morgagni hernisi. Sol parasternal bölgedeki hemidiyafragmatik defektten kolon anslarının
toraks boşluğuna herniasyonu izlenmekte.

Resim 1. MDBT’de tip 4 hiatal herni. Mide ile birlikte, intestinal seg-
mentler supradiafragmatik alanda izlenmekte.
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TARTIŞMA

Diyafragmatik herniler, konjenital,  iyatrojenik ve travmatik
olarak sınıflandırabilir. En sık karşılaşılan diyafragmatik herni
tipi, hiyatal hernilerdir. Batın içi organların, özefageal hiyatustan
geçerek toraksa doğru yer değiştirmesi sonucu gelişirler. Karın içi

basıncın arttığı gebelik, kronik öksürük, kronik kabızlık, obesite
gibi nedenler doğumsal olarak var olan zayıf bölgeyi etkileyerek
herni oluşumuna neden olmaktadır. Özefagogastrik bileşkenin
pozisyonuna göre sınıflandırılırlar. En sık sliding tip (Tip 1)
gözlenir. Paraözafagial tip (Tip 2), mikst tip (Tip 3) ve mide ile
birlikte diğer organların fıtıkta yer alması (Tip 4) daha az sıklıkla
görülen tiplerdir. Tip 1 hiyatal herni, genç ve orta yetişkin
dönemde sık görülürken, diğerleri ileri yaştaki yetişkinlerde ve
kadınlarda daha sık görülmektedir (8-11). Hastalar sıklıkla
asemptomatik olabileceği gibi, hafif hazımsızlık ve
strangulasyona ve volvulusa sekonder ağrı şikâyetleri ile septik
tabloda gelebilirler (12, 13). Tip 1 hiyatal hernilerde, en sık
görülen klinik belirti, gastroözofageal reflüye bağlı şikayetlerdir
(14, 15). Klinik belirtileri ağır olmayan hastalar konservatif olarak
tedavi edilirken, ağır klinik belirtiler, volvulus ve perforasyon
gösteren hastalara cerrahi tedavi uygulanır. Bizim çalışmamızda
hiyatal herni oranlarımız, cinsiyet dağılımımız ve yaş ortalamamız

Atcı ve ark.

Resim 5. Akciğer grafisi ve MDBT’de travmatik diyafragma hernisi. Sol hemitoraksa akciğerde belirgin kompresyona yol açan omental yağ doku
ve intestinal ansların herniasyonu izlenmekte. 

Resim 4. MDBT’de, sağ Bochdalek hernisi (kırmızı ok), sol
hemidiyafragma santralinde santral tip diyafragma hernisi (beyaz ok)
ve tip1 (sliding)  hiatal herni (mavi ok).

Tablo 1. Diyafragmatik herni tipleri, sayıları, yüzdeleri, yaş, cinsiyet
ve lokalizasyonu.  
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literatürler ile uyumlu bulundu. Yenidoğan döneminde olan ve
karaciğer herniasyonu gösteren olgularımıza, klinik şikayetlerine
bağlı olarak cerrahi tedavi uygulandı. Ancak diğer olgular
konservatif tedavi ile takibe alındı.

Doğumsal olanlar diyafragmanın defektif bölgelerinden gelişir.
Bunlar Morgagni ve Bochdalek hernileridir. Bochdalek hernileri,
diyafragmanın posterolateralindeki, Morgagni hernileri ise,
diyafragmanın anterolateralindeki açıklıktan gelişirler. Her iki
herni tipinde de klinik belirtilerin izlenmesi herni derecesine göre
değişir. Herni keseleri içerisinde en sık omental yağ doku olmak
üzere, daha az sıklıkla intestinal segmentler, karaciğer, dalak ve
böbrekler izlenebilir (11).

Konjenital diyafragma hernilerinden en sık %95 oranında
Bochdalek hernileri izlenmektedir. Karaciğerin koruyucu
etkisinden dolayı solda daha sık oranda görülmektedir. Bazen
bilateral de olabilmektedir. Olguların çoğu doğum sırasında
semptomatik olduğundan tanı genellikle yenidoğan döneminde
konulmaktadır. Genelikle kardiyak ve pulmoner belirtiler ile
ortaya çıkmakta ve acil cerrahi müdahaleyi gerektirmektedir
(2,16,17).

Morgagni hernileri, diyafragmatik hernilerin %2'sinden azını
oluşturur. Genellikle sağ anterolateralde lokalizedir. Retrosternal
alanda lokalize Morgagni forameni diye tanımlanan septum
trasversum ve diyafragmanın kostal kenarları arasındaki defektten
abdominal organların, torakal kaviteye yer değiştirmesi sonucu
oluşur (5). Herni kesesi, omental yağ doku, intestinal ans ve
karaciğer içerebilir. Hastalar genelikle asemptomatik olmakla
birlikte, dispne, öksürük, retrosternal ağrı, bulantı, kusma ve
abdominal ağrı gibi şikayetlerle de gelebilirler (6,7,18). Bizim
olgularımızda, Morgagni herni oranı %0.5 olup çoğunluğu solda
(%80) lokalizeydi. Klinik olarak  solunum sıkıntısı olan olgumuza
cerrahi tedavi uygulanmış olup diğerleri konservatif tedavi ile
takibe alındı.

Penetran ve künt travmalara sekonder olarakta diyafragma
defekleri görülebilmektedir. Travmatik diyafragma hernileri solda
daha yüksek oranlarda görülmektedir. Bunun nedeni sol
diyafragmanın daha zayıf olmasına ve sağda karaciğerin koruyucu
etkisine bağlanmaktadır. Künt travmalara sekonder gelişen
defekler daha geniş olup herninin derecesi daha büyük olmaktadır
(19, 20, 21). Olgularımızın sadece ikisinde trafik kazası sonrası
travmatik herni mevcuttu (%0,2). Sol diyafragmadaki geniş
defektten intestinal ansların sol torakal kaviteye uzandığı görüldü.
Solunum sıkıntısı nedeniyle hastalara cerrahi tedavi uygulandı.

Sonuç

Diyafragmatik herniler, yenidoğan döneminden itibaren ağır
klinik tablolarla karşımıza çıkabildiği gibi, ileri yaşlarda insidental
olarak asemptomatik vakalarla da gelebilmektedir. Özellikle
multi-planar görüntüler alabilen MDBT kullanımının
yaygınlaşması ile diyafragmatik herni tanısı daha kolay hale
geldiği gibi cerrahi tedavinin planlaması da kolaylaşmıştır.
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