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� Kelainan paling sering adalah terjadinya 

herniasi dari organ abdominal ke rongga 

thoraks 

� Dapat terjadi kongenital ataupun didapat

� Kongenital terjadi akibat kegagalan 

penyatuan berbagai elemen 

pembentukan diaphragma 

� Hernia diaphragmatika yang didapat 

biasanya terjadi karena trauma 



� Tanda yang dijumpai berupa tanda akut 

gangguan pernafasan, atau tanda dari 

subacut intestinal obstruction 

� Pada semua kasus hernia 

diaphragmatika selalu harus dilakukan 

operasi untuk mengatasinya. 



Kelainan Hernia Diaphragmatika

1. Eventration

Terjadinya atrofi atau hilangnya otot
akibat hilangnya sebagian atau seluruh
lapisan dari diaphragmatika. Dindinglapisan dari diaphragmatika. Dinding
diaphragma menjadi tipis dan lemah.

2. Esophageal hiatus hernia

Bisa terjadi akibat kelainan kongenital
atau tapi dapat juga terjadi pada orang
tua.



Kelainan Hernia Diaphragmatika

3. Hernia melalui foramen Morgagni

Defeknya terletak diantara sternum dan
pertemuan costa dengan diaphragma.
Biasanya terletak di anterior dan berisiBiasanya terletak di anterior dan berisi
colon transverse. Sering terletak
dibagian kanan, pada orang dewasa
dengan tanda tanda subacute intestinal
obstruction atau sering juga tanpa
gejala.



Kelainan Hernia Diaphragmatika

4. Hernia Melalui Foramen Bochdalek 
(Pleuroperitoneal Canal)

Hernia ini terletak di sebelah kiri tak 
mempunyai kantong dan terjadi pada mempunyai kantong dan terjadi pada 
neonatus atau anak.

Tanda klasik :   Respiratory distress

Dextrocardia

Flat scaphoid abdomen



Kelainan Hernia Diaphragmatika

5. Traumatic Diaphragmatic Hernia 
Terjadi robekan dari dome diaphragma 
(sering bagian kiri) dimana terjadi 
herniasi dari gaster atau colon transverse herniasi dari gaster atau colon transverse 
Biasanya disebabkan oleh trauma : 

- Stab wound, bullet wound 
- Severe Injury pada abdomen
- Crushing injury



Kelainan Hernia Diaphragmatika

Tanda Klinis yang jelas adalah suara 

pernafasan akan diganti dengan suara 

bising usus.

Repair melalui operasi harus segera Repair melalui operasi harus segera 

dilakukan untuk mencegah terjadinya 

komplikasi intestinal obstruction atau 

strangulasi di tempat terjadinya hernia



HIATUS HERNIA

� Tipe : 

1. Sliding  ->  85 %

2. Paraeosephageal atau Rolling -> 5 

%%

3. Mixed

98%  dari hernia diaphragmatika 

dijumpai melalui oesophageal hiatus



HIATUS HERNIA

1. Sliding Hiatus Hernia

Etiologi : 

- Muscular degeneration sehubungan 
bertambahnya umur

- Meningginya tekanan intraabdominal - Meningginya tekanan intraabdominal 
misalnya pada :    - ovarial cyst yang besar

- Pregnancy

- Kegemukan

- Pemakaian corset yang 
ketat



HIATUS HERNIA

� Etiologi : 

- Meningginya jaringan lemak pada 

hiatus dan berkurangnya elastisitas 

pada crus yang    sering didapat pada pada crus yang    sering didapat pada 

wanita gemuk

- Terjadinya regurgitasi yang menetap,  

eosophageal spasme/fibrosis



� Tanda Klinis :

1. Seperti pada reflux Eosphagitis

2. Biasanya pada wanita (female), 

fifty, fat, fertilefifty, fat, fertile

3. Bisa dijumpai tanda tanda dari 

duodenal  atau gastric ulcer



� Komplikasi :

1. Eosophagitis lama lama 

menimbulkan anemi dan stricturemenimbulkan anemi dan stricture

2. Inhalation pneumonia akibat 

sering terjadi reflux

3. Obstuction / Strangulation



� Pemeriksaan Penunjang : 

1. Radiography

- Barium Meal

2. Oesopagoscopy2. Oesopagoscopy

- Dapat dilihat gambaran inflamasi

- Dapat dilihat reflux dari gastric juice

● Terapi :

- Medical

- Surgical



� MEDICAL

� Tidur setengah baring dengan kaki 
ditinggikan, tidur miring ke kiri

� Tidak boleh kerja berat/angkat berat

� Makan agak lunak, lama dikunyah, dan � Makan agak lunak, lama dikunyah, dan 
makan agak perlahan, jangan baring 
sehabis makan

� Pemberian H2 Antagonist

� Turunkan berat badan

� Anemia dikoreksi



� SURGICAL 

Tujuan Surgical Treatment : 

a. Mengembalikan eosophagogastric a. Mengembalikan eosophagogastric 

junction dibawah  diaphragma

b. Mengecilkan ukuran eosophageal 

hiatus

c. Memproduksi mekanisme anti reflux



Beberapa tehnik operasi : 

1. Belsymark IV Operation

2. Nissen Fundoplication2. Nissen Fundoplication

3. Leighcollis Gastropalsty

4. Anselchik Prosthesis 

OPERASI BISA DILAKUKAN SECARA 

OPEN ATAU LAPAROSCOPY
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