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Diafrgma rebend

● Tömp- või läbiva trauma tagajärg (harva iatrogeenne) 
● Harvaesinev, kuid eluohtlik seisund

○ 4,5% tömptraumaga patsientidel
● Tömptrauma puhul rebend on tavaliselt radiaalne ning selle suurus on 

10-15 cm 
● Sageli esineb koos multiorgan vigastustega

○ Diafragma rebend jääb tähelepanuta (jääb diagnoosimata 7-66% 
juhtudest)

○ Teiste elundite vigastused varjavad sümptomeid
● Vajab kirurgilist ravi, et välistada kõhuelundite herniatsiooni 

rindkereõõnde



Mehhanism

● intraabdominaalne rõhk:
○ +2 cm H2O väljahingamisel;
○ +10 cm H2O sissehingamisel;  
○ +100 cm H2O Valsava manöövri ajal;
○ Kuni + 1000 cm H2O trauma toimumise ajal.

● Frontaalse trauma puhul toimub rinnakorvi järsk deformatsioon -> diafragma 
rebend

● Lateraalse löögi puhul: diafragma avulsioon roietele kinnituskohtadest, 
roidefraktuurid

 Kahtlustada, kui esineb:

1) Kõhu- või rindkere piirkonna tömptrauma
2) Läbiv trauma torakoabdominaalses piirkonnas (Th4-Th12)
3) Kõhuorganite kahjustused, roidefraktuurid, pleuraefusioon, hemotooraks 

ja/või hemoperitoneum



Anatoomia

RC -  right crus 

LC - left crus

tt - transverse tear 

rt - radial tear

pd - peripheral detachment

a - lumbokostaalne kolmnurk

b - söögitoru hiatus

Vasakpoolne diafragma rebend esineb 3x 
sagedamini, kui parempoolne. 



Miks? 

1) Kongenitaalselt lõtv lumbokostaalne kolmnurk: lumbaalse ja kostaalse 
diafragma fusiooni koht embionaasel perioodil

2) Söögitoru hiatus, mis “nõrgendab” vasakpoolset diafragmat 
3) Paremal maks toimib “pehmendina-amortisaatorina” 
4) Parempoolset diafragma rebendit  on raskem diagnoosida - jääbki mõnedel 

juhtudel dignoosimata 



Kaasnevad vigastused:

● 52-100% juhtudest (tömptrauma)

● 90% - hemotoorkas, pneumotooraks, hulgiroidefraktuurid
● 93% maks paremapoolse hemitooraksi trauma puhul
● 24% maks vasakpoolse hemitooraksi trauma puhul
● 27-60% põrn
● 45-85 toruluude fraktuurid
● 40-55% vaagna fraktuurid
● 25-55% peatrauma
● 5% rinnaaort



Diafragma kahjustuse faasid

1) Äge faas - kohe päarast trauma toimumist - diafragma rebendi sümptomid 
võivad puududa, või olla varjatud  teiste vigastuste poolt

2) Latentne faas - juhul, kui diafragma rebend jääb diagnoosimata või ravimata
a) Võib kesta aastakümneid
b) Järkjärguline kõhuelundite herniatsioon rindkereõõnde
c) Mittespetsiifilised heterogeensed sümptomid: õhupuudus, kõhuvalu, oksendamine. 

3) Obstruktiivne faas - eelmise ägenemine
a) Massivne kõhuelundite herniatsioon rindkereõõnde
b) Mediastinumi nihe
c) Kardiorespiratoorne puudulikkus
d) Suremus 30-80% 



UH (FAST)

● FAST on sageli esmane uuring, 
mida tehakse polütrauma 
patsiendile.

● Hea akustilise akna esinemisel 
(nt. suure pleuraefusiooni korral), 
suurimad diafragma rebendid 
võivad olla diagnoositud

○ Diafragmadefektid
○ Pleuravedelikus ujuvad diafragma 

servad 

● Väiksemad diafragma rebendid 
jäävad diagnoosimata

● Indirektsed tunnused: 
○ Roidekaare alusi asetsevad elundid 

või süda ei visualiseeru
○ Diafragma vähene liikuvus (vrd. teise 

poolega)



Röntgen

● Rindkere rö-ü/v
○ Sageli järgneb FASTile
○ 20-50% juhtudest norm- või mittespetsiifiline leid
○ Sageli diafragma rebend jääb diagnoosimata

● Tunnused: 
○ Vistseraalsete elundite herniatsioon 

rindkereõõnde
○ Nasogastraalse sondi otsa paiknemine 

supradiafragmaalsel
○ Lisaks mittespetsiifilised tunnused: 

hemidiafragma kõrgseis, lateraalse 
pleurasiinuse varjustus, diafragma kontuuri 
hägustumine, õhk-vedeliku nivoo rindkere 
alumises osas. 



KT

● Esmavalik 
○ Spetsiifilisus 76-99%, 
○ Tundlikkus 14-61%

■ 61-100% (multiplanaarsete reformatsioonidega)–> MPR!!!
● Direktsed tunnused: 

○ Diafragma katkendlikkus
○ Kõhuõõne elundite herniatsioon rindkere õõnde
○ Collar sign
○ Hump ja Band sign
○ Dependent viscera sign
○ Diafragma paksenemine
○ Dangling sign
○ Diafragma tagasihoidlikum kontrasteerumine võrreldes teise poolega (posttraumaatiline 

devaskularisatsioon)

● Indirektsed tunnused:
○ Diafragma elevatsioon
○ Aktiivne peridiafragmaatiline veritsus (madal spetsiifilisus)



Diafragma katkendlikkus

Tundlikkus 58-80% 

Spetsiifilisus 83-95%

6-11% asümptomaatilised 
patsiendid, esinemissagedus 
kasvab eaga



Vistseraalsete elundite herniatsioon rindkere õõnde

60-90% tundlikkus

94-100% spetsiifilisus

Vasakul: magu, 
jämesool, peensool, 
neer, retroperitoneaalne 
rasvkude

Paremal: maks, 
jämesool, peensool.



Collar sign

Kõhuelundite herniatsioon rindkereõõnde 
+ kompressioon diafragma poolt -> 
vöökujuline (liivakellakujuline) 
deformatsioon

Tundlikkus 36-85% (vasakpoolne 
rebend) ja 17-50% (parempoolne 
rebend)

Spetsiifilisus 80-100%

Vasakul pool valdavalt magu, paremal 
maks.

MPR!!!



Hump sign 

Parepoolse diafragma rebendi 
puhul

Hump - küürukujuline maksaosa 
rindkereõõnes

Tundlikkus 83%



Band sign

Parepoolse diafragma rebendi 
puhul

Band - maksa lineaarne 
hüpodensiivne ala herniatsiooni 
tasemel

Tundlikkus 33%

Arvatakse, et tekib maksa 
hüpoperfusiooni tagajärjel 
herniatsiooni tasemel



Dependent viscera sign

Tundlikkus 52-90%, spetsiifilisus 
71-96%

Patsient selili ->

Kõhukooba elundid kontaktis 
tagumise rindkere seinaga 
(tavaliselt terve diafragma 
takistab seda) 

Võib osutuda valepositiivseks nt. 
kongenitaalsete  herniate ja 
difragma elevatsiooni puhul



Valepositiivne dependent viscera sign



Diafragma paksenemine
Võib olla retraktsioon, turse 
või hematoom, samuti 
füsioloogiline muutus

Peab olema võrreldud teise 
poolega. 

Võib olla ka “still-closed” 
diafragma rebendi tunnus. 

-> KT uuring dünaamikas, 
kui puuduvad teised 
kirurgilise ravi näidustused

Tundlikkus 36-60%

Spetsiifilisus 58-77%



Dangling sign

“Koma-kujuline” diafragma ots  suunaga 
sissepoole, torakoabdominaalseinast 
eemale. 

Tundlikkus 54%

Spetsiifilisus 98%



Valenegatiivsed case’d

Trauma toimumise järgselt 
tehtud KT uuringul jäänud 
märkamata diafragma 
paksenemine 

2 aasta pärast tehtud uus 
KT-uuring ülakõhuvalu tõttu. 



Valenegatiivsed case’d

Trauma toimumise järgselt 
tehtud KT uuringul jäänud 
märkamata diafragma 
paksenemine 

2 aasta pärast tehtud uus 
KT-uuring ülakõhuvalu tõttu. 



Valenegatiivsed case’d

Mootorrattur, sattus liiklusõnnetusse. 

Inubeeritud -> Rö -> kahekupliline vasakpoolne diafragma -> positiivse rõhuga 
ventilatsioon -> Rö, KT -> diafragma rebend ei kinnitunud -> 3p pärast 
ekstubatsioon -> hingamispuudulikkus -> Rö -> diafragma rebend



Valepositiivne case

Diafragma elevatsioon võib 
haarata kogu diafragmakuplit, 
või olla ka osaline

Mõlemal juhul diafragma peab 
olema terviklikuna jälgitav

Osalise elevatsiooni puhul 
diafragma võib olla ebaühtlaselt 
õhenenud



Valepositiivne case

Diafragma elevatsioon võib 
haarata kogu diafragmakuplit, 
või olla ka osaline

Mõlemal juhul diafragma peab 
olema terviklikuna jälgitav 

Osalise elevatsiooni puhul 
diafragma võib olla ebaühtlaselt 
õhenenud



Kokkuvõte: 

Oluline õigeaegne diagnoosi püstitamine, hilinenud diagnoosi puhul suremus 
kasvab

Diafragma rebend sageli jääb tähelepanuta kaasnevate vigastuste tõttu

Diafragma rebendit peab alati kahtlustama trauma patsiendil, kellel on palju 
kaasnevaid vigastusi

Intubatsioon ja positiivse rõhuga ventilatsioon võib diafragma rebendit varjata

KT-uuring on esmavalikuks, väga oluline on rekonstruktsioonide tegemine

Esimesel võimalusel kirurgiline ravi, et ära hoida tüsistusi (soole obstruktsioon, 
respiratoorne distress) ja parandada patsiendi prognoosi



Tänan kuulamast!
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