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GİLBERT 
(Rutkow ve Robbins’in Eklemeleri ile) 

•  Tip 1: Sağlam iç halkadan herhangi bir boyutta peritoneal kese geçebilir. Kese 
cerrahi olarak ortadan kaldırılırsa sağlam iç halka sayesinde batına itilen 
dışarı çıkmayacaktır. 

•  Tip 2 : 4 cm’den daha fazla olmayan orta derecede genişlemiş iç halka vardır. 

•  Tip 3 : 4 cm’den daha geniş iç ağız,genellikle epigastrik damarların yerini 
değiştiren ve direk boşluğu da etkileyen sliding veya skrotal kompenentler 
içeren kese vardır. 

•  Tip 4 : İç halka normal olsa bile tüm inguinal kanal zayıftır. 

•  Tip 5 : Genellikle suprapubik pozisyonda olsa bile arka duvarda herhangi bir 
yerde olabilen 1-2 cm’lik çapı geçmeyen divertiküler zayıflık vardır. 

•  Tip 6 : Direk ve indirek inguinal fıtıklar beraber bulunur (pantolon fıtıklar). 

•  Tip 7 : Femoral fıtıklar. 
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Nyhus Klasifikasyonu 

•  Tip 1 : İç halkanın normal çap, yapı ve 
konfigürasyonda olduğu indirek fıtıklardır. Fıtık 
kesesi iç ağzın hemen distalinden inguinal kanal 
ortasına kadar uzanabilir fakat Hasselbach 
üçgeni normal yapıdadır. 

•  Tip 2 : İç halkanın zayıflamış olduğu fakat tüm 
kanalın kapsanmadığı indirek inguinal fıtıklardır. 
Hasselbach üçgeni patofizyolojik olarak 
normaldir. Fıtık kesesi skrotuma ulaşmaz fakat 
tüm inguinal kanalı tutabilir.  

•  Tip 3 : fıtıklarda 3 alt grup bulunur ve her zaman 
arka duvar bütünlüğü bozulmuştur. 

•  Tip 3A : Transversalis fasyasının zayıflamış 
olduğu direk inguinal fıtıklar. Transversalis 
fasyası fıtık kesesinin önünde dışarı doğru 
çıkıntı yapabilir.  

•  Tip 3B : İç ağzın genişlemiş olduğu ve 
medial yönde ilerleyerek 
Hasselbachüçgenine zarar veren indirek 
inguinal fıtıklar (masif skrotal, sliding, 
pantolon fıtıklar).  

•  Tip 3C : Femoral fıtıklar   

•  Tip 4 : Tekrarlayan fıtıklar  

•  Tip 4A : Tekrarlayan direk  

•  Tip 4B : Tekrarlayan indirek  

•  Tip 4C : Tekrarlayan femoral  

•  Tip 4D : Tekrarlayan kombine 
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Bendavid Klasifikasyonu 
•  Tip 1 : Anterolateral (eskiden 

indirek) 

•  Evre 1 : derin inguinal 
halkadan yüzeyel inguinal 
halkaya kadar uzanır. 

•  Evre 2 : yüzeyel inguinal 
halkanın ilerisine kadar 
uzanır fakat skrotuma inmez. 

•  Evre 3 : skrotuma kadar 
uzanır. 

•  Tip 2 : Anteromedial (eskiden 
direk) 

•  Evre 1 : inguinal kanal 
sınırları içinde kalır. 

•  Evre 2 : yüzeyel inguinal 
halkanın ilerisine uzanır 
fakat skrotuma inmez. 

•  Evre 3 : skrotuma uzanır. 

•  Tip 3 : Posteromedial (eskiden 
femoral) 

•  Evre 1 : femoral ven ve 
lakuner ligaman arasında 
belli bir mesafeyi işgal eder. 

•  Evre 2 : femoral ven ve 
lakuner ligaman arasındaki 
tüm mesafeyi işgal eder. 

•  Evre 3 : femoral venden 
tuberkulum pubikuma uzanır  

•  Tip 4 : Posterolateral (eskiden 
prevaskuler); evreleme ciddiyeti 
göstermez.  

•  Evre 1 : femoral venin 
medialinde sınırlı (Clouqet 
ve Laugier fıtıkları). 

•  Evre 2 : femoral damarlar 
düzeyinde sınırlı (Velpeau ve 
Serafini fıtıkları). 

•  Evre 3 : femoral damarların 

lateralinde sınırlı 
(Hasselbach ve Partridge 
fıtıkları). 

•  Tip 5 : Anteroposterior (eskiden 
inguinofemoral) 

•  Evre 1 : pubik kemik ve 
femoral ven arasında 
inguinal ligamanın bir kısmı 
hasar görmüş veya 
yükselmiş. 

•  Evre 2 : pubik kemikten 
femoral vene kadar tüm 
inguinal ligaman hasar 
görmüş veya yükselmiş. 

•  Evre 3 : pubik kemikten 
femoral venin lateralinde bir 
noktaya kadar inguinal 
ligaman hasar görmüş. 

•   Tip 4 : Tüm tekrarlayan fıtıklar ve 
kötüleştirici faktörü bulunan 
femoral fıtıklar. 
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Stoppa Klasifikasyonu 
Stoppa’nın rehberliğinde Groupe de Recherce et d’Etude de la Paroi 

 

 Bu klasifikasyonun temelinde Nyhus klasifikasyon sistemi bulunmaktadır. Farklı olarak 
olayı ağırlaştırıcı veya kötüleştirici faktörler tanımlamaya eklenmiştir  

•  Tip 1 : 2 cm’den küçük olan ve normal iç halkası olan indirek inguinal 
fıtıklar. İnguinal duvar sağlamdır. 

•  Tip 2 : İç halkası 2 cm’den büyük olan indirek inguinal fıtıklar. İnguinal 
duvar sağlamdır. Tip 1 olup olayı kötüleştirici faktör varsa bu gruba 
sokulur. 

•  Tip 3 : Zayıflamış inguinal duvarın bulunduğu tüm indirek ve direk inguinal 
fıtıklarla femoral fıtıkları kapsar. Kötüleştirici faktörü olan tip 2 fıtıklarda bu 
gruba girer. 


