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ÚVOD: 

  Vrozená brániční kýla (CDH - kongenitální 

diafragmatická hernie) – jedna z nejčastějších 

a život ohrožujících malformací v oblasti 

hrudníku se stále vysokou mortalitou okolo 20 

– 40 % 

 Průměrný počet CDH je kolem 20 případů 

ročně 



DĚLENÍ: 
 NEPRAVÉ – bez kýlního vaku, reprezentují  80 – 90 % 

 PRAVÉ – s kýlním vakem 

 

 LEVOSTRANNÉ – nejčastější; velikost defektu je různá 
(v krajních případech diagnostikujeme agenezi 
bránice); do hrudníku se přesouvá žaludek, tenké, 
tlusté střevo, slezina, část jater, někdy i ledvina 

 PRAVOSTRANNÉ 

 OBOUSTRANNÉ 

 

 



ETIOLOGIE 

 Příčina je často nejasná či multifaktoriální 

 Vzniká izolovaně nebo v kombinaci s dalšími 

vývojovými vadami 

 CDH se může vyskytnou spolu s chromozomální 

anomálií či aberací (Morbus Down, Morbus 

Edwards, Frynsův syndrom) 

 



KLINICKÉ PROJEVY: 

 Projevy této VVV se projeví zpravidla v prvních 24 

hodinách života; u těžce postižených dětí ihned po 

porodu 

 Hlavním příznakem bývá progresivně se zhoršující 

respirační insuficience v důsledku perzistující plicní 

hypertenze a hypoplázie plic 

 Různě těžká dyspnoe (zatahování mezižebří, 

zapojování pomocných dýchacích svalů, grunting), 

cyanóza, dextrokardie, změny acidobazické rovnováhy, 

ploché a prázdné břicho, více klenutý hrudník, 

slyšitélná střevní peristaltika v hrudníku 



DIAGNOSTIKA 
 PRENATÁLNÍ – sonograficky lze diagnostikovat CDH již 

od 16. gestačního týdne; přesto v nadpoloviční většině 
dochází k falešně negativnímu výsledku diagnostiky 
CDH (důvody: technické problémy, nedostatečně 
fundovaný personál, nedodržení standardních postupů, 
špatná interpretace regionálních pracovišť) 

 Prenatální diagnostika je důležitá z těchto důvodů: 
diagnostika přidružených VVV či chromozomálních vad, 
možnost volby ukončení gravidity z genetické indikace, 
včasná informovanost rodičů o dalších diagnostických a 
terapeutických postupech, plánovaný porod ve 
specializovaném centru (ÚPMD) 

 



DIAGNOSTIKA: 

 POSTNATÁLNÍ  

1. základním vyšetřením je  RTG nativní snímek 

břicha a hrudníku – na snímku lze vidět 

střevní kličky v hrudníku, deviaci mediastina, 

hypoplázii plic a malou či žádnou plynovou 

výplň v dutině břišní 

2. Echokardiografické vyšetření 



RTG nativní snímek CDH 



RTG SNÍMEK CDH S POUŽITÍM KONTRASTNÍ LÁTKY 

 

 



RTG NATIVNÍ SNÍMEK PO OPERACI CDH 



LÉČBA DÍTĚTE S CDH 

 PRENATÁLNÍ – fetální chirurgie, korekce vady mezi 20. – 
26. gestačním týdnem 

 POSTNATÁLNÍ  

• hlavním kritériem pro úspěšnou léčbu je porod 
donošeného novorozence se zralými plícemi                   ve 
specializovaném perinatologickém centru 

• postnatální léčba se soustředí na hemodynamickou 
stabilizaci a optimální oxygenaci s minimálním poško-
zením hypoplastických plic 

• dítě s brániční hernií se nikdy nesmí prodýchávat 
ambuvakem, protože se zvětšuje vzduchová náplň žaludku 
a více utlačuje plíce!!!  

 

 



PŘEDOPERAČNÍ STABILIZACE: 

o použití šetrné ventilace s nízkými inspiračními tlaky            

a koncentracemi kyslíku 

o nejnovější terapeutickou metodou plicní hypertenze je 

inhalace oxidu dusného , který rozšiřuje plicní cévy 

o při selhávání konvenční ventilace a inhalace oxidu 

dusného se dále pak používá vysokofrekvenční oscilační 

ventilace 

o až po stabilizaci pacienta je možná chirurgická 

rekonstrukce bránice (spolupráce s chirurgy FN Motol) – 

cílem je vytvořit přepážku mezi hrudní a břišní dutinou; při 

velkém defektu se využívá záplata z Gore-tex membrány 



OŠETŘOVATELSKÝ STANDARD U DÍTĚTE S 

DIAGNÓZOU CDH (POUŽÍVANÉ  V ÚPMD) 

 

1. PŘÍJEM DÍTĚTE 

2. PŘEDOPERAČNÍ PÉČE 

3. POOPERAČNÍ PÉČE 

 



MORBIDITA DĚTÍ S CDH 

 ČASNÉ KOMPLIKACE – nejčastěji jsou komplikace 

spojeny s UPV (pneumothorax, pneumonie); dále 

může dojít k postižení trávicího traktu a vzniku 

gastroesofageálního refluxu, dysmotility GIT či 

nekrotizující enterokolitidy; v pooperačním období pak 

dehiscence sutury s následným vznikem infekce 

 POZDNÍ MORBIDITA – hodnocení plicního postižení je 

komplikované vzhledem k obtížnému posouzení podílu 

vady a zvoleného terapeutického postupu; vyskytují se 

abnormality hrudníku, dysmotilita jícnu a žaludku 

(gastroezofageální reflux a opožděné vyprazdňování 

žaludku) 



STATISTICKÉ ÚDAJE 
 5 z celkového počtu 34 dětí je zcela zdravá, bez 

nutnosti dispenzarizace 

 29 dětí je sledováno ve specializovaných 
poradnách (alergologie, kardiologie, neurologie) 

 17 dětí dochází na pravidelnou RHB terapii 

 14 dětí je postiženo abnormalitou hrudníku 

 9 dětí má odchylku psychomotorického vývoje 

 5 dětí má astmatem 

 děti často trpí opakovanými nespecifickými infekty 

 



PROGNÓZA: 

 Hlavními postnatálními prognostickými faktory 
mortality a morbidity jsou: 

• stupeň hypoplázie plic 

• perzistující plicní hypertenze 

• přidružené vývojové vady 

• gestační stáří při porodu 

• postižená strana bránice – novorozenci s 
pravostranným defektem mají horší prognózu, 
protože levá plíce je vždy menší než pravá 



ZÁVĚR: 

 Jednotlivé faktory, ovlivňující prognózu dětí  s CDH, od 

sebe nelze oddělit 

 Při analýze výsledků péče je nutné přihlédnout                

k prognosticky vysoce rizikovým faktorům 

 Nejzávažnějším faktorem mortality a morbidity jedinců    

s CDH je porucha vývoje plic 

 Pro zlepšování prognózy dětí s CDH je důležitá jejich 

koncentrace do ÚPMD, kde je zajištěna komplexní péče 

zkušeným neonatologickým týmem spolu s chirurgy; je 

zajištěn jednotný postup léčby, čímž se eliminuje 

iatrogenní poškození při neadekvátním postupu 



DĚKUJEME ZA VAŠÍ POZORNOST 


