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Rozdelenie 

Bránicové hernie sa rozdeľujú: 

Vrodené: Morgagni hernia Bochdalek hernia Získané: Hiátová hernia

Morgagni hernia – nachádza sa sternokostálne,

častejšie vpravo, môže však vznikať na obidvoch 

stranách hrudnej kosti.

Bochdalek hernia – vzniká dorzálne lumbokostálne, 

častejšie vpravo.

izolovaná VBH má lepšiu prognózu ako asociovaná 

s inými defektami.

Typy Bochdalek hernie  

https://www.chop.edu/conditions-diseases/congenital-diaphragmatic-hernia-cdhMorgagnia hernia 

https://basicmedicalkey.com/repair-of-congenital-defects-morgagni-diaphragmatic-hernia/



- Vrodené bránicové hernie vznikajú pri poruche embryogenézy bránice. 

- Bránica sa zakladá vo 4. týždni gestácie z prednej časti (septum transfersum) 

a zadnej časti (pleuroperitonealnej membrany). 

- Pleuroperitonealný kanál sa uzatvára medzi 8. -10.  týždňom gestácie. Pri poruche 

tohto procesu vzniká defekt. 

Embryológia bránice



Percentuálny výskyt jednotlivých typov bránicových hernii   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20im

age%20to%20zoom&p=PMC3&id=8231903_ijms-22-06353-g002.jpg

Delenie bránicových hernii podľa veľkosti defektu.  (Lally KP, 2013)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20

to%20zoom&p=PMC3&id=8192986_tp-10-05-1432-f1.jpg

Defect A – maly defect, >90% pritomne hemi-diaphragm 

Defect B – 50-75%  pritomne hemi-diaphragm, defect  <50%

Defect C - <50%  pritomne hemi-diaphragm, defect  >50%

Defect D - <10%  pritomne hemi-diaphragm, defect  >90%

Bochdalek 70-75%, Morgagni 23-28%, Central 2-7% 

(Chandrasekharan P.K., 2017)



Hiátová hernia - znamená presun časti žalúdka cez rozšírený hiatus do mediastina. 

- Axiálna hernia (I typ) – presunutá je len gastro-esofageálna junkcia, žalúdok zostava v brušnej dutine. V závislosti od pohyblivosti 

býva sklzná alebo fixovaná. 

- Paraesofágeálna hernia (II typ) – GEJ v fyziologickej polohe, cez hiatus do mediastina je presunutý fundus žalúdka. 

- Zmiešaná hernia (III typ) – kombinácia dvoch prechádzajúcich, presunutá do mediastina je GEJ a aj fundus žalúdka. 

Rozsiahla hernia (IV typ) – presun celého žalúdka alebo iného orgánu do mediastina

Klasifikacia hiatovej hernie (Janík M, 2020)

Hiátová hernia 



Diagnostika
Diagnostika vrodených prietrží prenatálne 

USG

- LHR (lung to head ratio) – čo je výpočet pomeru  pľúc ku hlave

- Prežívanie podľa LHR: >1.35 – 100%,   1.35-0.6 – 61%,   < 0,6 –

0%

Výpočet LHR

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5356475/figure/Fig6/

V 50% ochorenie sa môže diagnostikovať v 

prenatálnom štádium pomocou USG v 15.-18. týždni 

tehotenstva (Stege et al., 2003). 

- O/E LHR (observed to expected LHR) pomer očakávaného ku reálnemu. 

Pri < 25% - prežívanie 10 %,  < 15% - 100% úmrtnosť



Kompresia pľúcneho parenchýmu, posun mediastína 

https://pt.slideshare.net/babysurgeon/congenital-diaphragmatic-hernia-pediatric-surgery

Pomocou magnetickej rezonancie 

zaisťujeme presnejšiu diagnostiku 

a môžeme  zachytiť aj iné anomálie. 

Takisto ako USG je neškodná pre plod. 

MRI



Postnatálna diagnostika

Bochdalek hernia. 

Pearson’s thoracic and esophageal surgery.—3rd ed. 2008

RTG - je všeobecnou diagnostickou 

metódou, ktorá len poukáže na 

prítomnosť patológie, no nerozlišuje 

typ hernie ani jej obsah.

Morgagni hernia  - kľučka čreva v pravej hrudnej dutine

https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-019-2336-9/figures/2  

CT vyšetrenie je nutné realizovať 

u každého pacienta s podozrením 

na bránicovú prietrž, ku presnejšej  

diagnostike, a k rozlíšeniu typu 

prietrže. 

GFS

Pomocou GFS vizualizujeme sliznicu horného 

GIT a identifikujeme prítomnosť erózie alebo 

ulcerácie. Takisto jednoznačne odhalí Barrettov 

ezofagus,  hiátovú herniu, „short esophagus“. 



Klinické prejavy

Hiátová hernia

- I typ môže prebiehať bez príznakov alebo sú symptómy podobné ako pri GERD, a to dyspepsia, bolesť v epigastriu, bolesť na hrudníku, 

nauzea, vracanie. 

- Anémia sa prejavuje u viac ako 90% pacientov, príčinou sú drobné ulcerácie sliznice (Schwartzs, 2014)

Bochdalek hernie

- Známky ARDS/Acute Respiratory Distress Syndrome/ príznaky ako tachypnoe, cyanóza, tachykardia. 

- Zapadnuté brucho

- Auskultácia hrudníku na strane patológie nie je prítomne dýchanie, ale namiesto toho je počuteľná peristaltika. 

Morgagni hernia

- Ochorenie dlhodobo asymtomatické.

- Dispeptické ťažkosti, bolesť na hrudníku, dýchavičnosť.

- Známky ochorenia sa môžu sa objaviť až po úrazoch hrudníku, pri obezite alebo v tehotenstve..



Prenatálna intervencia 

FETO (Fetoscopic Endoluminal Tracheal Occulusion). Úlohou tejto metódy je zníženie klinických symptómov ARDS, a to pľúcnu hypopláziu, pľúcnu hypertenziu.

FETO pod kontrolou USG 

https://www.nejm.org/na101/home/literatum/publisher/m

ms/journals/content/nejm/2021/nejm_2021.385.issue-

2/nejmoa2027030/20210705/images/img_medium/nejmoa

2027030_f2.jpeg

Kritéria, ktoré dovoľujú absolvovať FETO (The Children's Hospital of Philadelphia, 

2015)

- Izolovaná ľavostranná VBH 

- Výrazná pľúcna hypoplázia O/E LHR <25%

- Vek plodu < 30 týždňov

- Vek matky > 18 rokov

Kontraindikácie FETO: 

- Viac ako jeden plod. 

- VBH asociovaná s inými závažnými anomáliami.

- Alergia na latex. 



FETO

Zhora zľava postupne: nos, horná pera, jazyk, horné podnebie, 

Zdola zľava : epiglotis, hlasivky, trachea, karina. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title

=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=8192998_tp-10-05-1448-f5.jpg

FETO

https://www.chop.edu/centers-programs/center-fetal-diagnosis-and-treatment/fetoscopic-

endoluminal-tracheal-occlusion-feto

V termíne 27. – 28. gestačného týždňa sa pod kontrolu USG vykonáva malá 

incízia na úrovni úst novorodenca. 

Pomocou fetoskopu prechádzame do tracheia a nafukujeme balónik  v trachei. 

Extrakcia balónu prebieha v 34. gestačnom týždni s pomocou punkčnej ihly 

pod kontrolou USG

Pri neúspešnej punkcii sa procedúra opakuje za pomoci extraktora.  

Prežívanie za 90 dní FETO vs. kontrolná skupina: 

- FETO(67%), kontrolne skupina(61%) Dhillon 2018 

- FETO(60%), kontrolne skupina(87%) Rodó 2018

- FETO(81%), kontrolne skupina(60%)  Style 2019

- FETO(67%), kontrolne skupina(11%) Belfort 2017



LIEČBA PRIETRŽE

Transabdominalny Transthorakalny

Pri pravostrannej hernii má 

výhodu v lepšej vizualizácii 

defektu a adhézií s pleurou či 

srdcom.

- lepšia vizualizácia MH, (hlavne ak je bilaterálna) 

- malé riziko poškodenia brušných orgánov pri 

preparácii vaku. 

- indikovaný pri komplikáciách hernie ako 

strangulácia, inkarcerácia či perforácia. 

Miniinvasivna

Výhoda
Nevýhoda

- menších pooperačných 

bolestí

- rýchlejšej 

rekonvalescencie 

- kozmetický efekt

- pacient netoleruje 

hyperkapniu, čo je 

najčastejšie u 

novorodencov s ARDS.



U detí sa pri laparotómii volí 

subkostálny rez, cez ktorý sa reponuje 

hernia, a defekt sa uzatvára matracovým 

stehom

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6042159/figure/F1/

Výhodou thorakoskopie je dobrá vizualizácia možných zrastov 

a ich prerušenie, bez rizika poškodenia pľúc a perikardu. 

Bochdalek hernia nemá vak, je prítomný len defekt bránice

Bochdalek hernia

Do 80. rokov bola štandardným postupom okamžitá operácia. Postupom času sa táto stratégia zmenila a operačný výkon je indikovaný až po dostatočnej stabilizácii stavu

Department of Pediatric Surgery Post Gradute of Medical 

Education and Research, Chandigarh India, Ravi Kanojia

Ihneď po narodenú sa zavádza  NGS na dekopresiu GIT a zmenšenie vnútrobrušného tlaku. Novorodenec sa napojuje na umelú pľúcnu 

ventiláciu



A – pred operáciou je viditeľná kľučka čreva a žalúdok v ľavej 

polovici hrudníku

B – bezprostredne po operácii, hypoplastické pľúca. 

C – 2 týždne po operácii, fluidothorax(chylothorax)

D – 9 mesiacov po operácii, pľúcny parenchým dobre rozvinutý.

Joseph LoCicero III - Shields’ General Thoracic Surgery-LWW 2018



https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4948761/figure/rjw126F5/

V operačných postupoch sa odporúča resekcia vaku, 

pretože ponechaný vak môže byť príčina recidívy  [Gadacz 

et al Medical College of Georgia Augusta, GA].

Ak sa vak hernie zle mobilizuje z hrudníku, môže poukaju 

to na ztrasti medzi vakom a pľucami alebo srdcom, v tom 

prípade sa odporúča transthorakalný prístup.  

https://www.ctsnet.org/article/laparoscopic-repair-morgagni-hernia

Morgagni hernia

Laparoskopická herniotómia Morgagni 

A – repozícia  časti omenta

B – vizualizácia vaku, prerušenie zrastu medzi omentom 

a vakom

C – resekcia vaku

D – sutúra defektu

Laparotomická herniotómia Morgagni 



Nissen Fundoplikácia

Laparoskopická Nissen hiatoplastika je najčastejším typom operácie

Nissen fundoplication  (Vijay P. Khatr 2012)

- Neohiatus musí byť prechodný pre 10 mm inštrument

- rotačnú manžetu obružuje pažerák 360 st.

- tesnosť manžety overujeme pomocou 5 mm inštrumentu. 

Toupet Fundoplication 270 st. rotačná manžeta(Joseph B. Zwischenberger 2010)

Výskyt pooperačnej dysfágie je pri Toupet fundoplikácií nižší ako 

pri Nissen (Mingfang Qin 2013).

Princípom operácie je uvoľnenie hiátu, repozícia kardie do fyziologickej polohy, zmenšenie hiátového otvoru na fyziologické pomery a vytvorenie antirefluxnej manžety



- Je indikovaná ak sú prítomné ťažké intraabdominálne zrasty

po predchádzajúcich operáciách.

- Prístup transthorakalný, posterolaterálne v VI. medzirebrí 

vľavo. 

- Dolná časť pažeráka sa mobilizuje od hiátu a následne sa 

pomocou matracovým stehov medzi pažerákom, žalúdkom 

a bránicou vytvára 270 stupňový tzv. „wrap“ 

Belsey Mark IV hernioplastika (Joseph B. Zwischenberger 2010)

Collis-Nissen Fundoplication (Joseph B. Zwischenberger 2010)

- Short esophagus je stav, pri ktorom abdominálny pažerák meria menej ako 3 cm

- Tento stav sa pozoruje u 12 % pacientov s HH (Horvach 2000, Swantrom 1996). 

- Príčinou je dlhodobý GERD, esofagitída alebo veľká HH.  

- Vytvára sa neoezofagus pomocou lineárneho endostaplera

Short esophagus. Transthorakalný prístup



Hernioplastika zo sieťkou. 

Hiátová hernia. 

Vrodené bránicové prietrže 

A – sieťka, B – vak prekrýva sieťku, C – fundoplikácia

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32428134/

- Na hiátus nakladá sieťka v tvare „U“, ktorá sa fixuje o crus. 

- Použitie sieťky znižuje riziko recidív. 

- Použitia sieťok pri veľkých defektoch

- Použitie sieťky zvyšuje riziko recidívy do 30% (GasiorA 

2012)



ZÁVER

- Vrodené bránicové prietrže okolo 50 % prípadov sa diagnostikuje už v prenatálnom štádiu pomocou USG a MRI. 

- Vzhľadom k ARDS u novorodencov sa zmenila aj stratégia liečby. Operácia nie je voľbou prvej pomoci ako v predchádzajúcich rokoch, a indikuje sa po stabilizácii stavu pacienta. 

- Novo vypracovaná metóda liečby v prenatálnom veku, FETO, má za úlohu zníženie klinických symptómov ARDS

- Pri liečby HH sú preferenčnými metódami laparoskopické fundoplikácie,  ktoré v kombinácii s použitím sieťky znižujú riziko recidívy.



Ďakujem za pozornosť


