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Bránice, diaphragmaBránice, diaphragma -- anatomieanatomie
 funkcefunkce –– hlavní dýchacíhlavní dýchací

sval, oddělení hrudní asval, oddělení hrudní a
břišní dutinybřišní dutiny

 inervaceinervace –– nervusnervus
phrenicus (C3phrenicus (C3--C5)C5)

 cévní zásobenícévní zásobení ––
a. pericardiacophrenica,a. pericardiacophrenica,
aa. phrenicae superiores,aa. phrenicae superiores,
aa. phrenicae superior. etaa. phrenicae superior. et
inferiores,inferiores,
a. musculophrenica,a. musculophrenica,
aa. intercostalesaa. intercostales

 funkcefunkce –– hlavní dýchacíhlavní dýchací
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phrenicus (C3phrenicus (C3--C5)C5)
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anatomieanatomie

 tvartvar –– zkosená sférickázkosená sférická
kupolekupole
Klenba praváKlenba pravá -- vrchol vvrchol v
úrovní 4. mezižebříúrovní 4. mezižebří
Klenba leváKlenba levá -- vrchol vvrchol v
úrovni 5. mezižebříúrovni 5. mezižebří

 tvartvar –– zkosená sférickázkosená sférická
kupolekupole
Klenba praváKlenba pravá -- vrchol vvrchol v
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úrovni 5. mezižebříúrovni 5. mezižebří



anatomieanatomie

 svalová částsvalová část --
pars sternalis, pars costalis,pars sternalis, pars costalis,
pars lumbalis ,hiatus aorticuspars lumbalis ,hiatus aorticus
et oesophageuset oesophageus

 vazivová částvazivová část
centrumcentrum tendineumtendineum ,,
foramen venae cavaeforamen venae cavae

 svalová částsvalová část --
pars sternalis, pars costalis,pars sternalis, pars costalis,
pars lumbalis ,hiatus aorticuspars lumbalis ,hiatus aorticus
et oesophageuset oesophageus
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foramen venae cavaeforamen venae cavae



Typy poranění brániceTypy poranění bránice

 otevřená, perforujícíotevřená, perforující -- malé defektymalé defekty

 zavřená, krytá /90%/zavřená, krytá /90%/ -- tupá poraněnítupá poranění
náhlá komprese břicha či hrudníku při zavřené hlasovénáhlá komprese břicha či hrudníku při zavřené hlasové
štěrbině, decelerace při pádech,         přímé poraněníštěrbině, decelerace při pádech,         přímé poranění
dislokovanými úlomky žeberdislokovanými úlomky žeber

Předozadní kompresePředozadní komprese -- příčná rupturapříčná ruptura,,

bočná kompresebočná komprese -- ruptura předozadněruptura předozadně

 otevřená, perforujícíotevřená, perforující -- malé defektymalé defekty

 zavřená, krytá /90%/zavřená, krytá /90%/ -- tupá poraněnítupá poranění
náhlá komprese břicha či hrudníku při zavřené hlasovénáhlá komprese břicha či hrudníku při zavřené hlasové
štěrbině, decelerace při pádech,         přímé poraněníštěrbině, decelerace při pádech,         přímé poranění
dislokovanými úlomky žeberdislokovanými úlomky žeber

Předozadní kompresePředozadní komprese -- příčná rupturapříčná ruptura,,

bočná kompresebočná komprese -- ruptura předozadněruptura předozadně



PatofyziologiePatofyziologie

 malé rupturymalé ruptury -- malémalé
herniace , později inkarceraceherniace , později inkarcerace
břišních orgánůbřišních orgánů

 velké defektyvelké defekty --
kompresivní atelektáza čikompresivní atelektáza či
kolaps plíce , deviacekolaps plíce , deviace
mediastina, zmenšení vit.mediastina, zmenšení vit.
kapacity plic , kardiorespir.kapacity plic , kardiorespir.
selháníselhání

 v 60v 60--90% součástí90% součástí
polytraumatupolytraumatu

 lokalizacelokalizace :: 8080--95% vlevo95% vlevo
((ochranný vliv jater)ochranný vliv jater)

 malé rupturymalé ruptury -- malémalé
herniace , později inkarceraceherniace , později inkarcerace
břišních orgánůbřišních orgánů

 velké defektyvelké defekty --
kompresivní atelektáza čikompresivní atelektáza či
kolaps plíce , deviacekolaps plíce , deviace
mediastina, zmenšení vit.mediastina, zmenšení vit.
kapacity plic , kardiorespir.kapacity plic , kardiorespir.
selháníselhání

 v 60v 60--90% součástí90% součástí
polytraumatupolytraumatu

 lokalizacelokalizace :: 8080--95% vlevo95% vlevo
((ochranný vliv jater)ochranný vliv jater)



PříznakyPříznaky při poranění bránicepři poranění bránice

 abdominální:abdominální: dysfagie,dysfagie,
frenikovýfrenikový příznak, bolestipříznak, bolesti
nadbřišku , peristaltikanadbřišku , peristaltika
slyšitelná v hrudníkuslyšitelná v hrudníku

 hrudní:hrudní: tachypnoe,tachypnoe,
dyspnoe, dráždění ke kašli,dyspnoe, dráždění ke kašli,
bolesti na hrudi s úlevou vležebolesti na hrudi s úlevou vleže

 kardiální:kardiální: arytmie,arytmie,
hypotenze, cyanóza vleže,hypotenze, cyanóza vleže,
šok, krvácení do hrudníku išok, krvácení do hrudníku i
břicha /nevelkébřicha /nevelké
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břicha /nevelkébřicha /nevelké



DiagnostikaDiagnostika
 obtížnáobtížná

až v 50% není ruptura poznána,až v 50% není ruptura poznána,
v 10% případů až měsíc po úrazuv 10% případů až měsíc po úrazu

 anamnézaanamnéza tupého čitupého či
penetrujícího poranění břichapenetrujícího poranění břicha

 klinické vyšetřeníklinické vyšetření -- nenínení
specifické,specifické, poslechově bazálněposlechově bazálně
GIT peristaltikaGIT peristaltika

 RTG hrudníku, břichaRTG hrudníku, břicha ––
negativní ve 30 %negativní ve 30 % --
NG sonda v hrudníku, výše uloženáNG sonda v hrudníku, výše uložená
bránice,bránice, hemothoraxhemothorax, neostrá, neostrá
kontura bránice, PNO, kličky střevníkontura bránice, PNO, kličky střevní
v hrudníku, deviace mediastina,v hrudníku, deviace mediastina,
bazální zastřeníbazální zastření

 CT,CT, MRI, pasáž GITMRI, pasáž GIT

 obtížnáobtížná
až v 50% není ruptura poznána,až v 50% není ruptura poznána,
v 10% případů až měsíc po úrazuv 10% případů až měsíc po úrazu

 anamnézaanamnéza tupého čitupého či
penetrujícího poranění břichapenetrujícího poranění břicha
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bránice,bránice, hemothoraxhemothorax, neostrá, neostrá
kontura bránice, PNO, kličky střevníkontura bránice, PNO, kličky střevní
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Úskalí (nepoznané) rupturyÚskalí (nepoznané) ruptury

 inkarcerace prolabovaných útrob vinkarcerace prolabovaných útrob v
hrudníkuhrudníku

 paréza střevaparéza střeva
 krváceníkrvácení
 respirační insuficiencerespirační insuficience
 pleurální empyémpleurální empyém
 peritonitidaperitonitida

 inkarcerace prolabovaných útrob vinkarcerace prolabovaných útrob v
hrudníkuhrudníku

 paréza střevaparéza střeva
 krváceníkrvácení
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LéčbaLéčba

 vždy chirurgickávždy chirurgická
 urgentní operaceurgentní operace -- jeje--li příčinou kardiorespiračníli příčinou kardiorespirační

insuficienceinsuficience

 akutní operaceakutní operace -- vždy při stanovení dg. ruptury +vždy při stanovení dg. ruptury +
vždy při penetrujícím poraněnívždy při penetrujícím poranění

 odložená operaceodložená operace -- menší léze bezmenší léze bez
hemoperitoneahemoperitonea, i asymptomatické ruptury, i asymptomatické ruptury

 vždy chirurgickávždy chirurgická
 urgentní operaceurgentní operace -- jeje--li příčinou kardiorespiračníli příčinou kardiorespirační

insuficienceinsuficience

 akutní operaceakutní operace -- vždy při stanovení dg. ruptury +vždy při stanovení dg. ruptury +
vždy při penetrujícím poraněnívždy při penetrujícím poranění

 odložená operaceodložená operace -- menší léze bezmenší léze bez
hemoperitoneahemoperitonea, i asymptomatické ruptury, i asymptomatické ruptury



LéčbaLéčba

 torakotomietorakotomie -- susp. na nitrohrudní trauma, staršísusp. na nitrohrudní trauma, starší
poraněníporanění –– lze očekávat srůsty břišních orgánů s orgánylze očekávat srůsty břišních orgánů s orgány
v dutině hrudnív dutině hrudní

 laparotomielaparotomie -- čerstvé poranění, susp. na nitrobřišníčerstvé poranění, susp. na nitrobřišní
trauma, event. kombinovaný torakoabominální přístuptrauma, event. kombinovaný torakoabominální přístup

 laparoskopie, torakoskopielaparoskopie, torakoskopie –– drobné izolovanédrobné izolované
lézeléze

Sutura brániceSutura bránice –– jednojedno xx dvouvrstevná,dvouvrstevná,
pokračujícípokračující xx jednotlivý steh, vstřebatelnýjednotlivý steh, vstřebatelný xx
nevstřebatelnýnevstřebatelný

 torakotomietorakotomie -- susp. na nitrohrudní trauma, staršísusp. na nitrohrudní trauma, starší
poraněníporanění –– lze očekávat srůsty břišních orgánů s orgánylze očekávat srůsty břišních orgánů s orgány
v dutině hrudnív dutině hrudní

 laparotomielaparotomie -- čerstvé poranění, susp. na nitrobřišníčerstvé poranění, susp. na nitrobřišní
trauma, event. kombinovaný torakoabominální přístuptrauma, event. kombinovaný torakoabominální přístup

 laparoskopie, torakoskopielaparoskopie, torakoskopie –– drobné izolovanédrobné izolované
lézeléze

Sutura brániceSutura bránice –– jednojedno xx dvouvrstevná,dvouvrstevná,
pokračujícípokračující xx jednotlivý steh, vstřebatelnýjednotlivý steh, vstřebatelný xx
nevstřebatelnýnevstřebatelný



KazuistikaKazuistika

 žena 42 let,žena 42 let, polytraumapolytrauma ISS 33 ,ISS 33 ,autohavarieautohavarie
5.6.20135.6.2013 HavlHavl. Brod. Brod

 CKTCHCKTCH implantimplant.. stengraftustengraftu ThTh aortyaorty -- akutněakutně
 fr. pánve B typu, duplexnífr. pánve B typu, duplexní fr.proximfr.proxim. femuru vpravo,. femuru vpravo,

kontuzekontuze prpr. plíce, volná tekutina. plíce, volná tekutina subhepatálněsubhepatálně
 překlad FN Bohunice 5.6. 12,45 hod.,překlad FN Bohunice 5.6. 12,45 hod.,

OSOS prpr. femuru hřebem ,  HD vpravo 6.6.. femuru hřebem ,  HD vpravo 6.6.
 UPV do 6.6., oběhově stabilníUPV do 6.6., oběhově stabilní

 žena 42 let,žena 42 let, polytraumapolytrauma ISS 33 ,ISS 33 ,autohavarieautohavarie
5.6.20135.6.2013 HavlHavl. Brod. Brod

 CKTCHCKTCH implantimplant.. stengraftustengraftu ThTh aortyaorty -- akutněakutně
 fr. pánve B typu, duplexnífr. pánve B typu, duplexní fr.proximfr.proxim. femuru vpravo,. femuru vpravo,

kontuzekontuze prpr. plíce, volná tekutina. plíce, volná tekutina subhepatálněsubhepatálně
 překlad FN Bohunice 5.6. 12,45 hod.,překlad FN Bohunice 5.6. 12,45 hod.,

OSOS prpr. femuru hřebem ,  HD vpravo 6.6.. femuru hřebem ,  HD vpravo 6.6.
 UPV do 6.6., oběhově stabilníUPV do 6.6., oběhově stabilní



 vstupní CT 5.6. 01,05vstupní CT 5.6. 01,05
snímky PACSem :snímky PACSem :
bez popisubez popisu

 HD 6.6. večerHD 6.6. večer
RTG : plíce rozvinuta,RTG : plíce rozvinuta,
bránice hladcebránice hladce
konturovanékonturované



 CTAG 7.6.CTAG 7.6. : leak k.l.: leak k.l.
neprokázán, PNO vpravo,neprokázán, PNO vpravo,
fluidotorax vlevofluidotorax vlevo

 UZ břicha 7.6.UZ břicha 7.6. : volná: volná
tekutina mezikličkově i vtekutina mezikličkově i v
malé pánvi, fluidotoraxmalé pánvi, fluidotorax
vlevo, nepřehledná bazevlevo, nepřehledná baze
hrudníku vpravohrudníku vpravo



 RTG 10.6. :RTG 10.6. :
progrese PNOprogrese PNO
vpravo,vpravo,
zdvojená konturazdvojená kontura
bránicebránice

 RTG 10.6. :RTG 10.6. :
progrese PNOprogrese PNO
vpravo,vpravo,
zdvojená konturazdvojená kontura
bránicebránice



 10.6. konzultace CKTCH10.6. konzultace CKTCH
se snímky ze 7.6.se snímky ze 7.6.

 lékař telefonickylékař telefonicky
upozorňuje na rpt.upozorňuje na rpt.
bránice vpravobránice vpravo

 RDG klinika následněRDG klinika následně
upravuje popis : rupuraupravuje popis : rupura
pr. brániční kupole spr. brániční kupole s
herniací části pr. lalokuherniací části pr. laloku
do pr. hemitoraxudo pr. hemitoraxu

 hrudní chirurg indikujehrudní chirurg indikuje
VATS +suturuVATS +suturu

 10.6. konzultace CKTCH10.6. konzultace CKTCH
se snímky ze 7.6.se snímky ze 7.6.

 lékař telefonickylékař telefonicky
upozorňuje na rpt.upozorňuje na rpt.
bránice vpravobránice vpravo

 RDG klinika následněRDG klinika následně
upravuje popis : rupuraupravuje popis : rupura
pr. brániční kupole spr. brániční kupole s
herniací části pr. lalokuherniací části pr. laloku
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 hrudní chirurg indikujehrudní chirurg indikuje
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 operace 11.6.operace 11.6. ––
6. den od úrazu6. den od úrazu

 torakoskopietorakoskopie -- rupturaruptura
bránice 15 cm sbránice 15 cm s
herniací jaterní tkáně,herniací jaterní tkáně,
minim. množstvíminim. množství
výpotku,  bez dalšívýpotku,  bez další
patologiepatologie

 operace 11.6.operace 11.6. ––
6. den od úrazu6. den od úrazu

 torakoskopietorakoskopie -- rupturaruptura
bránice 15 cm sbránice 15 cm s
herniací jaterní tkáně,herniací jaterní tkáně,
minim. množstvíminim. množství
výpotku,  bez dalšívýpotku,  bez další
patologiepatologie



 dx. torakotomiedx. torakotomie
v 8. mezižebří,v 8. mezižebří,
repozice jaterrepozice jater ––
bez porušení kapsuly,bez porušení kapsuly,
sutura bránice,sutura bránice,
drenáždrenáž

 dx. torakotomiedx. torakotomie
v 8. mezižebří,v 8. mezižebří,
repozice jaterrepozice jater ––
bez porušení kapsuly,bez porušení kapsuly,
sutura bránice,sutura bránice,
drenáždrenáž



 HD do 13.6.HD do 13.6.
 hojení p.p.Ihojení p.p.I
 následně 14.6. OSnásledně 14.6. OS

pánvepánve
 RTG 17.6.RTG 17.6. –– fyziol.fyziol.
 vertikalizacevertikalizace
 21.6.překlad Havl. brod21.6.překlad Havl. brod

 HD do 13.6.HD do 13.6.
 hojení p.p.Ihojení p.p.I
 následně 14.6. OSnásledně 14.6. OS

pánvepánve
 RTG 17.6.RTG 17.6. –– fyziol.fyziol.
 vertikalizacevertikalizace
 21.6.překlad Havl. brod21.6.překlad Havl. brod



Ruptury bránice :Ruptury bránice :

 obtížná diagnostikaobtížná diagnostika
 nespecifické příznakynespecifické příznaky
 limity zobrazovacích metodlimity zobrazovacích metod
 vždy operační léčbavždy operační léčba

CAVECAVE –– při podezření na poranění bránicepři podezření na poranění bránice
nezavádět nízkou drenáž hrudní pro rizikonezavádět nízkou drenáž hrudní pro riziko
perforace herniovaných orgánůperforace herniovaných orgánů

 obtížná diagnostikaobtížná diagnostika
 nespecifické příznakynespecifické příznaky
 limity zobrazovacích metodlimity zobrazovacích metod
 vždy operační léčbavždy operační léčba

CAVECAVE –– při podezření na poranění bránicepři podezření na poranění bránice
nezavádět nízkou drenáž hrudní pro rizikonezavádět nízkou drenáž hrudní pro riziko
perforace herniovaných orgánůperforace herniovaných orgánů



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


