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2. ABSTRAKT 

PATOFYZIOLOGIE RŮZNÝCH TYPŮ KÝL A JEJICH INCIDENCE V ROZMEZÍ 

ČERVEN 2013 – ČERVEN 2015 VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 

Autor: Hana Valášková 

Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petra Fikrová, Ph.D., Katedra biologických a 

lékařských věd 

Úvod: Kýla je onemocnění dutiny břišní, které je nejčastěji operovaným onemocněním 

v nemocnicích. Kýly můžeme dělit z několika hledisek, např. dle doby vzniku na kýly 

vrozené a získané. 

Cíl práce: Cílem práce bylo podat ucelený přehled o patologii kýl, zjistit incidence této 

patologie ve středočeském kraji.  

Metodika: Informace pro teoretickou část jsme získávali z odborných publikací či 

z odborných internetových stránek. Informace pro praktickou část byly získány sběrem 

operačních protokolů a dotazníků od pacientů na dvou pracovištích. 

Výsledky: V teoretické části jsme podali ucelený přehled o patofyziologii nejčastějších typů 

kýl. Na základě sběru operačních protokolů jsme pracovali s celkovým souborem 982 

pacientů a ze získaných dotazníku jsme měli celkový soubor 148 pacientů. V obou souborech 

jsme prokázali častější postižení mužů a nejčastější výskyt tříselné kýly.  

Diskuze a závěr: V diskuzi jsme porovnávali naše výsledky v praktické části s odbornými 

články – ve většině případů jsme měli podobné výsledky jako v článcích. Zjistili jsme, že kýla 

je jedním z nejoperovanějších chirurgických zákroků po celém světe. Toto onemocnění se 

nejčastěji vyskytuje u mužské populace a nejčastějším typem kýly je tříselná kýla. V dnešní 

době se dává spíše přednost laparoskopické operaci před klasickou operací. Cíle diplomové 

práce, které jsme si stanovili, byly naplněny. 

Klíčová slova: kýla, tříselná kýla, klasická operace, laparoskopická operace 
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3. ABSTRACT 

PATHOPHYSIOLOGY DIFFERENT TYPES OF HERNIA AND THE INCIDENCE 

RANGING JUNE 2013 - JUNE 2015 IN THE CENTRAL REGION 

Author: Hana Valášková  

Tutor: PharmDr. Petra Fikrová, Ph.D., Department of Biological and Medical Sciences 

Introduction: A hernia is a disease of the abdominal cavity, which is the most frequent 

operated disease in hospitals. Hernias can be divided according to several aspects, e.g. 

according to the time of origin to the hernia congenital and acquired. 

Objectives: The aim of this dissertation was to provide a comprehensive overview of the 

pathology of hernias and check the incidence of this pathology in the Central Bohemia 

Region.  

Methodology: Information for the theoretical part were gotten from professional publications 

or specialized websites. The information for the practical part were obtained by collecting 

operational protocols followed and questionnaires at two different facilities.  

Results: In the theoretical part we presented a comprehensive overview of the 

pathophysiology of the most common types of hernias. Based on the collection of operational 

protocols we worked with the group of 982 patients and 148 patients were gotten from 

received questionnaires. In both groups, we proved more frequent affliction of men and the 

most frequent incidence of inguinal hernia. 

Conclusion: In the discussion we compared our results from the practical part with the 

professional articles - in most cases we had similar results as published in those articles. We 

found out that the hernia is one of the most operated surgical procedures worldwide. This 

disease is most common among men population and the most common type of hernia is 

inguinal hernia. Nowadays laparoscopic surgery is tend to be preferred to conventional 

surgery. The objectives of this dissertation, that we set, have been met. 

Keywords: hernia, inguinal hernia, traditional operation, laparoscopic operation 
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4. ÚVOD PRÁCE 

Břišní stěna je tvořena několika vrstvami – kůží, tukovým podkožním vazivem, fasciemi 

(tenká pevná blána obalující svalstvo), svalovou vrstvou a peritoneem. Pobřišnice 

(peritoneum) je tenká blána, která pokrývá orgány uložené v dutině břišní i její stěnu. Pevnost 

a pružnost břišní stěny je dána speciální úpravou 3 vrstev plochých postranních břišních svalů 

nad sebou, v každé vrstvě probíhají svalová vlákna jiným směrem. V některých částech stěny 

břišní je výše popsaná stavba určitým způsobem redukována, a proto je snížená její pevnost a 

pružnost. Jsou to místa, kde břišní stěnu tvoří pouze vazivo (např. pupeční jizva), je zde méně 

svalových vrstev nebo jsou zde kanály a otvory ve stěně břišní (např. tříselný kanál). [1] 

Kýla (hernie) je abnormální vysunutí obsahu dutiny břišní vznikající defektem přední stěny 

břišní, dna pánevního, bránice i zadní stěny břišní nebo i defektem uvnitř dutiny břišní. Obsah 

břišní dutiny je pokrytý nástěnnou pobřišnicí (peritoneum). Kýlní vak je tvořen vychlípeninou 

pobřišnice. Otvor ve stěně břišní, kterým kýlní vak vystupuje ven, nazýváme kýlní brankou. 

Obsahem kýly mohou být jednotlivé části trávicí trubice (žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, 

červovitý výběžek), předstěra (omentum) či slezina. Kýly se vyskytují v české populaci ve 4 

až 5 %. Nejčastěji se jedná o kýlu tříselnou, dále pupeční a stehenní. Tříselné kýly jsou 

častější u mužů, pupeční a stehenní u žen. Kýly dělíme podle doby a způsobu vzniku na 

vrozené (hernia congenita) a získané (hernia acquisita). [2] 

Podle umístění se může jednat o kýlu: [2] 

• zevní – s vysunutím nitrobřišních útrob navenek 

• vnitřní – orgány se zasunou uvnitř peritoneální dutiny do výchlipek již vytvořených 

nebo do výchlipek získaných po proběhlých zánětech. 

Dále můžeme kýly dělit dle jejich reponibility (schopnost vpravení, „zatlačení“ zpět do 

původní polohy) kýlního obsahu na kýly: [2,3] 

• volné, reponibilní (hernia libera, reponibilis) - obsah kýly spontánně vklouzne zpět 

nebo může být vpraven do břicha sám pacientem či lékařem 

• přirostlé, nereponibilní (hernia accreta, irreponibilis) – obsah kýlní nelze reponovat 

(zatlačit) zpět do dutiny břišní, 

• uskřinuté, inkarcerované (hernia incarcerata) – kdy je obsah v kýle brankou kýlní 

zaškrcen tak, že jsou stlačeny cévy a dochází k porušení výživy kýlního obsahu. 
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V práci se zabývám jednotlivými typy kýl, jejich patofyziologií, léčbou, rekonvalescencí a 

možnou recidivou tohoto onemocnění. Praktickou část jsem založila na dvouletém sběru 

souboru pacientů ze dvou odlišných míst a dotazníkové studii. Tuto část jsem obohatila i o 

část zaměřující se na hojení ran a péči o jizvu. Toto téma jsem si vybrala, protože jsem už tuto 

problematiku v minulosti zpracovávala a chirurgie jako obor mě vždy velmi lákala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

5. CÍL PRÁCE 

Cílem mé práce bylo podat ucelený přehled o patologii kýl a zjistit incidence této patologie ve 

středočeském kraji. 
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6. TEORETICKÁ ČÁST 

6.1 Etiologie kýl  

Dle příčin rozeznáváme kýly vrozené a získané. Příčinou vrozených kýl (hernia congenita) je 

vývojová porucha - jedná se buď o nedostatečný vývin vrstev břišní stěny, nebo o neúplné 

uzavření přirozených kýlních branek (např. kýla pupeční), které může být spojeno i s 

perforovaným kýlním vakem. Vrozené kýly bývají většinou dědičné.  

Získané kýly (hernia acquisita) vznikají v otvorech břišní stěny, které se otevřou až po 

narození - až teprve tehdy může dojít ke vzniku kýlního vaku. Otvory se vytvářejí buď 

působením zvýšeného nitrobřišního tlaku nebo bez zvláštního tlaku v oslabené břišní stěně či 

kombinací obou účinků.  

Ke zvýšenému nitrobřišnímu tlaku může vést:  

• těhotenství 

• velké nitrobřišní nádory 

• ascites (přítomnost volné tekutiny v dutině břišní) 

• obezita spojená se zvýšeným množstvím nitrobřišního tuk 

• usilovné užívání břišního lisu (zácpa, obtížné močení, úporné zvracení, kašel či 

namáhavá tělesná práce) 

• úder na břicho nebo úrazové stlačení břicha 

Kýly, které vznikají následkem zvýšeného nitrobřišního tlaku při jiné nemoci (nádor tlustého 

střeva či hypertrofie prostaty) se mohou označovat také jako "symptomatické kýly" neboli 

kýly sekundární. 

Oslabení břišních svalů vzniká fyziologicky ve stáří nebo následkem nedostatečné výživy či v 

důsledku obrny svalů (např. při hemiplegii). Další příčinou mohou být laparotomie 

(chirurgické otevření dutiny břišní), které jsou prováděny podélným řezem, kdy může dojít k 

porušení inervace břišních svalů. 

Úrazový vznik kýly je možné uznat jen za několika podmínek: pravá úrazová kýla je kýla, 

který vznikla přímým poškozením břišní stěny nebo vznikla v jizvě po laparotomii pro 

poranění břišní dutiny. Úrazový původ kýly, která vznikla v místě běžného výskytu kýl (např. 

tříselná), po svalové námaze může být uznán jen v následujících případech:  
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• tělesná námaha byla mimořádně velká, mohl být při ní vykonán neobratný pohyb 

• příznaky kýly (bolesti, nutnost přerušit práci) se objeví hned po námaze 

• klinicky se najde úzká kýlní branka a malý, těžko reponibilní kýlní vak 

• při operaci se najdou krevní výrony nebo trhliny v povázce [4] 

 

6.2 Patologická anatomie kýl 

Otvor v břišní stěně, kterým vystupují útroby z břicha, je označován jako kýlní branka. Jedná 

se buď o fyziologicky slabší místo břišní stěny či štěrbinu, kde procházejí cévy a nervy, nebo 

o defekt břišní stěny, který vznikl po operaci či poranění. Na kýle rozeznáváme tři základní 

části: vak, obsah a přídatné obaly vaku. [4] 

a) Kýlní vak 

Jedná se o vychlípeninu nástěnné pobřišnice, která je vytlačená břišními útrobami skrze břišní 

stěnu. Kýlní vak má 3 části - krček, tělo a dno. 

a) Krček (collum) - Jedná se o prstencovitý přechod nástěnné pobřišnice do 

vlastního vaku. U některých velkých kýl (např. v jizvě po operaci) je tento 

přechod široký a krček tak chybí. 

b) Tělo (corpus) - Jedná se o část vaku, která se vyklenuje z břišní dutiny. 

c) Dno (fundus) - Tato část sahá nejdále navenek z břišní dutiny. [4] 

Obrázek č. 1 Části kýly [4] 
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Kýlní vak může mít různou tloušťku - od vaku velmi jemného až k fibrózně ztluštělému u 

dlouhotrvajících kýl. Ve většině případů je jednoduchý, ale mohou se v něm vyskytovat různé 

řasy a přepážky. U déle trvajících kýl srůstá vak často s obsahem kýly. Ojediněle jsou při 

jedné kýlní brance vytvořeny vaky 2 - jedná se tedy o dvojitý kýlní vak. [4] 

"Kýlní vak je obklopen většinou útvary, které jsou v něm obsažené v celém rozsahu. Někdy 

se však vsune do vaku útroba krytá jen zčásti peritoneem, např. cékum, sigmoideum nebo 

močový měchýř, a pak tvoří část kýlního vaku přímo stěna této útroby. Taková kýla se 

označuje jako skluzná (par glissement). Vyskytuje se nejčastěji u tříselných kýl. Rozpoznání 

před operací bývá nesnadné, operace je obtížnější a nebezpečnější, protože při preparaci 

kýlního vaku lze poranit příslušné střevo nebo močový měchýř." [4] 

Obrázek č. 2 Skluzná kýla [4] 

 

b) Obsah kýly 

Kýla může obsahovat jakýkoli orgán břišní dutiny s výjimkou pankreatu (slinivky břišní). 

Nejčastěji může obsahovat tenké střevo (pak se jedná o enterokélu) a omentum (předstěra - je 

to struktura uvnitř dutiny břišní, která je odvozená od pobřišnice a připojená k povrchu 

žaludku, v tomto případě se pak jedná o epiplokélu). Méně často je obsahem kýly tlusté střevo 

včetně červovitého přívěsku, močový měchýř, žaludek, vaječník, vejcovod, děloha či varle. 

Velmi vzácně jsou obsahem kýlního vaku játra a slezina.  

Omentum je u dětí do 1 roku obsahem kýly vzácně, protože je krátké. U dospělých jedinců je 

v kýle častěji a velmi snadno srůstá s kýlním vakem. Kromě břišních orgánů může být v 

kýlním vaku tekutina ("kýlní voda"), k čemuž dochází při ascitu nebo uskřinutí. [4] 
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c) Zevní přídatné obaly kýlního vaku 

Jsou tvořeny vrstvami břišní stěny mezi vakem a kůží, často jsou vytažené a ztenčelé či spolu 

srostlé (svaly, fascie a podkožní tuk). 

Od kýly je třeba odlišit výhřez (prolaps), při kterém dochází k vystoupení břišní útroby 

trhlinou v pobřišnici a kýlní vak tedy není vytvořen. [4] 

Obrázek č. 3 Výhřez zavřený [4] 

 

6.3 Patofyziologie jednotlivých typů kýl 

Existuje několik druhů kýl a já bych se v této části chtěla věnovat těm hlavním, se kterými 

jsem se setkala i v praktické části této práce. Jak jsem již psala, kýly můžeme dle jejich 

umístění dělit na zevní a vnitřní. Dalšími druhy jsou brániční kýly a uskřinutá kýla. 

Příčinou vzniku kýly může být: fyzicky náročná práce, obezita, chronický kašel či zácpa, 

nitrobřišní nádory, těhotenství a jizva po operaci. To vše vyvolává nepoměr mezi 

opakovaným zvyšováním nitrobřišního tlaku a pevností břišní stěny, což je hlavní příčinou 

vzniku kýly. [5] 

6.3.1 Zevní kýly 

Zevní kýly jsou jedním z nejčastějších onemocnění, které je léčeno chirurgickým zákrokem. 

Tvoří 2 - 7 % všech chirurgických onemocnění. Velice často se vyskytují již v 1. roce života, 

potom jejich výskyt ubývá a znovu narůstá kolem 50. roku života. Postiženi jsou mnohem 

častěji muži než ženy. [4] 
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1) TŘÍSELNÁ KÝLA (Hernia inguinalis)  

Z hlediska jejího umístění je tento druh kýly lokalizován v tříselném kanálu. Tříselný kanál 

normálně u mužů obsahuje chámovod s cévami a nervy (funiculus spermaticus – provazec 

semenný) a u žen obsahuje děložní vaz (ligamentum teres uteri). Objevuje se v oblasti levé 

nebo pravé strany třísel nad tzv. tříselným vazem, kde je břišní stěna zeslabena právě 

v důsledku průchodu chámovodu a děložního vazu. Kýla se může postupně zvětšovat a tak 

sestoupit u mužů do šourku, v tomto případě se jedná o skrotální kýlu, a u žen může sestoupit 

do velkého stydkého pysku, v tomto případě se jedná o labiální kýlu. Může se jednat o kýlu 

vrozenou či získanou. [2,5] 

Obrázek č. 3 Anatomické znázornění tříselné kýly [6] 

 

2) STEHENNÍ KÝLA (Hernia femoralis)  

U tohoto druhu kýly dochází k protlačení kýlního obsahu do podkoží stehna pod tříselným 

vazem a to vnitřně od stehenní tepny a žíly. Je možné ji nahmatat zepředu na horním konci 

stehna. Velmi často se objevuje u starších osob, obzvláště u žen. [2,5] 
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3) PUPEČNÍ KÝLA (Hernia umbilicalis)  

Pupeční kýla vzniká na spodině pupku nebo v jeho těsné blízkosti. Velice často se vyskytuje 

už v novorozeneckém věku  - 10 – 20% novorozenců. U většiny novorozenců se do 2 roků 

věku kýlní branka spontánně uzavře. Pokud se vyskytuje v dospělém věku, tak tento druh 

kýly může dosáhnout značné velikosti, obzvlášť u obézních jedinců. [2,5] 

Obrázek č. 4 Pupeční kýla u novorozence [7] 

 

Obrázek č. 5 Pupeční kýla u obézního jedince [8] 
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4) EPIGASTRICKÁ KÝLA (Hernia ventralis)  

Epigastrická neboli břišní kýla vznikající průnikem preperitoneálního (uloženého před 

pobřišnicí) lipomu v důsledku aponeurózy břišních svalů v bílé čáře (linea alba) ve střední 

linii nad pupkem. [2] 

Obrázek č. 6 Vývoj epigastrické kýly [9]  

 

5) KÝLA V JIZVĚ (Hernia in cicatrice)  

Kýla v jizvě se může vyskytnout po jakékoli laparoskopické operaci dutiny břišní, obzvlášť u 

takových případů, kde došlo k poruchám hojení (hnisání, stehové píštěle). Může se také 

objevit při podvýživě. [2,5] 

6) DORZÁLNÍ KÝLA (Hernia lumbalis)  

Dorzální kýla vznikající vysunutím obsahu dutiny břišní v důsledku defektu ve svalech 

v dorzální části břišní stěny. Může se jednat o vrozený i získaný (např. po operaci nebo i 

úrazu) typ kýly. [2] 

 

 

 

 

a- preperitoneální lipom 

b- preperitoneální lipom 

s prázným vakem 

c- vyvinutý kýla s kýlním vakem 
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6.3.2 Vnitřní kýly  

Vnitřní kýly mohou vznikat v přirozených záhybech, vychlípeninách a vacích tvořených 

peritoneem (pobřišnicí). Jedná se o vrozené nebo získané kýly – které mohou vznikat 

druhotně po zánětech (např. difuzní peritonitidě) nebo po operacích například v podobě 

záhybu, který je tvořený srůsty. Peritoneální vychlípeniny (recesy) jsou umístěny buď kolem 

duodenojejunálního přechodu (recessus paraduodenalis), dále v oblasti slepého střeva a 

vzestupného tračníku (recessus ileocoecalis paracolicus). Tento typ kýly může také vzniknout 

v burze mentální (oblast peritoneální dutiny uložené za žaludkem) cestou skrz foramen 

Winslowi (jediný otvor spojující bursa omentalis a celý peritoneální prostor), které pod 

ligamentem hepatoduodenale (játrodvanáctníkový vaz spojující játra s dvanáctníkem, místo 

umístění vrátnicové žíly, jaterní tepny a žlučovodu) vede do burzy mentální. Tento typ kýl je 

velmi vzácný a proto i jejich diagnostika je spojena s mnohými obtížemi. [2] 

 

Obrázek č. 7 Vychlípeniny na zadní stěně břišní dutiny [9] 

 

 

 

 

 

 

1- recessus duodenojejunalis 

cranialis 

2- recessus duodenojejunalis 

caudalis 

3- recessus paracolicus 

4- recessus intersigmoideus 

5- recessus ileocaecalis 

cranialis 

6- recessus ileocaecalis 

caudalis 

7- recessus retrocaecalis 
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6.3.3 Brániční kýly  

Z vrozených kýl je nejznámějším typem posterolaterální kýla Bochdalekova. Ze skupiny 

získaných kýl jsou nejvíce zastoupeny kýly hiátové. 

Hiátová kýla je označení pro přesunutí ezofagogastrického spojení (jícnu se žaludkem) nebo 

části žaludku otvorem pro jícen v bránici (hilus oesophageus) do mezihrudí. Většina 

z hiátových kýl je tvořena skluznými hiátovými kýlami. 

• Skluzná hiátová kýla – vysunuje se ezofageálním hiátem do hrudníku spolu 

s ezofagogastrickým spojením i horní částí žaludku (kardií), bývá spojená s poruchou 

uzávěru přechodu mezi jícnem a žaludkem (inkompetence kardie) a s rozvojem 

příznaků refluxní choroby jícnu 

• Paraezofageální kýla – od skluzné kýly se liší tím, že má vytvořený velmi typický 

peritoneální vak, do mezihrudí se vysunuje část žaludku (fundus) nebo celý žaludek a 

další nitrobřišní orgány 

• Smíšená kýla – druhý nejčastější typ hiátové kýly, spolu s vysunutím části žaludku 

podél jícnu dochází ke skluzu kardie nad bránici – v důsledku toho dochází ke 

kardiální inkompetenci s možným rozvojem refluxní choroby jícnu 

• Traumatická brániční kýla – může vzniknout po tupých i penetrujících poraněních 

hrudníku a břicha, dochází u ní k vysunutí břišních orgánů do hrudníku trhlinou 

v bránici. [2] 

Obrázek č. 8 Brániční kýla [10]               
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6.3.4 Uskřinutá kýla  

Uskřinutá (inkarcerovaná) kýla je řazena mezi náhlé příhody břišní a je považována za jednu 

z komplikací kýl. Při uskřinutí dojde k postupné ischemii uskřinuté části trávicí trubice. Podle 

obsahu kýlního vaku se vyskytují odlišné klinické příznaky. [2] 

Obrázek č. 9 Inkarcerovaná kýla [4] 

  

 

6.4 Klinické příznaky jednotlivých typů kýl 

6.4.1 Příznaky kýl 

Subjektivní příznaky 

1) Bolesti - Velmi často upozorní nemocného na kýlu mezi prvními. Bývají pálivé, 

tahavé, způsobené tahem za nástěnnou pobřišnicí či mezenteriem. Obyčejně svou 

intenzitu zesilují ve stoje nebo při zvýšení nitrobřišního tlaku. Méně často je jejich 

charakter kolikovitý. 

2) Vyklenutí - Je zpravidla nápadnější ve stoje, jeho velikost se zvětšuje kašlem a 

zvýšenou tělesnou námahou. Vleže se ztrácí nebo je možné ho reponovat rukama. U 

přirostlých kýl je repozice možná jen z časti nebo je vůbec nemožná. Vyklenutí 

nemusí být viditelné u obézních lidí a u kýl na skrytých místech (např. v oblasti 

pánve). 

3) Poruchy střevní pasáže - Může se jednat o obstipaci (zácpu), nadýmání, někdy je 

přítomna nauzea až zvracení. [4] 
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Objektivní příznaky 

1) Vyklenutí na některém predilekčním místě (místo, které je nejčastěji napadáno 

určitým chorobným procesem) nebo v oblasti operační jizvy. U volných kýl mění svou 

velikost v závislosti na tělesné poloze (vstoje/vleže), stejně tak při kašli nebo 

zvýšeném nitrobřišním tlaku. U přirostlých kýl je neměnné. 

2) Poklep nad kýlou je buď bubínkový (obsahuje-li kýla střevo) nebo zkrácený, pokud 

kýla obsahuje předstěru, močový měchýř nebo tračník naplněný skybaly (jedná se o 

jednotlivé ztvrdlé, zahuštěné části stolice ve střevě).  

3) Na pohmat je útvar hladký pokud je jeho obsahem střevo a má konzistenci poddajnou 

nebo více méně elastickou. Pokud je v kýle přítomno omentum (předstěra), může být 

pohmatový nález hrbolatý a nepružný. Volná nebo přirostlá kýla je zpravidla 

nebolestivá, bolí uskřinutá kýla. 

4) Volnou kýlu je možné zatlačit celou do břicha (hernia libera seu reponibilis), 

přirostlou jen zčásti nebo není možné ji zatlačit vůbec. [4] 

 

 

6.4.2 Zevní kýly 

1) TŘÍSELNÁ KÝLA  

Mezi klinické příznaky tříselné kýly patří bolest a vyklenutí v oblasti třísla. Toto vyklenutí se 

zvětšuje při zvýšení nitrobřišního tlaku. U skrotální kýly se objevuje zvětšení poloviny 

šourku. Bolest, kterou se tříselná kýla projevuje, má charakter pálivé nebo píchavé bolesti, 

která se typicky vyskytuje v tříselné krajině, na šourku v případě skrotální kýly nebo na 

vnitřní ploše stehna. [2,5] 

2) STEHENNÍ KÝLA  

Mezi klinické příznaky stehenní kýly patří vyklenutí, které je patrné na stehně nebo pod 

tříslem. Toto vyklenutí může být někdy bolestivé a obsah kýlního vaku je často reponibilní 

(přirostlý) nebo inkarcerovaný (uskřinutý), protože kýlní branka je velmi úzká. [2] 
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3) PUPEČNÍ KÝLA  

Mezi klinické příznaky pupeční kýly patří vyklenutí, které se objevuje při zvýšení 

nitrobřišního tlaku. Bolesti, které se u kýly vyskytují, jsou vyvolány stlačením útrob v kýlní 

brance a většinou ustoupí po zasunutí obsahu zpět do dutiny břišní. Při uskřinutí ovšem 

bolesti budou přetrvávat. [2] 

4) EPIGASTRICKÁ KÝLA  

Mezi klinické příznaky epigastrické neboli břišní kýly patří bolestivé vyklenutí v oblasti 

střední čáry nad pupkem, které je velmi často reponibilní (přirostlé). [2]  

5) KÝLA V JIZVĚ  

Klinické příznaky u tohoto druhu kýly jsou ovlivněny její velikostí, které může být velmi 

rozměrná. Kromě bolestí v oblasti kýly se můžou vyskytnout i poruchy činnosti trávicí 

trubice. Mezi tyto poruchy můžeme zařadit např. zhoršení střevní funkce při deformaci 

střevních kliček, které vzniká následkem srůstu v kýlním vaku. [2] 

6) DORZÁLNÍ KÝLA  

Mezi klinické příznaky dorzální kýly patří vyklenutí, které je patrné mezi hřebenem kosti 

kyčelní a dolním okrajem 12. žebra (trigonum Petiti). [2] 

Obrázek č. 10 Dorzální kýly [9]                                    

   

 

 

1- XII. Žebro 

2- trigonum lumbale sup. 

3- okraj m. obliquus abdominis int. 

4- m. sacrospinalis 

5- m. latissimus dorsi 

6- m. obliquus abdominalis ext. 

7- trigonum lumbale inf. (Petiti) 
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6.4.3 Vnitřní kýly  

Klinické příznaky vnitřních kýl jsou způsobeny uzávěrem střevního lumen nebo uskřinutím 

střevní kličky včetně okruží. Takto vzniklá střevní neprůchodnost se u pacienta projeví 

obvykle zvracením, zástavou odchodu plynů a stolice a také bolestmi břicha, které jsou 

vyvolány poruchou výživy uskřinuté části střeva. [2] 

6.4.4 Brániční kýly  

Mezi klinické příznaky u novorozenců, kteří trpí Bochdalekovou kýlou, patří vznik akutní 

dušnosti, která vzniká v důsledku útlaku plic. Klinické příznaky u pacientů, kteří trpí hiátovou 

kýlou, zahrnují velmi časné pálení žáhy, které je způsobeno v důsledku poruchy kompetence 

kardie s gastroezofageálním refluxem kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu. Mezi další 

příznaky, které se vyskytují hlavně po jídle, řadíme retrosternální bolest, říhání, zvracení 

(zvratky mohou v některých případech obsahovat i krev). 

Pacienti s diagnostikovanou paraezofageální kýlou a smíšenou kýlou jsou vystaveni riziku 

vzniku vážných komplikací, jako jsou: 

• Obstrukční syndrom – vyvolaný obstrukcí až inkarcerací herniované části žaludku, 

obvykle se projevuje bolestí v epigastriu či na hrudníku 

• Krvácení -  způsobeno erozemi nebo vředy, které jsou vytvořeny v herniované části 

žaludku, tyto eroze/ vředy se projevují zvracením krve (hemateméza) nebo příměsí 

natrávené krve ve stolici (meléna), krvácení má většinou charakter chronické ztráty 

s následnou chudokrevností (anemizací) 

• Pseudokardiopulmonální obtíže – vyvolané tlakem herniované části žaludku na 

nitrohrudní orgány [2] 

 

6.4.5 Uskřinutá kýla 

Mezi klinické příznaky uskřinuté kýly patří: 

• Bolest v kýle a v dutině břišní, při uskřinutí střevní kličky se objevují i známky střevní 

neprůchodnosti.  

• Při uskřinutí předstěry (omenta) je bolest většinou lokalizována v kýlním vaku. 
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• Pokud dojde k nástěnnému uskřinutí střeva je v kýlní brance inkarcerována jen část 

střevní stěny. Z tohoto důvodu se příznaky objeví až po perforaci (proděravění) 

odumřelé části střevní stěny s bolestí a příznaky ukazující na zánět pobřišnice. 

• Pokud dojde k uskřinutí vnitřní kýly, projeví se to střevní neprůchodností či zánětem 

pobřišnice. Závažnost příznaků se odvíjí podle lokalizace kýly a doby od vzniku 

uskřinutí. [2] 

 

 

6.5 DIAGNOSTIKA KÝL  

Příznaky onemocnění kýlou jsou na počátku malé či téměř žádné. Nemocný obvykle přichází 

k lékaři s nálezem různě velkého vyklenování. Časným příznakem u tříselné kýly jsou tlakové 

nebo tahové pocity v tříselné krajině, které se zpočátku neobjevují vždy a pravidelně. Obvykle 

se tyto pocity objeví koncem pracovního dne, po větší fyzické námaze spojené se zvedáním 

břemen či po delší chůzi. S postupným zvětšováním kýlního vaku už k vyklenování dochází 

pravidelně při každém zvýšení nitrobřišního tlaku (při kašli, stolici či močení). Část pacientů 

popisuje tyto pocity jako bolestivé, které se většinou vyskytují u kýl menšího rozměru. Kýla 

většího rozměru může vyvolat zácpu nebo jiné porušení břišního komfortu. [11] 

Diagnostika kýl není nikterak náročná. Zevní kýly jsou viditelní pouhým okem. Základem 

diagnostiky je jednoduché fyzikální vyšetření pohledem a pohmatem, které zahrnuje i pokus o 

zatlačení kýly zpět do dutiny břišní, tzv. reponaci kýly. Další součástí diagnostiky je 

chirurgické vyšetření, při kterém si lékař všímá napětí břišní stěny a případné přítomnosti 

příznaků, které provázejí uskřinutí kýly. Vyšetření se obvykle provede ve stoje. Pro 

zvýraznění velikosti kýly může být pacient požádán, aby zatnul břišní stěnu, pokusil se 

zakašlat či provedl náznak dřepu. [1,12] 

Kýlu může potvrdit sonografií břišní dutiny. Jedná se o nebolestivé vyšetření, které využívá 

schopnosti ultrazvuku odrážet se od jednotlivých struktur různou měrou a tím tak poskytovat 

a tvořit jejich obraz. K diagnostice některých druhů kýl může přispět i rentgenové vyšetření. 

[12,13] 
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V dnešní době je zastáván názor, že každá kýla by měla být operována – čím dříve, tím lépe. 

Při menší kýle je nižší riziko komplikací během operace i po operaci, rovněž hrozí méně 

recidiv. Pokud jsou přítomny známky střevní neprůchodnosti, jak již byla zmíněná zácpa, což 

je potvrzeno rentgenovým vyšetřením břišní dutiny ve stoje, a jedná se o uskřinutou kýlu, je 

nutné akutní operativní řešení. [1] 

Obrázekč. 11 Rentgenový přístroj [14]

 

Obrázek č. 12 Sonografie břicha [15] 
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6.6 LÉČBA KÝL 

6.6.1 Konzervativní způsob léčby 

Konzervativní způsob léčby je jedním z možných léčebných řešení onemocnění kýlou. Ke 

konzervativnímu léčení můžeme řadit:  

• Vyloučení nadměrné tělesné námahy a omezení vlivů zvyšujících nitrobřišní tlak, 

pokud je to možné (např. léčba zácpy). 

• Kýlní pásy (bracherium) – Jsou celkově málo účinné a využívány jsou nejčastěji u 

volných tříselných kýl.  Mohou být ovšem indikovány při kontraindikacích operace 

nebo v případech, kdy operaci odmítá sám nemocný. Bezvýznamné jsou u kýl 

stehenních či epigastrických. U kýl ireponibilních (přirostlých) jsou kontraindikovány 

(např. u velké šourkové kýly). Kromě malé účinnosti z hlediska léčby působí pásy při 

jejich delším nošení na kůži ekzémy, pyodermie (hnisavé kožní infekce) až ulcerace a 

tlakem, kterým působí, vyvolávají atrofii i hlubších tkání. V některých případech 

mohou působit jako psychická opora (u přirostlých pupečních kýl) a u některých kýl 

(např. přirostlé šourkové) je vhodné pouze suspenzórium. 

• Taxe - vpravení kýlního obsahu do břicha. Toto se může provádět pouze u volných 

kýl, např. před přiložením kýlního pásu. Je obtížné to provést u velkých kýl, při 

meteorismu (nadýmání, plynatost) nebo ascitu (přítomnost volné tekutiny v dutině 

břišní). Taxe je nevhodná až nebezpečná u akrétních (přirostlých) a uskřinutých kýl. 

[4] 

Konzervativní léčba je v dnešní době zcela obsolentní. Kýlní pás nic nevyřeší, většinou 

nemocného obtěžuje – zhoršuje hygienu tříselné oblasti. Navíc měkké tkáně v okolí kýlní 

branky jsou trvalým tlakem, který pás působí, chronicky ischemizovány a v důsledku toho 

jsou dále oslabovány. Proto tak jedinou správnou léčbou kýl je léčba operační.  Každá kýla by 

se měla operovat. Kýla se v žádném případě spontánně nezhojí, na rozdíl od dětské / 

kojenecké pupeční kýly, u které je možnost spontánního zhojení. Kýlní vak se zvětšuje 

postupem času. Operovat by se tedy mělo včas, dříve než dojde k uskřinutí kýly nebo k jejímu 

zvětšení tak, že je technicky neřešitelná. Malé kýly mají i menší výskyt recidiv a to bez 

ohledu na použitou operační metodu. [9] 
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Obrázek č. 13 Kýlní pás oboustranný [16]  

 

Obrázek č. 14 Kýlní pás jednostranný [17]  

 

 

Obrázek č. 15 Kýlní pás pupeční [18]  

  

 

Obrázek č. 16 Kýlní pás pupeční dětský [19]  
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Obrázek č. 17 Kýlní pás břišní s pelotou [20]  

  

Obrázek č. 18 Suspenzórium [21]              
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6.6.2 Operační způsob léčby 

Jedinou správnou léčbou v dnešní době je léčba operační, jelikož konzervativní léčba je v 

dnešní době velice obsolentní a málo účinná. Každá kýla by se měla operovat včas – za 

včasnou operaci se považuje operace nevelké nekomplikované kýly, která nezpůsobuje 

pacientovi žádné potíže. 

Operace nekomplikované kýly se řídí základními principy. Je-li to možné odstraní se příčina 

vyvolávající zvýšení nitrobřišního tlaku, dále se uvolní, otevře (herniotomie), preparuje kýlní 

vak. Následně se izoluje kýlní branka a provede se reparace a následné posílení oslabených 

struktur, takzvaná plastika. [22] 

Operace se mohou být prováděny buď klasickým nebo laparoskopickým způsobem. 

Kontraindikací operačního provedení mohou být: 

• vysoký věk 

• druhá polovina těhotenství 

• současná choroba, která nedává pacientovi vyhlídky na delší přežití (např. zhoubné 

nádory či kardiovaskulární choroby) 

• chronický úporný kašel (asthma bronchiale) 

• obrovské kýly a eventrace (po vpravení obsahu takové kýly zpět do břicha nastávají 

osudné poruchy dýchání a odtoku krve ze splanchnické oblasti) 

• opakované recidivy kýl s příznaky svědčícími o méněcennosti pojiva nebo 

mnohočetné kýly 

Dočasnými kontraindikacemi operačního provedení mohou být: 

• akutní infekční nebo hnisavé onemocnění 

• oděrky, vyrážky, folikulitidy (typ hnisavého zánětu) v místě kýly 

• stav po infarktu myokardu (méně než půl roku) 

• úporný, ale léčitelný kašel 

• hypertrofie prostaty – dokud není operována [4] 

 

 



 

30 
 

6.6.2.1 Klasické provedení operace kýl 

Klasickou operační léčbou se v dnešní době rozumí provedení operace obvyklou operační 

technikou zahrnující: incizi kůže a podkoží, zástavě krvácení, otevření tříselného kanálu, 

preparaci kýlního vaku, ošetření kýlní branky a sutuře incidovaných tkání,která je provedena 

pod určitým napětím. Tato metoda se nazývá “tension on”. [23] 

 

Klasické provedení operace tříselné kýly 

Plastika tříselné kýly je operační zákrok, při kterém dojde k odstranění kýlního vaku a 

plastikou se zamezí jeho opětovnému vyhřeznutí. V případě, že obsahem kýlního vaku jsou 

nitrobřišní orgány – jsou vpraveny (reponovány) zpět do dutiny břišní. Operace je prováděna 

v celkové, epidurální nebo spinální anestezii na operačním sále a je zahájena otevřením 

tříselného kanálu z kožního řezu nad tříslem. Následně dojde k uvolnění kýlního vaku a 

popřípadě dochází k zreponování útrob (střevo, předstěna) v kýlním vaku, pokud jsou v něm 

obsaženy. Poté je kýlní vak odstraněn a chirurg pokračuje plastikou (zpevněním) tříselného 

kanálu, někdy se k posílení využívá nevstřebatelná síťka, která slouží k posílení zpevnění 

třísla. Operace je ukončena zašitím operační rány. [24] 

 

Klasické provedení operace břišní, pupeční kýly a kýly v jizvě 

Plastika těchto typů kýl je operační zákrok, při kterém je odstraněn kýlní vak a plastikou 

(zpevněním) břišní stěny se zamezí jeho opětovnému vyhřeznutí a tím znovu vytvoření 

(recidivě) kýly. V případě, že obsahem kýlního vaku jsou nitrobřišní orgány, jsou vpraveny 

(reponovány) zpět do dutiny břišní. Pokud je břišní stěna oslabená nebo se jedná o recidivu 

kýly, je břišní stěna zpevněna pomocí nevstřebatelné síťky. 

Operace je prováděna v celkové, epidurální / spinální anestezii na operačním sále. Z kožního 

řezu v oblasti kýly proniká operatér do oblasti povázky (fascie) břišní stěny nebo břišní dutiny 

a ozřejmuje defekt ve stěně břišní. Samotný výkon spočívá v ozřejmění kýlního vaku a 

případném uvolnění s repozicí útrob – pokud jsou v kýlním vaku přítomny. Poté dochází 

k rekonstrukci břišní stěny sešitím jednotlivých vrstev. Někdy můžeme plastiku zpevnit 

v důsledku vložení nevstřebatelné síťky, čímž je dosaženo zpevnění oslabené břišní stěny se 

snížením rizika recidivy kýly. V případě potřeby je zaveden drén, který má za úkol odvést 
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krev / tekutiny, které jsou produkovány tkáněmi z břišní dutiny. Drén je odstraněn v závislosti 

na množství a charakteru odváděné tekutiny. Operace je ukončena zašitím operační rány. [25] 

Obrázek č. 19 Ukázka nevstřebatelné síťky Chiralen [26] 

 

 

6.6.2.2 Jednotlivé typy operací a jejich provedení 

• Epigastrická kýla  

Operace nebývá v každém případě hned nutná. Nemocného nejprve řádně vyšetříme, 

abychom vyloučili onemocnění žaludku, dvanáctníku či žlučových cest. 

1) Preperitoneální lipom vypreparujeme podle jeho umístění z podélného nebo příčného 

řezu. Při více lipomech zajišťuje lepší přístup provedení podélné incize (řezy). Pokud 

nezjistíme přítomnost kýlního vaku, uvolníme lipom a po podvázání jeho stopky jej 

odstraníme. Pokud je kýlní vak vytvořen, rozšíříme vzniklou štěrbinu v povázce, ale 

jen natolik, abychom usnadnili jeho repozici. Otvor rozšiřujeme vždy napříč a ve 

směru vláken povázky. 

2) Po repozici kýly uzavřeme v povázce vzniklý otvor jednotlivými U-stehy. Střechovité 

přešití povázky dle Maya je doporučováno jen při široké štěrbině. [27] 
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• Pupeční kýla – operace podle Maya  

Pravé pupeční kýly se obvykle vyskytují hlavně u dětí, u dospělých se jedná spíše o kýly 

paraumbilikální. Při operaci dětské kýly stačí izolovat kýlní vak, zanořit jej zpět a vzniklý 

defekt uzavřít. Velký kýlní vak je však třeba resekovat a jelikož otvor v povázce je u 

dospělých většinou širší než u dětí musí se tedy uzavírat plastiky.  

1) Kolem pupku povedeme poloobloukovitý řez ve vzdálenosti přibližně půl centimetru. 

Řez můžeme umístit nad pupek nebo pod něj či dokonce po jeho straně. Postranní řez 

je pak možné podélně prodloužit v případě potřeby. 

Obrázek č. 20 Operace dle Maya 1 [27]    

 

2) Preparací pronikáme až k pochvě přímého svalu a pak kůži nadzvedneme pomocí 

pinzet. Pupek obejdeme preparačním zahnutým peánem, jehož otevřením se pupek 

zvedá a odkrývá se rozhranní mezi kůží a kýlním vakem. Vak se dá od kůže mnohem 

lépe oddělit, pokud vložíme do pupku ukazovák. 

Obrázek č. 21 Operace dle Maya 2 [27]           
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3) Pokud je kýlní vak malý a prázdný, je možné jej reponovat bez jeho otevření. Obvykle 

je však kýlní vak otvírán a jeho obsah je opatrně uvolněn, následně reponován do 

dutiny břišní. Kýlní vak je nakonec resekován. 

Obrázek č. 22 Operace dle Maya 3 [27]         

 

 

4) Peritoneum sešíváme pokračujícím katgutovým stehem. Aby bylo možné kýlní branku 

spolehlivě uzavřít, musíme velmi pečlivě vypreparovat její vazivové okraje, které 

přesuneme přes sebe a prošijeme je nitěnými U-stehy. U-stehy jsou založeny přibližně 

1,5 cm od okraje horní i dolní povázky. 

5) Kromě toho je přichycen ještě horní okraj přesunuté povázky ke spodní povázce 

jednotlivými stehy. K takto zdvojené povázce je katgutovým stehem přitažen pupek, 

čímž se naznačí jeho normální vtažení. 

Obrázek č. 23 Operace dle Maya 5 [27]       
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6) Operace je zakončena katgutovým stehem podkoží a velmi přesným stehem kůže. [27] 

Obrázek č. 24 Operace dle Maya 6 [27]       

                     

 

 

• Přímá tříselná kýla  

1) Incize (řez) sleduje tříselný vaz. Mediálně vede asi prst nad ním, z laterálního pohledu 

stoupá. U mladých a hubených jedinců je z kosmetického hlediska vhodnější krátký 

příčný řez, který je umístěn nad zevním ústím tříselného kanálu. 

Obrázek č. 25 Operace tříselné kýly 1 [27]       

       

2) Protětím kůže a následně podkoží a povrchové fascie pronikáme k aponeuróze (jedná 

se o tenkou vazivovou blánu, která je plošně rozprostřenou šlachou) zevního šikmého 

svalu. 

Obrázek č. 26 Operace tříselné kýly 2 [27]      
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3) Nalezneme zevní ústí tříselného kanálu, pronikneme jím pod aponeurózu a protínáme 

ji ve směru vláken z mediální nebo laterální strany. 

4) Když rozvíráme okraje aponeurózy a odsouváme vnitřní šikmý sval, vidíme celý 

funiculus spermaticus (semenný provazec). Ten uvolníme a podvlékneme pomocí 

gumové hadičky. 

Obrázek č. 27 Operace tříselné kýly 4 [27]      

          

5) Odtáhneme provazce na stranu a protneme fascia transversalis (fascie m. transversi 

abdominis). U dolního konce vnitřního šikmého svalu přítomnou tukovou tkáň 

nařízneme a tupě ji rozhrneme. Další preparací pátráme po možném vyklenutí 

pobřišnice. 

Obrázek č. 28 Operace tříselné kýly 5 [27]      

             

6) Nejšetrnějším způsobem odkrýváme kýlní vak, jehož krček je mnohem širší, než jaký 

se vyskytuje u kýly nepřímé. Velmi často se, jako součást kýly objevuje močový 

měchýř a proto musíme počítat i s možností výskytu kýly skluzné. Kýlní vak větších 

rozměrů by se měl otevřít, následně prohlédnout jeho obsah a vak případně resekovat. 

Obrázek č. 29 Operace tříselné kýly 6 [27]      
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7) Kýlní vak obšíváme při jeho bázi pomocí zdrhujícího stehu, tak abychom nezabrali 

příliš mnoho tkáně a nezachytili eventuálně přilehlý močový měchýř. 

Obrázek č. 30 Operace tříselné kýly 7 [27]          

             

8) Zanořený pahýl vaku je možné navíc překrýt sešitím proťaté fascia transversalis 

několika stehy. [38] 

Obrázek č. 31 Operace tříselné kýly 8 [27]       

                

 

Při operaci přímé kýly je velmi důležitou částí výkonu zpevnění stěny tříselného kanálu. U 

dětí toto opatření není nutné, protože anatomická stavba tříselného kanálu nebývá porušena. 

Tříselní kanál se dá rekonstruovat různými způsoby – já uvedu 2 nejčastěji prováděné 

způsoby reparace tříselného kanálu. [27] 
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1) Operace dle Bassiniho [27] 

• Nejprve si musíme připravit přístup k celému tříselnému vazu, následně protínáme 

aponeurózu a odsouváme pobřišnici. Důležitý je prvně vedený steh, kterým z jedné 

strany zabereme okraj svalu přímého, vnitřního šikmého a svalu příčného. Následně 

z druhé strany zachycujeme úpon tříselného vazu na okostici hrbolu stydké kosti. 

K tomu využíváme pevné „periostální“ jehly. Při zakládání dalších stehů k dolní části 

tříselného vazu musíme mít na paměti jeho těsné topografické vztahy k velkým 

cévám. Z tohoto důvodu vedeme jehlu jen povrchově i v případě, kdy musíme zabrat 

široký pruh vazu. 

Obrázek č. 32 Provedení operace dle Bassiniho 1 [27]     

           

• Vytvoříme si tak pevnou zadní stěnu tříselného kanálu a zajistíme i kýlní branku. Měli 

bychom však vypreparovat a odsunout nervová vlákna (větev n.iliohypogastricus a n. 

ilioinguinalis), která probíhají na povrchu vnitřního šikmého svalu, abychom tak 

předešli pozdějším komplikacím v podobě neuralgií.  Pokud se nám nedaří tyto větve 

dostatečně uvolnit, měli bychom je raději resekovat, než abychom je zabrali do tudy 

probíhajících stehů. Pak můžeme teprve přišít vnitřní šikmý sval spolu se svalem 

příčným k tříselnému vazu a to pomocí 5-8 stehů. 

Obrázek č. 33 Provedení operace dle Bassiniho 2 [27]        
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• Když jsme si všechny stehy připravili, začínáme je vázat z mediálního konce rány pod 

semenným provazcem. Přitom musí vnitřní ústí tříselného kanálu zůstat prostupné 

minimálně na špičku prstu, aby nesvíralo vystupující provazec. 

Obrázek č. 34 Provedení operace dle Bassiniho 3 [27]      

             

• Přední stěna tříselného kanálu je pak obnovena následujícím způsobem – nad 

funikulem sešijeme proťatou aponeurózu zevního šikmého svalu až na zevní ústí, kde 

semenný provazec prochází. Nesmí v tomto místě dojít k zúžení, aby nedošlo ke stázi 

a následně atrofickým změnám varlete. Operace je dokončena stehem podkoží a kůže. 

Obrázek č. 35 Provedení operace dle Bassiniho 4 [27]      

         

2) Operace dle Lichtensteina  

• Principem reparace tímto způsobem je posílení zadní stěny tříselného kanálu vložením 

retroaponeurotické síťky. Tato síťka je zafixována k tříselnému vazu a ke svalovině 

m.internus, která leží za semenným provazcem. 

o K posílení zadní stěny je sestřižena síťka ULTAPRO na rozměry 6x14cm. Její 

implantace je prováděna pokračujícím stehem, který začíná na os pubis U-

stehem a překrývá ji minimálně 2 cm mediálním směrem. Pokračujícím stehem 

postupujeme až do výšky vnitřního tříselného prstence. Šicím materiálem je 

polypropylen síly 0. Kýlní vak je samozřejmě předem reponován, je-li to nutné 

je udržen v repozici 2 fixačními stehy. Poté je mobilizován semenný provazec, 

aniž by došlo k odstranění kremasteru (sval, který vede podél semenného 

provazce; jeho stah vede ke zdvižení varlete). Velmi důležitá je bezpečná 
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fixace síťky ke stydké kosti a její bezpečné překrytí, které by mělo lalokovitě 

přesáhnout tak daleko, aby zde vyloučilo pozdější možnou recidivu. 

o Pokračující steh je veden až do výšky vnitřního tříselného anulu. V tomto 

místě jej zauzlíme a odstřihneme. U tříselného vazu by neměla zůstat žádná 

štěrbinka, která by mohla způsobit vznik recidivy. 

o Síťka ve tvaru jazyka je fixována jednotlivými stehy ke svalovině vnitřního 

šikmého svalu až do výšky vnitřního tříselného prstence. Přitom je nutné dbát 

na šetření nervů v sousedství. 

o Po dosažení požadované výšky přeložíme horní lalůčkovitý díl přes dolní a 

fixujeme ho pomocí izolovaného švu k tříselnému vazu. Následně dochází 

k uzavření aponeurózy zevního šikmého svalu přes již zafixovanou síťku. 

Zákrok je ukončen podkožními stehy a kožními svorkami. [28] 

 

 

• Nepřímá tříselná kýla  

1) Operaci zahajujeme protnutím kůže a podkoží, následnou preparací kýlního vaku a 

opatrným obnažením zevního ústí tříselného kanálu v aponeuróze zevního šikmého 

svalu. 

Obrázek č. 36 Operace nepřímé tř.kýly 1 [27]      
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2) Pod aponeurózou zasouváme nůžky, nadzvedáváme ji a protínáme ve směru vláken až 

nad vnitřní ústí kanálu. 

Obrázek č. 37 Operace nepřímé tř.kýly 2 [27]       

     

3) Kýlní vak i semenný provazec jsou v tomto okamžiku volně přístupny. Uvolníme je 

tedy tupě, podvlékneme pomocí gumové hadičky a z kýlního vaku odsouváme svalová 

vlákna kremasteru. 

Obrázek č. 38 Operace nepřímé tř.kýly 3 [27]      

      

4) Kýlní vak je vypreparován až k vnitřnímu ústí tříselného kanálu a následně uchopen 

klíšťkami. Nejprve dochází k reponaci kýlního obsahu a pak celého vaku až ke krčku, 

kdy ho oddělíme od semenného provazce. Operace je zakončena příslušným 

uzavřením rány. [27] 

Obrázek č. 39 Operace nepřímé tř.kýly 4 [27]             
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• Operace dle Marcyho  

Tento druh operace je základní reparací tříselného kanálu, která je využívána pro ošetření 

malé a střední nepřímé kýly. Nutná je v tomto případě pevná stěna tříselného kanálu v oblasti 

Hesselbachova trojúhelníku. Vnitřní tříselný kruh je postupně zúžen stehy a jeho šířka je 

upravena tak, aby v něm byl semenný provazec volně pohyblivý. Tento zákrok obvykle 

doplňuje plastiku vnitřního a příčného šikmého svalu, která je ale jen pomocného charakteru. 

Operace je zakončena jednoduchou suturou aponeurózy, podkoží a kůže.  

Tato operace hluboké vrstvy třísla není technicky náročná, důležitá je při ní pevnost okrajů 

vnitřního tříselného kruhu. Pokud je vnitřní anulus zúžen příliš může dojít ke vzniku 

hydrokély. Je-li špatně posouzena pevnost zadní stěny tříselného kanálu, nedojde k recidivě 

nepřímé kýly, ale ke vzniku přímé kýly. [29] 

• Tříselná kýla u ženy  

Operační postup je v zásadě podobný operaci tříselné kýly u mužů. Podobně jako je u mužů 

izolován funiculus spermaticus, tak je u žen izolován oblý děložní vaz (ligamentum teres 

uteri), ale na rozdíl od mužského provedení operace je vaz všit do tříselného kanálu. Mohl by 

být také při úponu protnut a protáhnut kanálem, který pro něj vytvoříme ve vnitřním šikmém 

svalu. Protažený volný konec je pak ukotven na přední pochvu přímého svalu. Operace je 

zakončena zašitím operační rány. [27] 

• Tříselná kýla u dětí – např. operační postup dle Grosse a Fergusona  

1) K zevnímu tříselnému kruhu pronikáme pomocí šikmého nebo příčného řezu, který je 

vedený v břišní řase. Protínáme aponeurózu zevního šikmého svalu ve směru vláken a 

vypreparujeme kýlní vak, ze kterého odsouváme vlákna kremasteru. 

2) Kýlní vak je podvázán a resekován u vnitřního tříselného kruhu a semenný provazec je 

v tomto případě ponechám na původním místě.  

Obrázek č. 40 Tříselná kýla u dětí [27]       
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3) Mediální list šikmé aponeurózy je spolu s vnitřním šikmým svalem pak přišit 

jednotlivými stehy k tříselnému vazu a tím pádem dojde k překrytí semenného 

provazce. 

4) Druhou řadou stehů jsou šity listy aponeurózy přesunuté přes sebe takovým 

způsobem, že je vazivový kryt tříselného kanálu zdvojen. Zevní ústí v něm musí 

ovšem zůstat dostatečně široké. Operace je zakončena uzavřením operační rány. [27] 

 

• Stehenní kýla  

Stehenní kýlu je možné operovat třemi způsoby: přímo ze stehna, z třísla či abdominální 

cestou. Běžně jsou užívány prvně dva uvedené, ale velké a komplikované kýly vyžadují pro 

své řešení někdy i přístup kombinovaný. Já jsem si vybrala popis operace stehenní cestou. 

1) Operaci zahájíme provedením podélné incize uprostřed vzdálenosti mezi stehenní 

tepnou a hrbolem stydké kosti. Incizi je možné také provést souběžně s tříselným 

vazem. 

Obrázek č. 41 Operace stehenní cestou 1 [27]      

            

2) Po protnutí podkožní tkáně a povrchové fascie se objeví v horní části řezu zevní šikmá 

aponeuróza a tříselný vaz (ligamentum Pouparti). 

3) Pod Poupartovým vazem prořízneme fascia fibrosa s obsaženou tukovou tkání 

(septum femorale) a následně hledáme kýlní vak. 

Obrázek č. 42 Operace stehenní cestou 3 [27]             
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4) Kýlní vak je vypreparován tupě až k jeho krčku a až poté otevřen. 

5) Měli bychom se pokusit obsah kýly reponovat, ale pokud to není možné, musíme 

rozšířit kýlní branku. 

6) Aby nedošlo přitom k nějakému poranění, měli bychom naříznout konkávní okraj 

ligamentum lacunare (Gimbernati) pod ochranou ukazováčku, který je přiložený ke 

kýlní brance. Řez je veden mediálním a kaudálním směrem. 

Obrázek č. 43 Operace stehenní cestou 6 [27]       

            

7) Po repozici kýlního obsahu zakládáme cirkulární zdrhovací steh. Přebytečná část vaku 

je resekována a uzavřený pahýl je zanořen zpět. 

8) Při šití kýlní branky je vložen do stehenního kanálu ukazovák. Je tak kontrolováno 

správné vedení stehů a současně jsou chráněny stehenní nerv a cévy před možným 

poraněním. Operace je ukončena zašitím operační rány. [27] 

Obrázek č. 44 Operace stehenní cestou 8 [27]      

               

• Kýla v jizvě  

Operace kýl v jizvě vždy vyžadují individuální postup, ale ani tak se někdy nemusí dosáhnout 

dokonalé rekonstrukce břišní stěny, která je samozřejmě cílem výkonu. Omezuje nás 

především rozsah kýly a stav břišní stěny, která se nesmí šít pod napětím. 
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V podstatě se operační technika řídí naprosto stejnými pravidly, která platí pro operace kýl 

vůbec. Nejprve je vypreparován a následně otevřen kýlní vak, jeho obsah je reponován zpět 

do břicha. Vak je potom odříznut v krčku, který je uzavřen stehy. V 2. fázi operace je zašita 

kýlní branka a co možná dokonale, anatomicky je rekonstruována břišní stěna. V nutných 

případech je možné zesílit břišní stěnu. Dovolila bych si popsat průběh operace kýly v jizvě 

ve střední čáře břicha, která probíhá následujícím způsobem: 

1) Nejprve je vyříznuta kožní jizva. Pokud je kůže nad kýlou ztenčelá a ochablá a okraje 

kýlní branky jsou dobře nahmatatelné, můžeme jizvu obříznout v širokém rozsahu. 

Obrázek č. 45 Operace kýly v jizvě 1 [27]       

    

2) Z podkoží je uvolněn kýlní vak a opatrně od něj je odpreparována obříznutá kožní 

jizva. Pokud je však s ním kůže pevně srostlá, můžeme ji na vrcholu kýly ponechat. 

Obrázek č. 46 Operace kýly v jizvě 2 [27]  

    

3) Kýlní vak je obnažen po celém obvodu kýlní branky. Při tom je zapotřebí velké 

opatrnosti pokud přesahuje vak po stranách okraje branky a je přirostlý ke svalové 

povázce.  
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4) Pokud dojde při preparaci k protržení vaku, uzavřeme prozatím vzniklou trhlinu 

stehem nebo peánem a později můžeme z tohoto místa začít s vyšetřením obsahu kýly, 

v případě kdy je celý vak již uvolněn. 

Obrázek č. 47 Operace kýly v jizvě 4 [27]       

    

5) Po otevření vaku je pečlivě oddělen jeho obsah od stěn a je následně reponován zpět 

do břicha. Přirostlé části předstěry a přebytečná pobřišnice mohou být resekovány. 

Operace je zakončena uzavřením operační rány. [27] 

Obrázek č. 48 Operace kýly v jizvě 5 [27]       
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6.6.2.3 Laparoskopické provedení operace kýl 

Laparoskopické operace jsou dalším možným operačním řešením v léčbě kýl. 

Laparoskopická operace je nejčastěji zahájena zavedením speciální bezpečností (Veressovy) 

jehly přes malou incizi v oblasti pupky s následující insuflací CO2 do dutiny břišní pod 

příslušným tlakem (12-14 torrů), čímž dochází k vytvoření kapnoperitonea (umělé naplnění 

peritoneální dutiny oxidem uhličitým). Z totožné incize je do břišní dutiny zaveden i port pro 

laparoskop s úhlovou optikou (nejčastěji 30o) a pod zrakovou kontrolou ještě 2 porty pro 

endoskopické nástroje. Po provedení vizuální revize se provádí vlastní hernioplastika. 

Reparace defektu je vždy prováděna metodou „tension free“. [30]  

Mezi miniinvazivní přístupy, které jsou využívány k operačnímu řešení kýl, patří IPOM, 

TAPP a TEP. 

IPOM (intraperitoneální onlay mesh) 

IPOM je laparoskopická technika, která se využívá k řešení tříselné kýly, a její princip 

spočívá v umístění protetického bio-materiálu přímo na peritoneum v oblasti defektu 

transabdominálním přístupem, aniž by byl vypreparován kýlní vak. Materiál je fixován 

různými typy klipů, vrutů nebo transparietálními stehy. Výhodou této metody je její 

jednoduchost a rychlost provedení. Nevýhodou jsou často vznikající recidivy kýl, které 

mohou vznikat v důsledku nedokonalé fixace síťky k pevným strukturám a přímému kontaktu 

materiálu se střevy, což může vést k následným adhezím. [30] 

Významnou změnou je používání neadhezivního polytetrafluoroetylenu, kdy plocha, která je 

přivrácená do břišní dutiny má vlastnosti vedoucí ke snížení rizika adhezí a druhá strana 

podporuje fibrotizaci. I přesto je tato metoda málo využívána, důvodem může být i cena 

nesmáčivé síťky, která je výrazně vyšší než u síťky prolénové. [29] 

Laparoskopická plastika tříselné kýly 

Plastika tříselné kýly je operačním zákrokem, při kterém dochází k odstranění kýlního vaku a 

následnému vložení zpevňující síťky, která zamezuje jeho opětovnému vyhřeznutí.  

Operace se provádí v celkové anestezii na operačním sále a existují 2 možnosti 

laparoskopické plastiky: 
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1) TAPP (transabdominální preperitoneální přístup) 

Operace je zahájena z 2 cm řezu u pupku, kterým se zavede speciální bezpečnostní jehla, přes 

kterou je dutina břišní plněna CO2. Cílem tohoto úkonu je zvětšení prostoru v dutině břišní a 

oddálení břišní stěny od příslušných orgánů, dochází tak ke vzniku kapnoperitonea. Pomocí 

drobných řezů se po dostatečném rozfouknutí břišní dutiny zavedou speciální tubusy (porty), 

přes které může chirurg zavést do břišní dutiny laparoskop (optické zařízení, které je spojené s 

kamerou, která umožňuje přenos obrazu z dutiny břišní na TV obrazovku) a operační nástroje.  

Samotný výkon v břišní dutině spočívá v uvolnění a repozici útrob (pokud jsou v kýle 

obsaženy), následném vytažení kýlního vaku z defektu v třísle zpět do dutiny břišní. Mezi 

pobřišnici a zadní stěnu tříselného kanálu je vložena nevstřebatelná síťka, která má za úkol 

zpevnit tříslo. Síťka je ukotvena speciálními kovovými vruty za sponu stydkou. Následně je 

prováděno sešití otevřené pobřišnice a výkon je ukončen vypouštěním CO2 z břišní dutiny, 

odstraněním nástrojů a zašíváním ran. [31] 

2) TEP (totálně extraperitoneální přístup) 

Operace, která je prováděna touto metodou, je opět zahájena zavedením speciální 

bezpečnostní jehly, pomocí níž je plněn prostor nad pobřišnicí CO2 (za účelem zvětšení 

zmíněného prostoru). Pomocí 3 malých řezů jsou zavedeny speciální tubusy (porty), přes 

které chirurg zavádí do břišní dutiny laparoskop a operační nástroje.  Následuje samotná 

preparace kýlního vaku a jeho vytažení z tříselného kanálu. Mezi pobřišnici a zadní stěnu 

tříselného kanálu je vkládána nevstřebatelná síťka, jejímž cílem je zpevnit krajinu třísla, a 

která je ukotvena speciálními kovovými vruty za sponou stydkou. Samotný výkon je ukončen 

vypuštěním CO2 z dutiny břišní, odstraněním nástrojů a zašitím veškerých vzniklých ran. 

K nevýhodám této metody patří obtížná počáteční direkce, kdy jsou za potřebí určité 

zkušenosti s tupou preparací preperitoneálního prostoru. Náročnější provedení mají velké, 

skrotální a skluzné kýly, které jsou velmi špatně odlišitelné. Prostorová orientace je dozajista 

zhoršena perforací peritonea s následným kapnoperitoneem. [29] 

Rozhodnutí o typu výkonu závisí na domluvě lékaře s pacientem a na vhodnosti druhu 

metody pro pacienta. [31] 
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Laparoskopická plastika kýly břišní, pupeční a kýly v jizvě 

Tyto plastiky jsou operačními zákroky, při kterých dochází k odstranění kýlního vaku a 

následnou plastikou (zpevněním) břišní stěny se zamezuje opětovnému vyhřeznutí a tím 

znovu vytvoření (recidivě) kýly. V případě kdy je břišní stěna oslabená nebo se jedná o 

recidivu kýly, je břišní stěna zpevněna pomocí nevstřebatelné síťky. [32] 

Operace je prováděna totožným způsobem, jaký byl popsán u laparoskopického řešení tříselné 

kýly pomocí metod TAPP a TEP. 

Každá operace, která je zahájena laparoskopickým způsobem, nemusí být vždy tímto 

způsobem dokončena. Pokud operatér usoudí, že operace nepřináší pro pacienta prospěch, 

převede se operace na klasickou operaci pomocí standardního řezu. Konverze na klasickou 

operaci není považována za komplikaci, ale provádí se v zájmu bezpečnosti pacienta. Riziko 

konverze je zvýšeno u obézních pacientů a u pacientů, kteří v minulosti již podstoupili 

operační zákrok v dutině břišní. [32] 

Obrázek č. 49 Rozmístění u laparoskopické operace [28] 

  

Obrázek č. 50 Pozice jednotlivých trokarů u TEP operace [28] 

 

OP = operatér 

ASS = asistent operatéra 

IS = instrumentující sestra 

M = monitorovací věž 
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6.6.3 Klasická versus laparoskopická operace 

V dnešní době se dává přednost většinou laparoskopickým operacím a to z různých důvodů. 

Jedním z mnoha důvodů je, že tyto operace mají mnohem lepší výsledky, než operace 

prováděné klasickým způsobem, i když provedení laparoskopické operace v porovnání 

s klasickou operací je mnohem náročnější a klade vysoké nároky na technické vybavení 

operačního sálu. [33]  

Laparoskopická operace se ovšem nehodí u velkých kýl nebo tam, kde se předpokládají 

rozsáhlé srůsty po předchozí operaci. [25] 

Výhody laparoskopické operace: 

1) menší bolestivost v pooperačním průběhu, než u operací klasických 

2) jsou miniinvazivní – méně poškozují tkáně cílové, zcela šetří tkáně, které se při 

klasické operaci přerušují řezem a sešívají pak stehy 

3) rehabilitace pacientů probíhá rychleji, z čehož vyplívá, že se mohou mnohem dříve 

vrátit ke svým aktivitám pracovním i sportovním 

4) menší procento recidiv 

5) menší pooperační dlouhodobé neuralgie (bolesti vzniklé z přeťatých nebo preparací 

poškozených nervů) 

6) menší jizva po operaci 

Klasická operace kýly má oproti laparoskopickému způsobu řadu nevýhod. U klasické 

operace platí zásada – čím větší kýla tím větší řez (např. u operace tříselné kýly je veden řez 

dlouhý 7-12cm x u laparoskopické operace je to 2x po 1 cm a jednou po 0,5cm). [33] 

Obrázek č. 51 Klasická versus laparoskopická operace tříselné kýly [34] 
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Nevýhody klasické operace: 

1) větší bolestivost operační rány 

2) vyšší riziko komplikací v operační ráně, např. výpotek nebo zánět 

3) větší omezení pohyblivosti nemocného pro bolest – pacient více leží na lůžku a z toho 

vyplývá vyšší riziko respiračních poruch (např. pooperačního zápalu plic) 

4) vyšší riziko vzniku hluboké žilní trombózy a plicní embolie [33] 

 

6.7 Komplikace a rekonvalescence 

Komplikace bych si dovolila rozdělit na komplikace kýl a obecné pooperační komplikace. Ke 

komplikacím kýl řadíme uskřinutí, srůsty, městnání střevního obsahu a zánět. 

1) Uskřinutí (incarceratio, hernia incarcerata – uskřinutá kýla) 

Je to nejzávažnější komplikace kýly. Jedná se o náhlé zaškrcení břišních útrob v kýle. Střevo 

může být stlačeno samo, ale často dochází k jeho stlačení spolu s mezenteriem (zdvojená 

vrstva pobřišnice, která připevňuje střevo k zadní dutině břišní), které obsahuje cévy – čímž 

vzniká strangulace (zaškrcení). Toto zaškrcení vede k hemoragické infarzaci (masivní 

nahromadění krve) až gangréně střeva. Ke gangréně dochází do 5-6 hodin od prvních 

příznaků zaškrcení. V kýlním vaku se v důsledku prosakování ze střeva hromadí tekutina, 

která je hemoragicky zbarvená. Pokud dojde k uskřinutí pouze omenta (předstěry), jsou 

příznaky a celý průběh méně výrazné a střevní neprůchodnost je neúplná a dokonce může i 

chybět. Nejčastěji dochází k uskřinutí kýl s malou kýlní brankou – např. kýla stehenní, 

tříselná či pupeční. Rozeznáváme 2 druhy uskřinutí – elastické (pružné, strangulační), 

sterkorální a symptomatické. 

• Pružné uskřinutí vznikne prudkým zatlačením střevních kliček brankou do kýlního 

vaku při náhlém a velmi značném zvýšení nitrobřišního tlaku. 

• Sterkorální uskřinutí vznikne v důsledku poruchy pasáže v odvodné kličce, např. 

následkem srůstu, takže se klička stává postupně neprůchodnou.  

• Symptomatické uskřinutí je považováno za jiný chorobný nitrobřišní stav (peritonitis, 

ileus), který vede ke zvýšení nitrobřišního tlaku a k vytlačení útrob do vaku dosud 

volné kýly a k následné ireponibilitě. 
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2) Srůsty v kýle 

Srůsty obsahu kýly s pobřišnicí kýlního vaku velice často vedou k úplné nebo částečné 

nemožnosti kýlu reponovat. Někdy mohou vyvolávat nepříjemné pocity, jako jsou koliky, 

nadýmání či zácpa. 

3) Zánět 

Zánět může postihnout obaly kýlní, ale může postihnout i její obsah. Zánět může vznikat 

následovně: 

• Pronikáním infekce ze střeva na pobřišnici vaku, např. při městnání obsahu v kýle. 

• V důsledku zánětu útroby, která leží v kýle, např. červovitého přívěsku – apendicitis 

herniaria. 

• Při nekróze a perforaci uskřinutého střeva – pokud je uskřinutí tak těsné, že střevní 

obsah neproniká do břicha, což se objevuje u akrétní kýly. Vznikající zánět pobřišnice 

kýlního vaku následně přechází i na zevní obaly kýly, dochází tak ke vzniku 

sterkorální flegmóny kýly. 

Prostý zánět v kýle může být zaměněn s uskřinutím nebo naopak. 

4) Městnání střevního obsahu v kýle 

K této komplikaci dochází většinou u nemocných, kteří trpí obstipací tedy zácpou. Zácpa se 

v části střeva uloženého v kýle ještě stupňuje tím, že v kýle nepůsobí nitrobřišní tlak. 

V důsledku hromadění střevního obsahu se kličky v kýle roztahují, kýla se tak zvětšuje a 

stává se reponibilní. Poté bývá napjatá i bolestivá na pohmat. Při značném roztažení střeva 

může vzniknout v nejvíce roztažené kličce i vřed, v důsledku porušení výživy její stěny. Jedná 

se o takzvaný „distenční“ vřed. Dojde-li k perforaci vředu do kýly, dochází ke vzniku 

peritonitis herniaria a často i flegmóny celé kýly. Pokud dojde k perforaci vředu do volné 

dutiny břišní, vzniká v důsledku toho sterkorální difúzní peritonitida. [4] 

Všeobecné pooperační komplikace 

Žádný lékař Vám nemůže zaručit 100% výsledek operace bez jakéhokoliv rizika následujících 

možných komplikací. Komplikace mohou být obecné nebo specifické, které vyplívají 

z podstaty operace. 
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Všeobecné komplikace, které doprovázejí operační výkony, jsou trombóza (vytváření 

krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin), embolie (uzavření cév krevní sraženinou, 

nejčastěji k ní dochází v plicích), krvácení během operace nebo zauzlení střev „ileus“. 

Infekce v operačním poli se díky pokroku v medicíně vyskytují velmi zřídka. Samozřejmě se 

operatér snaží, aby operace proběhla bez jakýchkoliv komplikací, ale i přes velmi pečlivou 

operační techniku může dojít během operace k neúmyslnému poškození cévních struktur či 

okolních orgánů, např. střeva. Toto poškození může vést k následnému rozšíření operačního 

výkonu nebo k následujícímu operačnímu výkonu. 

Další možnou, ale výjimečnou komplikací jsou „píštěle“ (komunikace), např. mezi střevními 

kličkami či mezi střevem a jiným orgánem, a ty pak vyžadují další operační výkon. 

Specifickou komplikací operačního výkonu s použitím zpevňující síťky je odmítnutí tohoto 

materiálu, které tělo považuje za cizorodý, a v důsledku imunitní reakce se proti němu brání, 

což vede k jejímu následnému odstranění. 

Při špatném hojení operační rány s opakovanými převazy nebo při velmi vysokém zatížení 

ještě nezhojené operační rány nepřiměřenou fyzickou zátěží (např. kašlem) hrozí opětovný 

vznik kýly (recidiva kýly). V oblasti rány může dojít ke vzniku krevního nebo serózního 

výronu, který se buď vstřebá postupně samovolně, nebo je za pomoci instrumentace vstřebán. 

[25] 

Rekonvalescence po operaci jakéhokoliv druhu kýly klasickým způsobem probíhá 

následovně: Pacient by měl omezit větší fyzickou zátěž a sportovní aktivity po dobu 4-8 

týdnů. Pracovní neschopnost pacienta trvá od výkonu 4-6 týdnů podle typu pracovní činnosti. 

[24,25] 

Rekonvalescence po operaci kýly laparoskopickým způsobem probíhá následovně: Pacient 

by měl omezit větší fyzickou zátěž a sportovní aktivity po dobu 2-4 týdnů u kýl tříselných, u 

ostatních druhů 4-8 týdnů. Pracovní neschopnost pacienta trvá od výkonu 2-4 týdnů u operace 

tříselné kýly, u ostatních druhů 4-6 týdnů podle typu pracovní činnosti. [31,32] 
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6.8 Recidiva kýl 

Recidivy kýl vznikají vždy v určitém procentu, ať byla provedena kterákoli operace. U 

jednotlivých druhů kýl je procento recidiv různé a jeho průměr se pohybuje v rozmezí 1-10%. 

[4] 

O pravé recidivě kýl může mluvit tehdy, pokud byl při 1. operaci kýlní vak resekován a kýlní 

branka byla náležitě zašita. Podle velikosti a umístění kýly rozeznáváme recidivu mediální, 

laterální nebo totální. Volba chirurgického zákroku je řízena rozsahem recidivy a typem 

původní operace. [27]  

 

6.9 Hojení ran a péče o jizvu 

6.9.1 Hojení a jeho faktory  

Hojení je proces, při kterém dochází k obnově tkání. Tento proces patří mezi základní děje, 

který zajišťuje přežití organismu. Jedná se o komplexní děj, který je ovlivněn celou řadou 

faktorů. Faktory hojení se mohou nezávisle na sobě projevovat negativním působením na 

průběh hojení. Tyto faktory dělíme na 2 základní skupiny:  

• LOKÁLNÍ: porucha krevního zásobení, stav okolních tkání (otok, trauma), působení 

tlaku, přítomnost infekce, nevhodné šicí materiály a technika šití, pohyb v ráně 

(aktivní/pasivní), teplota a pH, dehydratace a otok 

• CELKOVÉ: stáří a celkový zdravotní stav, stav imunitního systému, TBC a syfilis, 

poruchy nervově-cévní, anémie či ztráta krve, hromadění dusíkatých látek 

v organismu (při poruše funkce ledvin), podvýživa a nedostatek bílkovin, dehydratace, 

nedostatek vitamínů a minerálních látek (Zn, Cu, Ca, Mn, Fe), vliv léků 

(kortikosteroidy), imobilita, psychický stav [35] 

6.9.2 Primární hojení rány  

Primární hojení rány (sanatio per primam intentionem) je ideální způsob nerušeného hojení 

rány.  Toto hojení probíhá tam, kde jsou okraje rány v dotyku, a hojivý proces není rušen – 

např. zánětem. Hojení probíhá v 6 fázích. 
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1) Koagulace a zánět 

První signál pro reparaci tvoří srážení krve v ráně. Pokud raněné plochy k sobě těsně naléhají, 

začnou se okraje slepovat fibrinem, který vzniká z plazmatického fibrinogenu vlivem tkáňové 

trombokinázy. Klinicky se tato fáze projeví jako otok a překrvení, zarudnutím okrajů rány, to 

vše za zvýšení teploty. Acidóza a biogenní aminy vedou k dráždění nervových zakončení, což 

se projeví jako bolest. Po dvou dnech od zranění nastoupí druhá fáze. 

2) Fibroplazie a ukládání matrix 

Replikace fibroblastů je stimulována řadou působků, které jsou uvolňovány z rozpadajících se 

trombocytů a zároveň cytokiny, které jsou uvolňovány za působení markofágů. Nově 

vytvořené fibroblasty tvoří a vylučují proteoglykany a kolagen. Tyto látky jsou podkladem 

pro matrix, která vede k primárnímu slepení okrajů rány. 

3) Angiogeneze 

Tato fáze hojení se projeví již čtvrtý den po zranění, ale fakticky začíná již od druhého dne, 

kdy nové kapiláry začínají růst směrem k místu poranění. Za toto dění jsou zodpovědné látky, 

které jsou uvolňovány z rozpadajících se destiček a z makrofágů. 

4) Epitelizace 

Růstové faktory řady TGF vedou k obnovení (replikaci) epitelových buněk. Cytokiny se 

podílejí na jejich migraci do rány. 

5) Zrání kolagenových vláken 

Změna a přestavba matrix jsou důležitým rysem zrání rány. Kolagenáza, která je produkována 

fibroblasty a leukocyty, zajišťuje rozrušení vytvořeného primárního kolagenu. Tato fáze 

probíhá až 18 měsíců v postupně se snižující intenzitě. 

6) Dokončení hojení 

Hojící proces je velice citlivý děj a zároveň vzniklý stav jisté rovnováhy mezi účinkem 

růstových faktorů a cytokinů. Nedojde-li k ustanovení rovnováhy, dochází ke vzniku 

hypertrofických jizev. K poruše mechanizmů, které se podílejí na ustanovení zmiňované 

rovnováhy, může docházet v důsledku chronických zánětů nebo působením cizích těles 

v ráně.  
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Po mikroskopické stránce je v druhé fázi po 24 hodinách celá oblast rány prostoupena 

buněčnými elementy (histiocyty, fibroblasty a leukocyty), které projdou do místa poranění 

z kapilár. V průběhu dalších 2-3 dnů je rána pomocí leukocytů a makrofágů očištěna od 

mikroorganizmů a zbytků poškozených tkání a je tedy připravena pro další fázi. Ve třetí fázi  

v 5. - 6. dnu prorůstají tenké kapiláry do místa poranění, spolu s nimi do rány pronikají i 

fibroblasty, které vytvářejí z polysacharidů nejprve amorfní základní substanci, které se 

později přetvoří na fibrily kolagenu. Za den dojde k vytvoření 1-2 mm této tkáně, která rychle 

defekt přemostí a ze stran postupně dochází k překrytí rány epitelem. Ve čtvrté fázi ubývá 

fibroblastů a kapilár a dochází k formování se velkého množství kolagenních vláken, vytrácejí 

se postupně zánětlivé procesy v podobě edému, zarudnutí či bolestivosti a dochází k 

plnému obnovení funkce. [36] 

6.9.3 Sekundární hojení rány  

Sekundární hojení rány (sanatio per secundam intentionem) probíhá tak, že neinfikované, 

hojící se rány se v zápětí pokrývají vrstvou fibrinu a vlivem zmíněných biochemických 

pochodů dochází také v okolí rány k překrvení, exsudaci a přesunu buněčných elementů podél 

nově vytvořených kapilár do rány. Kolem kapilár pak dochází k vytvoření nového vaziva, 

které se formuje jako jemná a snadno zranitelná granulační tkáň. Celá plocha rány vylučuje 

jantarově žlutou tekutinu. Pokud se tato tekutina retinuje v hloubce rány, označuje se tento 

útvar jako serom. Zmíněná tekutina může zaschnout spolu s fibrinem a krevními elementy na 

povrchu rány jako krusta, tzv. „strup“.  

Další pochody jako granulace a epitalizace probíhají pod krustou. V některých případech 

může být granulující plocha infikována a granulace pak ztrácí svůj původní lesk, červenou 

barvu a svěžest a pokrývá se bělošedavým nebo nazelenalým povlakem. Souběžně 

s narůstajícími granulacemi rána z okrajů epitelizuje. Narůstá-li granulace rychleji než 

probíhá epitelizace, mohou okraje rány přerůst a vzniká tak obraz, který se označuje „caro 

luxurians – živé maso“.  

Jizvy po ráně hojené per primam (primární hojení) i per secundam (sekundární hojení) 

neobsahují kožní deriváty. Z počátku mají růžovou barvu, později v důsledku redukce kapilár 

v jizvě blednou. Asi po 4-6 měsících mívají obvykle barvu splývající s okolím. [36] 
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6.10    Péče o jizvu a využitelné přípravky k hojení  

V následujících bodech, bych si dovolila popsat, jak pečovat o jizvu po operaci. 

1) Udržovat ránu v čistotě. – Omývaní čistou tekoucí vodou a ošetřování vhodným 

dezinfekčním prostředkem vede ke snížení rizika infekce v ráně. 

2) Nepřetěžovat jizvu. – Tkáně potřebují ke kvalitnímu zahojení přibližně 6 týdnů. Po 

tuto dobu je na místě vyhnout se silovým cvičením a jiným nevhodným aktivitám. 

3) Masírovat tkáň v okolí jizvy. – Po odstranění stehů je vhodné promazávat kůži 

v okolí rány mastným krémem. Jizva tak bude uvolněná a nescvrkne se. 

4) Tlakovat jizvu. – Na zahojenou ránu zatlačte prstem po dobu asi půl minuty. 

Takovým způsobem promasírujte celou délku poraněného místa, nikdy však 

nepřejíždějte z jedné strany na druhou. 

5) Nevystavovat jizvu slunci. – V prvních 3 měsících je jizva velmi náchylná ke vzniku 

hyperpigmentací (= vkládání pigmentu, které způsobí tmavé zbarvení). Při pobytu na 

slunci je vhodné používat krém s ochranným faktorem minimálně 20. [37] 

V následujících bodech, bych si dovolila popsat přípravky, které je možné využít na podporu 

hojení postižené tkáně. 

• Hemagel – Speciální přípravek, který byl vyvinut k hojení širokého spektra ran (např. 

pooperační rány, bércové vředy či odřeniny). Využívá se pro hojení nově vzniklých 

ran. Díky složení zabraňuje vzniku jizvy, který může být viditelná, vystouplá, 

bolestivá či pohyb omezující. Tento přípravek je vhodný i pro osoby s citlivou kůží, u 

které se jizvy tvoří mnohem snadněji. Výhodou je i to, že neprostupuje do organismu, 

snižuje bolestivost rány a absorbuje veškeré sekrety z rány. [37,38] 

Obrázek č. 52 Balení Hemagelu [39]  

     

 

• Contractubex gel – Tento gel podporuje proces hojení kůže a potlačuje nadměrný 

růst pojivové tkáně uvnitř jizvy. Má i jiné účinky: má zklidňující a uvolňující účinek, 

je protizánětlivý a je možné ho využívat již u dětí od 1 roku věku. Tento přípravek se 

využívá pro jizvy omezující pohyb, zvětšené (keloidní a hypertrofické) jizvy, po 
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operacích/ amputacích/ popáleninách a úrazech, pro jizvy kosmeticky nevzhledné či 

pro jizvy atrofické. [40] 

Obrázek č. 53 Balení Contractubexu [41]       

     

• HA gel – Tento přípravek obsahuje kyselinu hyaluronovou, která je nezbytná pro 

obnovu poškozené tkáně a výrazně urychluje proces hojení. Podporuje tvorbu 

kolagenu a přispívá k rychlejší obnově chybějící tkáně v místě poškození. 

Minimalizuje tvorbu jizev a také vytváří optimální prostředí pro vlhké hojení ran. [42] 

Obrázek č. 54 Balení HA gelu [42]             

        

• Vitamin E – Je na trhu k dostání buď ve formě tabletek, nebo masti/krémů, které jsou 

vyráběny ve 2 koncentracích (5% a 2%), které se od sebe liší koncentrací vitaminu E. 

Mast je kožními lékaři doporučována k redukci jizev, protože přerušuje svým 

působením vlákna, která tvoří jizevnatou tkáň. [43] 

Obrázek č. 55, 56 Jednotlivá balení mastí Vitaminu E [44, 45] 

  2% krém            5% mast 
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6.11    Prevence kýl 

Primární prevence u vrozených kýl neexistuje. Primární prevence má velmi omezené 

možnosti i u získaných kýl - prevencí by bylo do jisté míry léčení všech stavů, které vedou ke 

zvýšení nitrobřišního tlaku. Účinnější a prakticky jedině možná je sekundární prevence, která 

spočívá v zabránění komplikací kýl, z čehož vyplývá operovat brzy volné kýly a pokud se 

objeví komplikace v podobě uskřinutí, operovat okamžitě. [4] 

 

Avšak žádný způsob prevence kýly není absolutně spolehlivý. Kýla se totiž může objevit u 

každého jedince. Nejlepší možný způsob, jak kýle předcházet, je dbát o své zdraví a dále:  

• Dbát na správnou výživu, která pomůže předcházet zácpám, které mohou zvyšovat 

nitrobřišní tlak. Díky správné výživě budou zdravé i svaly. 

• Nekouřit! Pokud kouříte tak přestaňte, protože chronický kašel, který je způsobený 

drážděním plic, zvyšuje riziko vzniku kýly a po prodělané kýle může způsobit její 

recidivu. 

• Pravidelně provádět lehká cvičení, kterými si posílíte břišní svaly a dodáte jim 

pružnost. 

• Udržovat si zdravou váhu. Pokud trpíte nadváhou, pokuste se trochu zhubnout, aby se 

snížil tlak na vaše břišní svaly. 

• Pokuste se používat správné techniky zvedání předmětů a nezvedat předměty, které 

jsou pro vás příliš těžké, aby nedocházelo zbytečně k přetěžování břišních svalů a ke 

zvyšování nitrobřišního tlaku. [46] 
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Existuje i cvičení, pomocí kterého je možné předcházet vzniku břišní kýly. Je to celkem 

jednoduché, stačí totiž posilovat břišní svaly následujícím způsobem: 

• Lehněte si na záda, pokrčíte kolena, tak aby plochy chodidel ležely na zemi. 

 

Obrázek č. 57 Posílení břišních svalů 1 [47]   

  

• Ramena držte na zemi, nadzvedněte hýždě a poté je zase položte. Tento cvik zopakujte 

celkem 10krát. 

 

Obrázek č. 58 Posílení břišních svalů 2 [47]  

  

 

Již vzniklou kýlu nelze posilováním břišních svalů odstranit, břišní cviky ji v důsledku 

zvyšování nitrobřišního tlaku mohou dokonce zhoršit. Proto než začnete s jakýmkoli 

cvičebním programem, poraďte se svým ošetřujícím lékařem. [46] 
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7. PRAKTICKÁ ČÁST 

7.1 Soubory pacientů z Prvního kýlního centra v Praze a ONMB 

Soubory pacientů jsem sbírala ve 2 městech – v místě mého bydliště Mladé Boleslavi a pro 

porovnání v hlavním městě Praze. Soubor pacientů z Mladé Boleslavi byl sbírán v Oblastní 

nemocnici Mladá Boleslav, a.s. (ONMB) známou pod názvem „ Klaudiánova nemocnice“. 

Oba soubory byly sbírány po dobu 2 let – od června 2013 do června 2015. Soubor z Mladé 

Boleslavi čítá celkem 552 pacientů. Soubor pacientů z Prahy byl sbírán v Prvním kýlním 

centru Praha – EGK s.r.o. Tento soubor čítá celkem 430 pacientů. Součtem těchto 2 

jednotlivých souborů jsem získala 3. soubor čítající celkem 982 pacientů. Pracovala jsem tedy 

celkově se 3 soubory. Tyto soubory jsem dále zpracovávala – celkový počet kýl za jeden rok, 

poměr mužů a žen, jednotlivé typy kýl a provedení operací. Tabulky a grafy s výsledky budu 

uvádět v kapitole Výsledky. 

7.2 Dotazníky a jejich vyhodnocení 

Dotazníky jsem podávala ve 2 zmiňovaných souborech – v kýlním centru v Praze a v ONMB. 

Dotazníky jsem sestavovala ve spolupráci se školitelkou a konzultantkou v mladoboleslavské 

nemocnici. Dotazník obsahuje celkem 10 jednoduchých otázek, na které pacient odpovídal 

formou kroužkování uvedených odpovědí. Dotazníky byly podávány všem pacientům těchto 2 

pracovišť od září roku 2015. Jelikož byly dotazníky anonymní a záleželo čistě na pacientovi, 

zdali bude ochotný strávit svůj čas nad vyplněním tohoto dotazníku, tak z tohoto důvodu 

neodpovídá jejich počet celkovému počtu pacientů z těchto 2 pracovišť. Z Mladé Boleslavi 

jsem získala celkem 48 dotazníků. Tyto dotazníky byly pacientům podávány hned při příjmu 

do nemocnice a pacienti je odevzdávali při odchodu z příslušného oddělení nemocnice. 

Z pražského pracoviště jsem získala celkem 100 dotazníků. Celkem jsem získala tedy 148 

dotazníků. Dotazníky jsem pak dále vyhodnocovala, získané výsledky jsem uváděla do 

jednotlivých tabulek, kdy každá z nich představuje jednotlivý soubor pacientů. K jednotlivým 

tabulkám jsem vytvářela příslušné grafy, které budu uvádět v kapitole Výsledky. Pro ukázku 

přidávám podávaný dotazník. 
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Patofyziologie různých typů kýl a jejich incidence ve Středočeském kraji 
 
Jsem studentkou 4. ročníku Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Tento dotazník je 
anonymní a slouží výhradně pro účely diplomové práce. Děkuji za Váš čas strávený nad 
vyplněním tohoto krátkého dotazníku. 
 
1) Jste? 
a) Muž 
b) Žena 
 
2) Kolik Vám je let? 
a) méně než 10 let 
b) 10 až 14 let 
c) 15 až 24 let 
d) 25 až 34 let 
e) 35 až 44 let 
f) 45 až 54 let 
g) 55 let a více 
 
3) Jaké jste pociťoval/a potíže? 
a) Bolest po námaze 
b) Obtíže s vyprazdňováním 
c) Vyklenutí (vybouleninu) 
d) Zvracení 
e) Žádné 
f) Jiné 
 
4) Jaká byla doba pro objednání k operačnímu výkonu? 
a) Do 14 dnů 
b) Do 1 měsíce 
c) Déle než 1 měsíc 
 
5) Jaký typ kýly byl u Vás diagnostikován? 
a) Pupeční 
b) Tříselná 
c) Kýla v jizvě 
d) Nevím. 
 
6) Jaký druh operace byl u Vás proveden? 
a) Klasický způsob operace 
b) Laparoskopický způsob operace 
c) Nevím. 
 
7) Trpěl/a jste nějakými pooperačními komplikacemi (zarudnutí / hnisání rány, nutnost 
rozpuštění stehů aj.)? 
a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím. 
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8) Jak dlouho trval Váš pobyt v nemocnici? 
a) Méně než 1 týden 
b) 1 týden 
c) Více než 1 týden 
 
9) Měl jste po operaci nějaká omezení? 
a) Ano (pokud ano, tak jaké:..................................................................................) 
b) Ne 
 
10) Používal/a jste po operaci nějaké kompenzační pomůcky (např. kýlní pás)? 
a) Ano 
b) Ne 
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8. VÝSLEDKY 

V této části diplomové práce bych ráda zveřejnila výsledky mé praktické části. V první části 

se budu věnovat jednotlivým souborům pacientů a pak se zaměřím na dotazníky, které jsem 

podávala.  

1) Soubor pacientů Mladá Boleslav 

Tabulka č. 1 Dvouletý soubor pacientů z Mladé Boleslavi 

 

 

Největší počet pacientů bylo ze zcela logického hlediska v roce 2014, protože je to souhrn za 

celý rok a ne jen za pouhý půl rok jako je to u roků 2013 a 2015. Celkový počet pacientů za 

sledované 2 roky byl 552 pacientů. Ze sledované populace byli mnohem více postiženi muži 

než ženy – celkový počet mužů za sledované 2 roky byl 400, žen bylo jen 152. Z jednotlivých 

druhů kýl zcela jasně dominovala kýla tříselná s celkovým počtem 335 případů za sledované 

roky. Operace, které byly prováděny ve sledovaných rocích, byly prováděny většinou 

klasickým způsobem a z laparoskopického hlediska dominovala metoda provedení TEP.  

rok 2013 rok 2014 rok 2015

Celkem 161 238 153

Ženy 43 66 43

Muži 118 172 110

Břišní 25 22 12

Tříselná 100 151 84

Pupeční 29 41 40

V jizvě 15 18 24

Brániční 1 4 2

Stehenní 0 4 2

Klasické 101 154 110

Laparoskopické -  TEP 55 66 32

Laparoskpické -  TAPP 5 15 9

Fundoplikace 0 3 2

Typ kýly

Provedení operace

Počet respondentů 
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2) Soubor pacientů z kýlního centra v Praze 

Tabulka č. 2 Dvouletý soubor pacientů z kýlního centra v Praze 

 

 

Nejvíce pacientů bylo v roce opět v roce 2014 z již výše uváděného důvodu a to s celkovým 

počtem 170 pacientů. Za sledované roky byl celkový počet pacientů 430. Z populace byli 

mnohem více postiženi muži než ženy, kdy celkový počet mužů byl 343, žen bylo jen 87. 

Z jednotlivých druhů kýl zcela jasně dominovala kýla tříselná s celkovým počtem 227 

případů, která byla následována kýly pupeční s celkovým počtem 198. V tomto centru jsem se 

setkala s výskytem bráničních kýl, které se v Mladé Boleslavi vyskytovaly velmi zřídka. 

Tento druh kýl je operován speciálním typem operace, který se nazývá fundoplikace a spadá 

pod laparoskopické operace. Dle tabulky je zcela viditelné, že většina operací byla prováděna 

klasickým způsobem, ovšem když jsem si rozdělila klasické provedení a laparoskopické 

provedení – byly operace ve většině případů prováděny laparoskopickým způsobem, ve 

kterém dominovala jedna z laparoskopických metod – a to metoda TAPP.  

 

rok 2013 rok 2014 rok 2015

Celkem 141 170 119

Ženy 26 40 21

Muži 115 130 98

Břišní 3 1 1

Tříselná 70 95 62

Pupeční 66 78 54

V jizvě 8 12 4

Brániční 9 13 17

Stehenní 1 1 0

Klasické 79 80 44

Laparoskopické  -TAPP 47 72 54

Fundoplikace 9 13 17

Typ kýly

Provedení operace 

Počet respondentů
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3) Soubor pacientů z Mladé Boleslavi + Prahy 

Tento soubor vznikl součtem souboru pacientů z Mladé Boleslavi a souboru pacientů 

z kýlního centra v Praze. Nejvíce pacientů bylo i v tomto souboru v roce 2014, kdy jejich 

počet činil 408 pacientů, což je 41,5 % z celkového počtu pacientů, který činí 982 pacientů. 

Ve sledované populaci byli mnohem více postiženi muži než ženy, kdy jejich celkový počet 

činil 743 (76% z celkového počtu) a žen bylo jen 239 (24% z celkového počtu). V roce 2014, 

kdy byl zaznamenaný největší počet pacientů, byl procentuální poměr muži: ženy 74%:26%. 

Z jednotlivých druhů kýl zcela jasně dominovala kýla tříselná, kdy její celkový počet případů 

za sledované roky činil 562, což je 57% z celkového počtu pacientů. Na pomyslném 2. místě 

ve výskytu kýl se umístila kýla pupeční, kdy její celkový počet případů za sledované roky 

činil 308 (31% z celkového počtu pacientů) a na 3. místě se ve výskytu kýl umístila kýla 

v jizvě, kdy její celkový počet případů za sledované roky činil 81 (8% z celkového počtu 

pacientů). Z hlediska provedení operací dominovalo klasické provedení operací nad 

laparoskopickým provedením, kdy procentuální poměr za sledované roky je 58%:42%. V roce 

2014, kdy byl zaznamenaný největší výskyt pacientů, byl procentuální poměr klasické 

provedení: laparoskopické provedení je 57%:43%. 

Graf č. 1 Celkový počet pacientů za 2 roky – MB + Praha 
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Graf č. 2 Muži vs. Ženy za 2 roky – MB + Praha 

 

 

Graf č. 3 Celkové zastoupení jednotlivých kýl za 2 roky – MB + Praha 
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Graf č. 4 Klasické vs. Laparoskopické provedení operací za 2 roky – MB + Praha 
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4) Dotazníky Mladá Boleslav  

Tabulka č. 3 Výsledky podávaných dotazníků v Mladé Boleslavi 

 

Tabulka č. 4 Procentuální zastoupení podávaných dotazníků v Mladé Boleslavi 

 

 

Z Mladé Boleslavi jsem získala celkem 48 dotazníků a z tohoto počtu bylo celkem 36 mužů a 

pouze 12 žen. Dle věkové hranice bylo největší zastoupení ve věkové hranici 55 let a více. 

Nejčastějším typem obtíží u pacientů bylo vyklenutí a následně bolest, která se projevovala po 

námaze. Doba pro objednání byla nejčastěji do 14 dnů a to s celkovým počtem 28 pacientů. 

Největší zastoupení z jednotlivých druhů kýl měla kýla tříselná s 31 případy z celkového 

počtu dotazníků. Z hlediska provedení operace se více uplatňoval klasický způsob operace 

nad laparoskopickým provedením. Pooperační komplikace se u většiny pacientů nevyskytly a 

délka jejich pobytu byla většinou tedy méně než 1 týden. Většina pacientů neměla omezení po 

operaci a rozhodla se, že nebude využívat pomůcky potřebné k rekonvalescenci jako je např. 

kýlní pás.  

 

 

1) Pohlaví Muž Žena

počet 36 12

2) Věk <10 10 až 14 15 až 24 25 až 34 35 až 44 45 až 54 55 a více

počet 1 1 2 6 9 6 23

3) Typ obtíží bolest po námaze obtíže s vyprázdněním vyboulení zvracení žádné jiné

% zastoupení 31,25% 2,08% 62,50% 0% 8,30% 12,50%

4) Doba objednání do 14 dnů do 1 měsíce déle než 1 měsíc

% zastoupení 58,30% 33,30% 8,33%

5) Typ kýly pupeční tříselná kýla v jizvě nevím

% zastoupení 22,92% 64,58% 16,66% 0%

6) Provedení operace klasické laparoskopické nevím

% zastoupení 66,66% 31,25% 2,08%

7) Pooperační komplikace ano ne nevím

% zastoupení 2,08% 89,58% 8,33%

8) Délka pobytu v nem. méně než 1 týden 1 týden více než týden

% zastoupení 89,58% 8,33% 2,08%

9) Omezení po operaci ano ne

% zastoupení 29,16% 70,83%

10) Využití pomůcek ano ne

% zastoupení 35,42% 64,58%
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5) Dotazníky z kýlního centra v Praze  

Tabulka č. 5 Výsledky podávaných dotazníků v kýlním centru v Praze  

 

Tabulka č. 6 Procentuální zastoupení podávaných dotazníků v kýlním centru v Praze 

 

Z kýlního centra v Praze jsem získala celkem 100 dotazníků a z tohoto počtu bylo celkem 53 

žen a 47 mužů, což byl první případ, kdy byly více postiženy ženy než muži. Dle věkové 

hranice bylo největší zastoupení ve věkové hranici 45 – 54 let. Nejčastějším typem obtíží, 

které se u pacientů vyskytovaly, bylo vyklenutí následované bolestí po námaze. Doba pro 

objednání pacientů byla většinu do 14 dnů. Největší zastoupení z jednotlivých kýl měla kýla 

tříselná. Z hlediska druhu operace převažovalo klasické provedení nad laparoskopickým 

provedením a to pouze o 1%. Pooperační komplikace se u většiny pacientů nevyskytovaly a 

délka jejich pobytu byla většinou menší než 1 týden. Většina pacientů netrpěla omezeními po 

operaci a valná část dotazovaných se rozhodla nevyužívat pooperační pomůcky.  

 

 

 

1) Jste Muž Žena

počet 47 53

2) Věk <10 10 až 14 15 až 24 25 až 34 35 až 44 45 až 54 55 a více

počet 1 14 24 49 12

3) Typ obtíží bolest po námaze obtíže s vyprazdněním vyboulení zvracení žádné jiné

% zastoupení 37% 3% 73% 0% 6% 2%

4) Doba objednání do 14 dnů do 1 měsíce déle než 1 měsíc

% zastoupení 48% 43% 9%

5) Typ kýly pupeční tříselná kýla v jizvě nevím

% zastoupení 44% 46% 12% 3%

6) Provedení operace klasické laparoskopické nevím

% zastoupení 53% 52%

7) Pooperační komplikace ano ne nevím

% zastoupení 6% 87% 7%

8) Délka pobytu v nem. méně než 1 týden 1 týden více než týden

% zastoupení 62% 36% 2%

9) Omezení po operaci ano ne

% zastoupení 48% 52%

10) Využití pomůcek ano ne

% zastoupení 40% 60%
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6) Dotazníky Mladá Boleslav + Praha  

Tento soubor vznikl sečtením získaných dotazníků z Mladé Boleslavi a z kýlního centra 

v Praze. Součtem těchto dotazníků jsem získala soubor o celkovém počtu 148 dotazníků. 

Z dotazované populace byli nejvíce postiženi muži a to v celkovém počtu 83 pacientů, což 

činí z celkového počtu dotazníků 56% dotazovaných. Dle věkové hranice bylo největší 

zastoupení ve věkové hranici 45 – 54 let, což činí z celkového počtu dotazníku 37% 

dotazovaných. Nejčastějším typem obtíží, který dotazovaní pacienti uváděli, bylo vyklenutí 

(69,6% všech dotazovaných) a následně poté bolest po námaze (35,1% všech dotazovaných). 

Doba pro objednání pacientů k výkonu byla ve většině případů menší než 14 dnů (51,4% 

všech dotazovaných). Největší zastoupení z jednotlivých typů kýl měla kýla tříselná 

s celkovým počtem 77 případů, což činí z celkového počtu 52% dotazovaných. Z hlediska 

provedení operace převažoval klasický způsob nad laparoskopickým v procentuálním poměru 

55%: 45%. Pooperační komplikace se u většiny pacientů nevyskytovaly (88% všech 

dotazovaných) a délka jejich pobytu tedy byla většinou menší než 1 týden (71% všech 

dotazovaných). Omezení po operaci se u většiny pacientů v tomto souboru nevyskytovala 

(58% všech dotazovaných) a většina pacientů se rozhodla pro nevyužívání pooperačních 

pomůcek ( 61,5% všech dotazovaných). 

Graf č. 5 Muži versus ženy - MB + Praha  
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Graf č. 6 Typy obtíží - MB + Praha 

 

 

Graf č. 7 Nejčastější typy kýl - MB + Praha  
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Graf č. 8 Klasické versus laparoskopické provedení operace - MB + Praha  

 

Graf č. 9 Délka pobytu v nemocnici - MB + Praha  
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Graf č. 10 Výskyt pooperačních komplikací - MB + Praha 

 

Graf č. 11 Využití pomůcek - MB + Praha  
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9. DISKUZE  

Moje výzkumná část spočívala ve dvouletém sběru protokolů v Mladoboleslavské nemocnici 

a kýlním centru v Praze. Tento sběr probíhal od června 2013 do června 2015. Dále jsem 

prováděla dotazníkovou studii, která spočívala v rozdávání dotazníků na již zmiňovaných 

místech. Tyto dotazníky jsem rozdávala od září roku 2014 do června 2015.  

Dvouletý soubor operačních protokolů z Mladé Boleslavi a Prahy mi získal celkem 982 

respondentů. Z tohoto celkového počtu mužské pohlaví zaujímalo 743 respondentů, což je 

76% z celkového počtu. Ženské pohlaví zaujímalo 239 respondentů, což je 24% z celkového 

počtu. Největší množství případů z typů kýl zaujmula tříselná kýla s 562 případy, což je 57% 

z celkového počtu. Tyto výsledky odpovídají odbornému článku vydaném v roce 2001, kde 

vyšlo, že incidence kýl v oblasti třísla je dle literárních údajů u dospělých mezi 2-3% u mužů 

a 0,2-0,5 % u žen. [48] Vyšší zastoupení kýl je tedy z hlediska pohlaví u mužů.  

 Dále v pořadí byla kýla pupeční s 308 případy (31% z celkového počtu) a kýla v jizvě s 81 

případy (8% z celkového počtu). Z hlediska provedení operací – klasické provedení se 

provedlo u 568 respondentů (58% z celkového počtu) a laparoskopické provedení se provedlo 

u 414 respondentů (42% z celkového počtu). 

Prováděná dotazníková studie mi přinesla pouze 148 respondentů. Malé množství je 

způsobeno kratší dobou sběru a tím, že podávaný dotazník byl anonymní a nepovinný, takže 

záleželo čistě na ochotě pacienta. Z tohoto počtu byli více postiženi muži s počtem 83 

pacientů, což je 56% z celkového počtu. Z hlediska věkové hranice byla nejvíce postižena 

věková hranice 45-54 let, což je 37% z celkového počtu. Toto věkové rozmezí pacientů 

odpovídá i studii z roku 2014, kde bylo zjištěno, že průměrný věk hospitalizovaných pacientů 

v celé ČR za rok 2012 byl 50,3 roku. [49] 

Dotazovaní nejvíce trpěli tříselnou kýlou a to v 77 případech, což je 52% z celkového počtu. 

Ve studii z prosince roku 2011 autoři uvádí, že tříselné kýly tvoří celosvětově přibližně 80% 

všech kýl, tedy většinu. [50] Toto zjištění tedy přibližně odpovídá výsledkům získaných z 

mých dotazníků. 

Z hlediska provedení operací – poměr klasického provedení: laparoskopické provedení činil 

55%:45%. Pooperační komplikace se nevyskytovaly u 88% případů. Doba pobytu pacientů 

v nemocnici byla menší než 1 týden a tento výsledek odpovídá odbornému článku vydanému 
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v listopadu roku 2014, kde bylo uvedeno, že doba průměrného pobytu pacienta s touto 

diagnózou ve zdravotnickém zařízení byla 4,1 dne. [49] 
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10. ZÁVĚR 

Kýla je onemocnění dutiny břišní, které vzniká v důsledku defektu přední břišní stěny či 

pánevního dna. Kýly můžeme dělit dle několika kritérií, např. podle doby vzniku kýly dělíme 

na vrozené či získané. Z hlediska typu kýl rozlišujeme několik druhů, z nichž nejčastější jsou 

kýla tříselná, pupeční, břišní či kýla v jizvě. Kýla je onemocnění, které se nevyhýbá žádné 

věkové skupině, jelikož postiženi mohou být už děti v kojeneckém věku, ale i starší pacienti 

ve věku 50 let a více.  

Léčba může být dvojího způsobu – může se jednat o konzervativní léčbu či operační léčbu. 

Konzervativní léčba nemá již v dnešní medicíně takové uplatnění jako léčba operační. 

Operační léčba může být prováděna klasickým způsobem nebo laparoskopickým způsobem. 

Laparoskopické provedení může být prováděno 2 metodami – metodou TAPP a metodou 

TEP. O způsobu provedení operace rozhoduje ošetřující lékař a volí způsob provedení 

operace v nejlepší zájmu pacienta. Většinou je preferována laparoskopická metoda, která je 

pro pacienta výhodná z mnoha hledisek, z nichž největší výhodou je menší zásah do 

organismu než při klasickém provedení operace.  

Cíle diplomové práce byly všechny naplněny. Výsledky, které jsem získala z dotazníkové 

studie a ze sběru protokolů naplnily mé očekávání z hlediska postižené populace a zastoupení 

jednotlivých typů kýl. Jedna věc mě ovšem překvapila a to, že jsem zjistila v dotazníkové 

studii i sběru protokolů, že většina operací byla prováděna klasickou cestou. V dnešní době se 

dává spíše přednost laparoskopickému provedení, ale o způsobu provedení operace rozhoduje 

lékař. Přínos své diplomové práce spatřuji v ucelení problematiky onemocnění kýlou, které je 

v dnešní době jedním z nejčastějších onemocnění, které je řešeno chirurgickou cestou. 
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