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Kongenitalt diaframagbråck 

–  Defekt i diafragma 
–  Bukorgan hernierar upp 

i thorax 
–  Lungfunktionen 

påverkad 
–  1:3 000 födda barn 



Bakgrund: Vad är CDH? 
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–  Allvarlig, complex och livshotande missbildning 
–  Blandad fenotyp 
–  Okänd etiologi 
–  Högt mortalitet (20-50%) och morbiditet 



Bakgrund 

–  Graden av lunghypoplasin och persisterande 
pulmonell hypertension hos nyfödda (PPHN) blir 
avgörande för mortalitet och morbiditet hos barn föda 
med kongenitalt diafragmabråck (CDH). 



Klassifikation 

–  90% Posterolateral defekt (Bochdalek’s hernia) 
–  80% Vänster sida 
–  10-20% Höger sida 
–  1-2% Bilateral 

–  10% Anterior defekt (Morgani’s hernia) 



Missbildnings anatomi 
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Historik 

–  1701: CDH beskrevs för första gång på
 obduktionsmaterial 

–  1888: Första försök att reparera defekten 
–  1905: Första lyckade operation på barn 
–  1925: 75% mortalitet 
–  1940: Raport på 50% överlevnad efter kirurgi. Trend

 of “Immediate surgery” 
–  1980: Delay surgery 
–  1990: Gentle ventilation and Permissive hypercapnia 
–  2000: Foster kirurgi? 



Patogenes 

–  Primär defekt i diafragma 
–  Primär defekt i lungutvecklingen 
–  Dual hit hypothesis: primär defekt i lungutvecklig 

som försämras efter herniering (mekanisk påverkan, 
minskad fosterandningsrörelser) 



Lunghypoplasi: 
–  Strukturella förändringar 

–  Minskat antal 
bronkgenerationer 

–  Minskat antal alveoler 
–  Minskat antal kärlgenerationer 
–  Förtjockat muskellager i 

arterioli 

–  Funktionella förändringar 
–  Reaktiv kärlbädd 
–  Pulmonell vasospasm 

Pulmonell hypertension 



Prenatal diagnos 

Prenatal USG Prenatal MRI 



USG 

–  Faktorer förknippade 
med dålig prognos 
–  Diagnos före v 25. 
–  Intrathoracic 

stomach bubble 
–  Polyhydramnios 
–  Hydrops 
–  Liver herniation 
–  Lung-to-head ratio < 

1.0 
–  O/E LHR < 25-35% 
–  Left ventricular 

hypoplasia 



MRI 

–  Bättre upplösning i 
parenkymatös vävnad i 
jämförelse med USG 

–  Identifierar leverherniering 
lättare 

–  Relativ lung volym (lung 
volym/förväntad lung 
volym) mindre än 0.40 
prediktivt för dålig prognos, 
likaså lungvolym <10ml 

–  v 32 



Prenatal diagnos 

–  Över 50 % av CDH i västländer är kända prenatalt 
–  1/3 av prenatal diagnostiserade CDH i 2009 

aborterades i Sverige 
–  Mammorna bör förlösas vid ett center med expertis 

inom pediatrisk intensivvård och barnkirurgi 
–  Kejsarsnitt v 37-38 



Hur bör mammorna förlösas? 

–  548 fullgågna eller nästan fullgågna med prenatal 
diagnos identifierades i CDHSG (större VOC 
uteslutna) 
–  194 - elektivt kejsarsnitt 
–  121 - inducerad vaginal förlossning 
–  233 - spontan vaginal förlossning 

–  Överlevnad omkring 70% i alla grupper 
–  Överlevnad utan ECMO signifikant högre efter 

elektivt kejsarsnitt 
–  Överlevnad och utan behov av extra oxygen vid 30 

dygns ålder högre efter elektivt kejsarsnitt 
The Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group  
J Ped Surg, 2007 



Kongenitalt diafragmabråck - klinik 

–  Respiratorisk distress 
–  Platt buk – stor bröstkorg 
–  90 % är vä-sidiga 

–  Hjärtljuden hörs på höger sida 



Behandling: Att bryta den onda cirkeln 

–  Tidpunkt för 
kirurgi 

–  Pulmonella vaso- 
dilatatorer 

–  Undvika iatrogena 
skador 

Hypoxemi 
Acidos 

Ökad  
pulmonell 
vasospasm 

Höger-vänster 
shunt 



Tidpunkt för kirurgi 

–  Tidigare betraktades CDH som mycket akut
 indikation för kirurgi 

–  Akut kirurgi har senare ifrågasatts 
–  Lungkärlbädden mycket reaktiv på olika stimuli 
–  Minskad compliance efter kirurgi 

–  Flera kliniska studier rekommenderar ”delayed
 surgery” 

–  Andra studier har ej visat någon skillnad mellan akut
 respektive ”delayed surgery” 

–  Inga randomiserade studier 
–  Generell acceptans att kirurgi ej är brådskande 



Pulmonella vasodilatatorer 

–  Kvävemonoxid: NO 
–  Prostacyklin: Ilomedin 
–  Sildenafil: Viagra (PDE-5

 blok) 
–  Bosentan? (ET-Receptor

 antagonist) 
–  Imatinib? (PDGF-Receptor

 blok) 
Hypoxemi 

Acidos 

Ökad  
pulmonell 
vasospasm 

Höger-vänster 
shunt 



Den onda cirkeln 

–  Konventionell ventilation 
–  HFOV 
–  Surfactant 
–  ECMO 

Hypoxemi 
Acidos 

Ökad 
pulmonell 
vasospasm 

Höger-vänster 
shunt 



Undvika iatrogen lung skada 

–  Hypoplastiska lungor har ett omoget histologiskt
 utseende 

–  CDH lungor är sannolikt mer känsliga för barotrauma
 och hyperoxygen trauma än normala lungor (liksom
 prematura lungor) 

–  ”Gentle ventilation” med permissive hypercarbia
 föreslogs av Wung et al och har visats vara
 fördelaktigt av ett flertal grupper 

–  HFVO: Mindre volym mindre trauma för lungorna än
 konventionell ventilation? 



Surfactant 

–  CDH patienter har surfactant brist 
–  Histologiska likheter med prematura patienter med

 surfaktant brist 
–  Surfactant brist i olika djurmodeller 



CDH patienter och exogent surfactant 

–  Inga stora randomiserade studier 
–  17 nyfödda med CDH på ECMO randomiserades –

 ingen fördel av exogent surfactant (Lotze et al 1994) 
–  Observationella data från CDH register: Ingen fördel

 av exogent surfactant hos prematura eller fullgågna
 CDH barn, eller CDH barn på ECMO 



ECMO - Extracorporeal membrane oxygenation 

–  ECMO är en modifierad
 hjärt-lungmaskin 

–  Fullständigt gasutbyte
 möjliggörs utan
 ventilation 

–  Understödjer patienten
 medan den pulmonella
 vasospasmen avtager 



CDH och ECMO 

–  Inga stora RTC belyser effekten av ECMO 
–  Meta-analys, som visar signifikant ökad överlevnad

 till utskrivning med ECMO (Morini et al. Eur J Ped
 Surgn 2006) 

–  I en översiktsartikel identifierades 11 centra som
 publicerat hög överlevnad vid behandling av CDH,
 10 av dessa använder ECMO (Clarket al. Semin
 Pediatr Surg 2007) 
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Behandlingsstrategi i Stockholm sedan 1990 
–  Atraumatisk ventilation 

–  Permissive hypercarbia 
–  HFOV eventuellt 
–  NO 

–  Preoperativ stabilisering 
–  Operation efter 24-96 t med stabil hemodynamik 

–  Preoperativ ECMO om nödvändigt 
–  Operation under ECMO 

–  Operation:  
–  Buksnitt, nedom vä arcus (om vä bråck) 
–  Patch? 



Resultat i Stockholm  
1990 - 2009 

–  194 patienter behandlade för CDH, 184 har svensk 
personnummer 
–  156 (85%) patienter överlevde till utskrivning 
–  146 levde i slutet av 2010 (5% sent mortalitet) 

–  60 (31%) patienter behandlade med ECMO 
–  42 (70%) av dessa överlevde 
–  13 pat behövde ECMO 2 ggr, 8 överlevde 

–  Sena dödsfall pga pulmonell insufficiens och 
pulmonell hypertoni 
–  Burgos CM et al. High survival rate among newborns with 

congenital diaphragmatic hernia. 20-year follow up of 
patients treated in Stockholm. Lakartidningen. 2012 Feb 
8-14;109(6):287-91  



Total patienter Överlevnad 

Antal patienter 184 156 (85%) 

Ålder för intubation 

<6h/6-24h/>24h 

120/17/25 99 (83%)/17 (100%) /

25(100%) 

Flickor/pojkar 66 (35%) /118 (65%) 87%/ 83% 

Vänster/höger/bilateralt 141/22/1 90%/ 82%/ 0 

Primärsutur/patch/ej op 93/65/6 91 (98%)/50 (77%) 

Ej ECMO/ECMO/ECMO x 2 130/54/13 119 (91%)/37 (69%)/ 8 (62%) 
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< 6 h Patch 

repair 

ECMO ECMO x 2 Totalt 

Antal 

patienter 

120 65 54 (29%) 13 184 

Överlevande 

till 

utskrivning 

99 (83%) 50 (77%) 37 (69%) 8 (62%) 156 (85%) 

Långtidsöve

rlevande 

92 (77%) 45 (69%) 30 (56%) 7 (54%) 146 (80%) 

28 



Congenital diaphragmatic hernia study group - CDH
 registry 
–  Ca 60 centra rapporterar resultat till en gemensam

 databas 
–  Flertalet centra är Nordamerikanska 
–  ALB rapporterar sedan 1998 



CDHSG ALB 

Antal patienter 5577 194 

Födelsevikt, medel 3,0 kg 3,3 

Gestationsålder, medel 38 veckor 38 veckor 

Vänster/höger/bilateralt 81 % / 18 % / 1 % 96%/13%/1% 

Total överlevnad 69 % 85% 

Överlevnad vid primärsutur 95 % 98% 

Överlevnad vid patch / alt ej 

opererad 

49 % 70% 
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Långtids morbiditet 
–  Äldre långtidsuppföljningar visade mycket lite 

morbiditet hos överlevande patienter  
–  Med förbättrad intensivvård överlever patienter med 

mer uttalad lung hypoplasi 
–  Överlevande patienter, som har varit kritiskt sjuka, 

uppvisar nu en betydande morbiditet 
–  Pulmonell morbiditet, obstruktivitet/restriktivitet 

(25-50%) 
–  Cardiovaskulär, pulm hipertension (upp mot 25%) 
–  Nutritionell morbiditet och dålig tillväxt 20-50% 
–  Gastroesophageal reflux 20-70% 
–  Neurologiska handikapp (10-30% om ECMO) 
–  Hörseldefekt (upp mot 30%) 
–  Ortopediska deformiteter (huvudsakligen 

bröstkorgsdeformiteter) 15-50% 



Uppföljningsschema Stockholm 2008 



Fosterkirurgi och CDH 

–  Etisk frågeställning 
–  Selektion 
–  Tekniska frågeställningar 



Fosterkirurgins olika faser 
–  Intrauterin slutning av diafragma (fas 1) 

–  Rikligt med djurexperimentella data 
–  Ej framgångsrikt på människa  

– Lever upp: Reposition skapar knick på 
navelvenen 

– Levern nere: Intrauterin kirurgi onödig 
–  Intrauterin tracheal ocklusion 

–  Inducerar lung tillväxt 
– Experimentella data 
– Human data 

–  Öppen fosterkirurgi (fas 2) 
–  Fetoskopisk tracheal ocklusion med clips (fas 3) 
–  Fetal endoskopi med ballong oklusion (fas 4) 



Fetoskopisk tracheal oklusion 

–  Foster trachean stängs med 
fetoendoscopi 

–  Barnen föds genom ”Exit 
procedure” 

–  Kontrollerad randomiserad 
studie visade ingen skillnad 
mellan fetal intervention och 
kontrollgrupp 
–  Överlevnad kontrollgrupp 

77% 
–  Överlevnad 

behandlingsgrupp 73% 
(Harrison et al 2003) 



Fetal endoskopisk tracheal oklusion: FETENDO 

From: Deprest et al, Semin Perinatol 29:94 – 103, 2005 



FETENDO 

–  O/E LHR < 15% eller < 15-25%→ FETO 26-28 w, un
-plug v 32 
–  Övervlevnad ökar med 50% (jämför med

 historiksmaterial) 
–  Ej randomiserade 
–  50% PROM 
–  50% ballong removal fetoskopisk 

–  O/E LHR < 25-35% eller < 35-45% och lever upp 
–   FETO v30-32, un-plug v 34 
–  Randomiserad, pågår 



Sammanfattning 

–  Modern behandling av CDH involverar flera nya
 komplementära tekniker 

–  Den optimala behandlingen av CDH involverar en
 idealisk kombination av de olika metoderna 

–  Modern behandling av CDH har förbättrat resultaten 
–  Betydande morbiditet föreligger hos en del

 överlevande 
–  Skall resultaten på CDH patienter förbättras

 ytterligare, kan framtida behandling involvera 
 metoder som inducerar lungtillväxt pre- eller
 postnatalt. 


