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Streszczenie: Przedstawiono przypadek donoszonego noworodka z wrodzon¹ przepuklin¹ przeponow¹,
spowodowan¹ brakiem prawej kopu³y przepony. Rozpoznanie przepukliny postawiono na podstawie zdjêcia rtg klatki piersiowej. Badaniem echokardiograficznym stwierdzono nadciœnienie p³ucne. W leczeniu
zastosowano wentylacjê oscylacyjn¹ (HFOV) i tlenek azotu wziewnie, uzyskuj¹c stabilizacjê stanu dziecka. W 3. dobie ¿ycia noworodka operowano. Podejrzewaj¹c znaczny ubytek przepony przed zabiegiem
zabezpieczono ³atê z powiêzi wo³owej. W trakcie operacji stwierdzono brak prawej kopu³y przepony.
Wykonano jej rekonstrukcjê przy u¿yciu przygotowanej ³aty. Przebieg pooperacyjny by³ niepowik³any. W
3. dobie po zabiegu zakoñczono poda¿ tlenku azotu, w 13. dobie dziecko ekstubowano, a w 49. - wypisano
do domu. Dziewczynka pozostaje pod sta³¹ obserwacj¹. W wieku 3 lat rozwija siê dobrze, bez typowych
dla tej patologii powik³añ. W dyskusji przedstawiono ró¿ne mo¿liwoœci rekonstrukcji przepony, ze szczególnym uwzglêdnieniem powik³añ póŸnych.
S³owa kluczowe: wrodzona przepuklina przeponowa, noworodek, operacja rekonstrukcyjna, powiêŸ
wo³owa
Abstract: The authors present a case of a newborn with congenital diaphragmatic hernia, due to lack of a
right dome of the diaphragm. The defect was diagnosed with X-ray of the chest. Echocardiography revealed
pulmonary hypertension. Preliminary treatment consisted of high frequency oscillatory ventilation (HFOV)
and nitric oxide inhalations to stabilize the general condition of the child. On the third day of life the child
underwent surgery. Suspecting a large defect, before the reconstruction a large bovine fascia patch was
prepared. After thoracotomy lack of the right diaphragm dome was found. Reconstruction was performed
with the use of prepared fascia patch. The postoperative course was uneventful. Three days after surgery
treatment with nitric oxide was stopped, on the thirteenth day the child was extubated and after 49 days
discharged home. The girl remains under control. At the age of three the child grows correctly with no
evidence of complications typical for her disease. Various modalities of reconstruction are presented, especially regarding late complications.
Key words: congenital diaphragmatic hernia, neonate, surgical reconstruction, bovine fascia

Wstêp
Leczenie dziecka z wrodzon¹ przepuklin¹ przeponow¹ jest trudne z uwagi na towarzysz¹ce tej wadzie zaburzenia kr¹¿eniowo-oddechowe. Zasadniczym warunkiem
powodzenia jest przeprowadzenie w odpowiednim czasie operacji. Szczególny problem stanowi¹ noworodki z

bardzo du¿ymi ubytkami przepony lub ca³kowitym jej
niedorozwojem (1). Wybór optymalnego sposobu leczenia chirurgicznego w tej grupie pacjentów jest ci¹gle dyskutowany (2). Przedstawiamy pomyœlnie zakoñczone leczenie noworodka z agenezj¹ prawej kopu³y przepony,
u którego wykonano jej rekonstrukcjê przy u¿yciu ³aty z
powiêzi wo³owej.
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Rycina 1. Rtg klatki piersiowej i brzucha przed operacj¹. Widoczna przepuklina przeponowa prawostronna.

Rycina 3. Pacjentka w wieku 3 lat. Strza³ka wskazuje deformacjê klatki piersiowej.

→

Opis przypadku
Noworodek p³ci ¿eñskiej urodzi³ siê w 40 tygodniu ci¹¿y, jego
masa urodzeniowa wynosi³a 2550 g, oceniony zosta³ na 1/5
punktów w skali Apgar. Po porodzie by³ resuscytowany, zosta³
zaintubowany i pod³¹czony do respiratora. Po stwierdzeniu na
zdjêciu radiologicznym prawostronnej przepukliny przeponowej, noworodka przekazano do OIOM-u dla Dzieci (ryc. 1). Jego
stan by³ ciê¿ki i niestabilny. Badaniem radiologicznym i ultrasonograficznym potwierdzono obecnoœæ jelit i w¹troby w prawej
jamie op³ucnowej, badaniem echokardiograficznym stwierdzono nadciœnienie p³ucne z ciœnieniem skurczowym w têtnicy p³ucnej: 70 mm Hg. W leczeniu zastosowano wentylacjê oscylacyjn¹, tlenek azotu wziewnie, katecholaminy oraz antybiotyki
z powodu towarzysz¹cego zaka¿enia. Po uzyskaniu w 3. dobie
¿ycia stabilizacji kr¹¿eniowo-oddechowej i obni¿eniu ciœnienia
skurczowego w têtnicy p³ucnej do wartoœci 40-50 mm Hg, dziecRycina 2. Rtg klatki piersiowej w wieku 3 lat.

ko zakwalifikowano do operacji. Podejrzewaj¹c du¿y ubytek lub
agenezjê kopu³y przepony, do zabiegu zabezpieczono ³atê
z powiêzi wo³owej (PK 1/9, Bank Tkanek. Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Katowice, Polska). W czasie
operacji z dostêpu piersiowo-brzusznego stwierdzono ca³kowity brak prawej kopu³y przepony, przesuniêcie œródpiersia na
lew¹ stronê klatki piersiowej i bardzo trudny do zidentyfikowania, szcz¹tkowy przyœrodkowy brzeg przepony. W prawej jamie
op³ucnowej stwierdzono skrajnie niedorozwiniête p³uco o œrednicy oko³o 1 cm, w¹trobê, liczne pêtle jelita cienkiego i fragment
okrê¿nicy poprzecznej. Trzewia odprowadzono do jamy brzusznej. Za pomoc¹ kilku szwów ci¹g³ych wszyto ³atê, w miarê mo¿liwoœci odtwarzaj¹c naturalny przebieg prawej kopu³y przepony,
kotwicz¹c szwy na ¿ebrach. Pow³oki zamkniêto szwem warstwowym. Po zabiegu stan noworodka by³ stabilny. Kontynuowano wentylacjê oscylacyjn¹ i poda¿ tlenku azotu. Na kolejnych radiogramach obserwowano stopniowy wzrost objêtoœci
prawego p³uca. W 4. dobie po zabiegu odstawiono tlenek azotu,
w 13. dobie dziecko ekstubowano, a w 49. dobie - wypisano do
domu. Dziewczynka w wieku 3 lat rozwija siê fizycznie
i psychicznie prawid³owo. Aktywnoœæ ruchowa dziecka nie odbiega od rówieœników, nie mêczy siê podczas wysi³ku. Nie choruje na zaka¿enia uk³adu oddechowego. Wykazuje minimaln¹
deformacjê przedniej œciany klatki piersiowej w miejscu blizny
pooperacyjnej, bez skrzywienia krêgos³upa (ryc. 2 i 3). Nie ma
objawów sugeruj¹cych obecnoœæ refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego, ani innych zaburzeñ ze strony narz¹dów jamy brzusznej.

Dyskusja
Istot¹ chirurgicznego leczenia wrodzonej przepukliny przeponowej jest odtworzenie szczelnej przegrody oddzielaj¹cej
jamê otrzewnow¹ od op³ucnowej. W przypadku ma³ych ubytków wykonuje siê zabiegi polegaj¹ce na zeszyciu brzegów ubytku po odprowadzeniu trzewi do jamy brzusznej. W przypadku
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agenezji kopu³y przepony lub du¿ego otworu bywa to niemo¿liwe i konieczny jest zabieg rekonstrukcyjny. Tego typu leczenia
wymaga oko³o po³owy noworodków z wrodzon¹ przepuklin¹
przeponow¹ (1). Zdaniem niektórych autorów zabiegi rekonstrukcyjne s¹ wskazane tak¿e przy mniejszych ubytkach, poniewa¿ u³atwiaj¹ tworzenie warunków anatomicznych i fizjologicznych zbli¿onych do prawid³owych (2). Wybór optymalnej metody stanowi ci¹gle przedmiot dyskusji (3). Mo¿liwe jest wszycie
³aty lub zabieg rekonstrukcyjny z wykorzystaniem w³asnych tkanek pacjenta. Zamykanie wrót przepukliny przy pomocy p³ata
w¹troby, innych narz¹dów jamy brzusznej, czy te¿ powiêzi nerkowej pacjenta ma znaczenie historyczne. Najczêœciej stosowane s¹ ³aty z tworzyw sztucznych, zw³aszcza z politetrafluoroetylenu (Gore-Tex) (1). Opisano tak¿e zastosowanie ³at z innych
tworzyw syntetycznych i wci¹¿ poszukuje siê materia³ów o jak
najlepszych w³aœciwoœciach mechanicznych i najwiêkszej kompatybilnoœci z ¿ywymi tkankami (4). Stosowano materia³y pochodzenia zwierzêcego – ³aty z liofilizowanej opony twardej (2,
5). W ramach zabiegów rekonstrukcyjnych mo¿liwa jest plastyka z wykorzystaniem uszypu³owanego p³ata miêœnia najszerszego grzbietu (6, 7). Opisywano tak¿e ró¿ne sposoby wykorzystania p³atów miêœniowych z miêœni œciany brzucha lub klatki piersiowej (8, 9). W ocenie skutecznoœci leczenia bierze siê pod
uwagê efekty wczesne i odleg³e. Œmiertelnoœæ we wszystkich postaciach wady wynosi oko³o 30% i jest zwi¹zana g³ównie z zaburzeniami kr¹¿eniowo-oddechowymi noworodków (1). Istotny
problem stanowi¹ powik³ania póŸne, a szczególnie nawroty
przepukliny. W przypadku agenezji lub du¿ych ubytków przepony wystêpuj¹ one u 40-80% pacjentów (10, 11). Mog¹ mieæ
miejsce w okresie od kilku tygodni do kilku lat po zabiegu,
a pacjenci mog¹ wymagaæ wielokrotnych reoperacji, z których
czêœæ wykonywana jest w trybie pilnym i wi¹¿e siê ze znacznym
ryzykiem. Ni¿szy odsetek nawrotów przepukliny (21%) notowano przy stosowaniu ³at z liofilizowanej opony twardej (5). Czê-

stym powik³aniem s¹ deformacje klatki piersiowej, skrzywienia
krêgos³upa i zaburzenia oddychania oraz refluks ¿o³¹dkowoprze³ykowy (7, 10, 12). Pierwotna rekonstrukcja przy pomocy
plastyki miêœniowej wi¹¿e siê z kolei z wysok¹ œmiertelnoœci¹,
spowodowan¹ wykonywaniem tych skomplikowanych zabiegów u pacjentów w bardzo niestabilnym stanie. Bardzo zachêcaj¹ce s¹ natomiast wyniki reoperacji podejmowanych w póŸniejszym okresie, polegaj¹cych na plastyce z u¿yciem miêœnia
najszerszego grzbietu oraz miêœnia najszerszego grzbietu
i miêœnia zêbatego przedniego z tworzeniem neuroanastomoz
(11, 13). Niektórzy proponuj¹ wykonywanie tego zabiegu jako
drugi etap leczenia u wszystkich pacjentów, u których w okresie
noworodkowym wszyto ³atê z materia³u sztucznego, bez oczekiwania na wyst¹pienie powik³añ (14). U naszej pacjentki przedoperacyjne badania obrazowe wskazywa³y na istnienie bardzo
du¿ego ubytku w przeponie lub agenezjê jej prawej kopu³y.
Planuj¹c zabieg wziêto wiêc pod uwagê koniecznoœæ sztucznego jej wytworzenia. Liofilizowana powiêŸ wo³owa by³a dla
nas jedynym szybko dostêpnym nam materia³em. Efekt leczenia okaza³ siê bardzo korzystny, a opisywane powik³ania póŸne nie wyst¹pi³y. Nie dosz³o do wznowy przepukliny. Dziecko
rozwija siê prawid³owo i bardzo dobrze toleruje wysi³ek. Deformacja klatki piersiowej jest minimalna, nie ma objawów sugeruj¹cych obecnoœæ refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego. W czasie
kiedy wykonywany by³ zabieg, ³aty z powiêzi wo³owych stosowane by³y szeroko w chirurgii w leczeniu ró¿nego rodzaju patologii, m.in. przepuklin brzusznych. Nie znaleŸliœmy natomiast opisu zastosowania takiego materia³u w rekonstrukcji kopu³y przepony u noworodka. Potencjalne zagro¿enia epidemiologiczne nakazuj¹ ostro¿noœæ w stosowaniu biostatycznych
materia³ów ksenogenicznych, które jednak nadal s¹ stosowane
m.in. w kardiochirurgii (15). S¹dzimy, ¿e przedstawione spostrze¿enia mog¹ byæ przydatne w poszukiwaniach optymalnego sposobu leczenia omawianej patologii.
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