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Migracja siatki do światła żołądka po zabiegu plastyki 
przepukliny przeponowej: rzadkie powikłanie
Mesh migration into stomach following diaphragmatic hernia repair: 
a rare complication
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StreSzczenie:  Erozję i migrację siatki uważa się za najpoważniejsze powikłanie po operacji plastyki przepukliny. Według naszej wiedzy, do 
tej pory w literaturze nie opisywano przypadku penetracji i migracji siatki do światła żołądka po zabiegu plastyki przepuk-
liny przeponowej. W niniejszej pracy przedstawiliśmy przypadek penetracji sieci i jej migracji do żołądka po zabiegu plastyki 
przepukliny przeponowej u osoby dorosłej ze względu na rzadkość tego powikłania.

Słowa kluczowe:   przepuklina przeponowa u dorosłych, migracja sieci, perforacja żołądka

abStract:   Mesh erosion and migration are considered the gravest of complications of mesh repairs. To the best of our knowledge, mesh 
erosion and migration into the stomach following a mesh repair of adult diaphragmatic hernia has yet to be reported in the 
literature. A case of mesh eroding into the stomach, after a prosthetic repair of an adult diaphragmatic hernia, is presented 
here because of its rarity.

keywordS:  Adult diaphragmatic hernia, mesh migration, gastric erosion

wywołującą ogniskową przypodstawną niedodmę płuca lewego. 
Niewielki fragment dna żołądka był uwięziony w obrębie pogru-
białych tkanek miękkich między przeponą i śledzioną, ponadto 
uwidoczniono ogniska o gęstości metalu, prawdopodobnie pocho-
dzące z siatki, bez zaciekania kontrastu [Ryc. 2]. Po przygotowa-
niu, chorą zakwalifikowano do planowego zabiegu operacyjnego.

Obraz śródoperacyjny i przebieg zabiegu
W czasie laparotomii zwiadowczej uwidoczniono gęste zrosty 
między śledzioną, przeponą, żołądkiem i wcześniejszą blizną po 
laparoskopii. Zaobserwowano duży ubytek w obrębie tylnej ściany 
dna żołądka z wnikaniem prawie całej siatki i metalicznych umo-
cowań oraz niewielki ubytek lewej połowy przepony wielkości ok. 
1 × 2 cm wokół siatki. Nie stwierdzono patologii w obrębie pozo-
stałej jamy brzusznej.

Żołądek odpreparowano od przepony uwalniając zrosty. Siatkę usu-
nięto z żołądka i wycięto [Ryc. 3, 4]. Ubytek przepony zaopatrzono 
ośmioma szwami z wykorzystaniem nici No 1 Prolene (Ethicon, 
Somerville, New Jersey, USA) oraz pokryto uszypułowanym frag-
mentem sieci większej. Dno zamknięto dwoma warstwami szwów 
odpowiednio 3-0 Vicryl (Ethicon, Somerville, New Jersey, USA) 
oraz 3-0 Mersik (Ethicon, Somerville, New Jersey, USA). Dren 
wprowadzono do lewej przestrzeni podprzeponowej, a ranę po 
laparotomii zamknięto warstwowo.

Przebieg pooperacyjny
Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Włączono płyny p.o. w 3. 
dobie pooperacyjnej oraz żywienie doustne w 5. dobie. Pacjentkę 
wypisano w 10. dobie pooperacyjnej. W czasie wizyty kontrolnej 

wStĘP

Przepukliny przeponowe u dorosłych należą do rzadkości. Pod-
stawą leczenia pozostaje chirurgiczne zamknięcie wrót na dro-
dze otwartej laparotomii, torakotomii lub metodami chirurgii 
małoinwazyjnej. Zaleca się przy tym plastykę z użyciem siatki ze 
względu na wysoki odsetek nawrotów po pierwotnej plastyce [1]. 
Donoszono jednak o powikłaniach po plastyce z użyciem siatki w 
postaci zrostów, penetracji i migracji siatki z potencjalnie śmier-
telnymi konsekwencjami. W artykule przedstawiliśmy przypadek 
pacjentki z penetracją i migracją siatki kompozytowej do dna żo-
łądka rozpoznanymi 9 lat po laparoskopowej plastyce przepukliny 
przeponowej w wieku dorosłym.

oPiS PrzyPadku

Dziewięć lat temu, 39-letnia pacjentka, bez wcześniejszego wy-
wiadu chorobowego ani urazu, zgłosiła się z powodu bólu lewego 
nadbrzusza i duszności o nagłym początku. U chorej rozpoznano 
lewostronną tylno-boczną przepuklinę przeponową, którą leczono 
operacyjnie laparoskopową plastyką z implantacją siatki polipro-
pylenowej. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany i chora po-
zostawała bezobjawowa przez kolejne 5 lat. Po tym czasie zgłosiła 
się z powodu palącego bólu nadbrzusza, uczucia wczesnej sytości 
oraz wzdęcia po posiłkach narastających od 3 lat.

W gastroskopii wykonanej w naszym ośrodku uwidoczniliśmy siat-
kę perforującą do dna żołądka [Ryc. 1]. Badanie tomografii kompu-
terowej klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem wykazało 
ubytek wielkości 1 × 1,6 cm w tylno-bocznej części lewej kopuły 
przepony z obecną przepukliną śródbrzusznej tkanki tłuszczowej 
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u dzieci z użyciem szwów przezpowięziowych [4]. Papanikolau i 
wsp. również opisali technikę otwartej plastyki przepukliny Mor-
gagniego samymi szwami u dorosłych [5]. Większe ubytki mogą 
wymagać użycia siatki w celu wzmocnienia linii szwów lub dla 
połączenia dwóch płatów [1].

Wadhwa i wsp. opisali zastosowanie siatek polipropylenowych 
dla wzmocnienia przepukliny przeponowej u 6 pacjentów z do-
brym efektem [6]. Z drugiej strony Davoodabadi i wsp. wykazali 
obecność gęstych zrostów u 60% badanych królików po plastyce 
przepukliny przeponowej z użyciem siatki polipropylenowej ze 
zmniejszeniem się odsetka do 0% przy użyciu uszypułowanego 
fragmentu sieci większej [7].

Powstawanie gęstych zrostów i penetrację siatek do narządów 
miąższowych opisywano w wielu przypadkach przepuklin brzusz-
nych. Gandhi i wsp. opisali penetrację siatki polipropylenowej 
do kątnicy 14 lat po zabiegu plastyki [8]. Bostanci i wsp. opisali 
przypadek migracji i penetracji siatki kompozytowej przez po-
wstałą przetokę jelitowo-skórną [9]. Nelson i wsp. również opi-

stwierdzono minimalny wysięk z drenu, który następnie całkowicie 
ustąpił. Pacjentka obecnie nie zgłasza żadnych z wcześniejszych 
objawów, pozostaje na normalnej diecie.

dySkuSJa

Rozpoznanie wrodzonej przepukliny przeponowej (ang. conge-
nital diaphragmatic hernia, CDH) w wieku dorosłym należy do 
rzadkości i jest wtedy najczęściej rozpoznawana przypadkowo 
w badaniach obrazowych lub czasem przebiega z dusznością i 
bólem nadbrzusza po niewielkim tępym urazie jamy brzusznej. 
Dwa podstawowe typy CDH obejmują przepuklinę Bochdaleka z 
ubytkiem tylno-bocznej części przepony oraz przepuklinę Mar-
gagniego-Larrey’a z ubytkiem w części przednio-przyśrodkowej 
[2, 3]. Rozpoznanie przepukliny przeponowej wymaga zaopatrze-
nia chirurgicznego.

Zastosowanie w tym przypadku siatki budzi wiele zastrzeżeń. 
Shah i wsp. opisali pierwotną plastykę przepukliny Morgagniego 

ryc. 1.  Gastroskopia uwidaczniająca siatkę perforującą do dna żołądka.

ryc. 2.  Tomografia komputerowa z kontrastem ukazująca uwięzienie żołądka między przeponą i śledzioną, ciało obce i ogniska o gęstości metalu.

ryc. 3.  Usunięcie siatki z żołądka.
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ponowej. W badaniu Kockerlinga i wsp. wymieniono wiele powi-
kłań związanych z umocowaniem w obrębie przepony, niektóre 
zagrażające życiu [11].

Nasza pacjentka przebyła wcześniejszą plastykę ze wzmoc-
nieniem siatką kompozytową Protack (Medtronick, Covidien) 
powikłane uwięźnięciem dna żołądka pomiędzy śledzioną i 
przeponą z następującą migracją siatki i umocowań do światła 
żołądka. Jedno z możliwych wyjaśnień zakłada, że zrosty po-
między siatką i żołądkiem były powodem uwięźnięcia dna żo-
łądka między śledzioną i przeponą. Podobnie penetracja mogła 
wynikać albo z bezpośredniego działa siatki polipropylenowej 
albo z uwięźnięcia metalowych umocowań w ścianie dna żo-
łądka. Po całkowitym wycięciu siatki pozostały ubytek przepo-
ny zamknięto szwami polipropylenowymi oraz wzmocniono 
uszypułowanym fragmentem sieci większej, tak jak opisali to 
Davoodabadi i wsp. [7].

wnioSki

Penetracja siatki do światła żołądka była dotychczas nieopisywa-
nym powikłaniem plastyki przepukliny przeponowej. Prawdopo-
dobną penetrację i migrację siatki należy rozważyć u objawowych 
pacjentów, którzy byli wcześniej poddawani plastyce z użyciem 
siatki z powodu przepukliny przeponowej.

sali przypadek migracji siatki kompozytowej do esicy po plastyce 
przepukliny brzusznej [10]. Według naszej wiedzy do tej pory nie 
opisano migracji siatki do żołądka po plastyce przepukliny prze-

ryc. 4.  Wycięta siatka.
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