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STRESZCZENIE:    Streszczenie: Chociaż do rozwoju wewnętrznej przepukliny po laparoskopowej operacji jelita grubego dochodzi rzadko, ma 
ona poważne konsekwencje i wiąże się ze śmiertelności sięgającą 20%.

  Cel badania: Celem pracy było opisanie naszego doświadczenia w zakresie zabiegów dotyczących wewnętrznych przepuklin 
powstałych w wyniku operacji laparoskopowych jelita grubego w naszym ośrodku.

  Materiały i  metody: Od 2009 do 2015 roku wykonano ponad 1093 operacji laparoskopowych jelita grubego. U sześciu pa-
cjentów poddanych tej operacji zdiagnozowano wewnętrzną przepuklinę. Dane zostały pozyskane z dokumentacji pacjen-
tów i przeanalizowane retrospektywnie. Pod uwagę brano przebieg okołooperacyjny i wyniki leczenia.

  Wyniki: Wszyscy pacjenci byli operowani z powodu raka jelita grubego. U dwóch chorych wykryto niedokrwienie w trakcie la-
parotomii. Dwóch pacjentów zostało poddanych endoskopowemu badaniu przed operacją. U jednego pacjenta wykryto raka 
jelita grubego w trakcie przesiewowej kolonoskopii. Jeden pacjent zmarł po laparotomii.

  Wnioski: Wewnętrzna przepuklina powstała w wyniku laparoskopowej operacji jelita grubego może mieć wpływ na wzrost 
śmiertelności. Należy podjąć więcej wysiłku w celu zidentyfikowania czynników ryzyka, ponieważ mogłoby to pomóc określić, 
którzy pacjenci są w stanie odnieść korzyść z zamknięcia ubytku krezki podczas laparoskopowej operacji jelita grubego. 

SŁOWA KLUCZOWE:   przepuklina wewnętrzna, laparoskopowa kolektomia, niedrożność jelita cienkiego, skręt jelita, chirurgia jelita grubego

ABSTRACT:   Although internal hernias are rare complications of laparoscopic colorectal surgery, they can lead to serious outcomes and are as-
sociated with a high mortality of up 20 %.

  Aim of the study: The aim of this study was to describe our experience regarding internal herniation following laparoscopic 
colorectal surgery. 

  Materials and methods: From 2009 to 2015, more than 1,093 laparoscopic colorectal procedures were performed, and 6 pa-
tients developed  internal herniation. Data were obtained  from patients’ charts and reviewed retrospectively. Perioperative 
course and outcomes were analyzed. 

  Results: All patients were previously operated due to colorectal cancer. Two patients presented with ischemia at laparotomy, and 
2 had endoscopic examinations before surgery. One patient was diagnosed with cancer on screening colonoscopy. One patient 
died after laparotomy.

  Conclusion: Internal herniation that  develops following laparoscopic colorectal surgery may be associated with a high mortali-
ty. More efforts should be made to identify risk factors of internal herniation, as this could indicate which patients would benefit 
from closure of mesenteric defects during laparoscopic colorectal surgery.
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WPROWADZENIE

Przepukliny wewnętrzne (IH) objawiają się skurczami w obrębie 
jamy brzusznej – od łagodnych i średnio nasilonych aż po niedroż-
ność jelita cienkiego, która może doprowadzić do zadzierzgnięcia 
jelita [1]. Do przepukliny wewnętrznej dochodzi, gdy jelito cienkie 
przemieszcza się w obrębie przestrzeni międzykrezkowych przez 
istniejący ubytek, prowadząc do niedrożności tego narządu [2]. 
Niedrożność jelita cienkiego może wystąpić w wyniku laparosko-
powej resekcji jelita grubego. Zdarza się to w 2–3,6% przypadków 
w czasie pierwszych 3 lat od operacji [3].

Niedawno w literaturze opisano kilka przypadków niedrożności 
jelita cienkiego spowodowanego wewnętrzną przepukliną po la-

paroskopowej operacji jelita grubego (LCRS)[2–6], co ma praw-
dopodobnie związek ze zwiększoną częstością przeprowadzania 
laparoskopowych operacji jelita grubego na całym świecie. Czę-
stość występowania przepukliny wewnętrznej po laparoskopowym 
zabiegu jelita grubego wynosi około 1%, a śmiertelność w wyniku 
tego zabiegu wynosi około 20% [3, 7] i jest prawie tak samo wysoka, 
jak śmiertelność w przebiegu nieszczelności zespolenia (AL) [8, 9]. 
Zastosowanie laparoskopii w chirurgii jelita grubego wzrosło na 
całym świecie z powodu korzyści wynikających z przeprowadza-
nia tego typu zabiegów: mniejszego bólu, ograniczenia problemów 
gojących się ran, szybszego powrotu do zdrowia i porównywal-
nych wyników onkologicznych. Nie ma wyraźnych dowodów na 
to, że zwiększona liczba zabiegów laparoskopowych jelita grubego 
może powodować zwiększenie częstości występowania przepuklin 
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wej. Jedynie dwóch pacjentów rozwinęło przepuklinę wewnętrz-
ną w ciągu 10 dni po pierwszym zabiegu. Bez zrozumienia natury 
tych przepuklin, często mogą one być źle wykrywane, prowadząc 
do opóźnienia postawienia diagnozy i podjęcia leczenia, co może 
skutkować wzrostem zachorowalności i śmiertelności.

W podejrzanych przypadkach przepuklina wewnętrzna może 
również być wykryta przy pomocy konwencjonalnego zdjęcia 
rentgenowskiego lub – częściej – tomografii komputerowej (TK). 
W obrazie TK wewnętrzna przepuklina objawia się pod postacią 
nieprawidłowości w obrębie naczyń krezkowych, tj. ich zagęsz-
czenia, skrętu lub rozciągnięcia. Pętle jelita mogą być rozszerzo-
ne lub zlokalizowane w obrębie worka przepukliny i/lub ubytku 
krezki [12] (ryc. 1). Badanie obrazowe brzucha, w tym przewodu 
pokarmowego z użyciem kontrastu barytowego, może być pomoc-
ne [12], ale w naszej grupie pacjentów tomografia komputerowa 
nie była pomocna w postawieniu diagnozy, decydujące znaczenie 
miał przebieg kliniczny. Większość naszych wyników tomografii 
komputerowej wykazało poszerzenie jelita cienkiego, ale nawet 
gdy obraz nie sugeruje jego niedrożności, nie wyklucza to istnie-
nia przepukliny wewnętrznej. 

wewnętrznych. W tym badaniu opisaliśmy nasze doświadczenie 
z przepuklinami wewnętrznymi powstałymi po laparoskopowych 
operacjach jelita grubego.

MATERIAŁ I METODY

Od 2009 do 2015 roku wykonano ponad 1093 operacji laparosko-
powych jelita grubego. W analizie uwzględniono wszystkich pa-
cjentów poddanych laparoskopowej operacji jelita grubego i zi-
dentyfikowano 6 udokumentowanych przypadków przepuklin 
wewnętrznych. Przeprowadziliśmy retrospektywną analizę na 
podstawie charakterystyki pacjentów, danych z okresu okołoope-
racyjnego, wyniku leczenia i śmiertelności. 

WYNIKI

Wszyscy pacjenci byli wcześniej operowani z powodu raka jelita 
grubego (CRC). Trzech chorych zostało poddanych laparoskopo-
wej prawostronnej hemikolektomii, dwóch przeszło laparoskopową 
lewostronną hemikolektomię, a jeden pacjent został poddany re-
sekcji jelita grubego i esicy (tab. 1). U dwóch chorych stwierdzono 
niedokrwienie jelit w czasie reoperacji (ryc. 1). U jednego pacjenta 
wykryto raka jelita grubego w trakcie przesiewowej kolonoskopii. 
Pacjenci prezentowali objawy od niewielkiego dyskomfortu i bra-
ku perystaltyki do rozlanego bólu brzucha. U pacjentów zdiagno-
zowano wewnętrzną przepuklinę w czasie od 3 do 82 miesięcy po 
operacji, z medianą 38 dni. U pięciu z sześciu pacjentów w bada-
niu przedoperacyjnym wykryto niedrożność, a u jednego pacjenta 
zdiagnozowano skręt jelit (ryc. 1 i 2). We wszystkich przypadkach 
niedrożności jelita wykonano zabieg metodą otwartą. W jednym 
przypadku trzykrotnie wykonano endoskopową desuflację przed 
reoperacją z powodu podejrzenia skrętu jelita grubego. U kolejne-
go pacjenta najpierw wykonano sigmoidoskopię z powodu podej-
rzenia niedrożności jelita grubego, która wykazała martwicę jelita, 
a następnie laparotomię. Wszyscy pacjenci powrócili do zdrowia, 
z wyjątkiem jednego, obciążonego kilkoma chorobami współist-
niejącymi, u którego rozwinęły się ciężkie powikłania pooperacyj-
ne, w tym zespół nerczycowy, niewydolność nerek i obrzęk płuc. 
Pacjent ten nie odpowiedział na leczenie, co doprowadziło do nie-
wydolności wielonarządowej i śmierci w ciągu 5 dni po operacji.

OMÓWIENIE

Częstość występowania przepukliny wewnętrznej w wyniku la-
paroskopowej operacji jelita grubego jest nieznana. Większość 
badań została przeprowadzona retrospektywnie i opierała się na 
opisach przypadków lub serii przypadków. Zdiagnozowanie we-
wnętrznej przepukliny jest trudne z powodu różnorodnych obja-
wów – od znacznego dyskomfortu lub ciągłego niewielkiego bólu 
do przerywanego, rozlanego bólu brzucha naśladującego objawy 
nieszczelności zespolenia. Dane zbiorcze opublikowane niedawno 
przez Toh i wsp. sugerują, że częstość występowania przepukliny 
wewnętrznej lub skrętu jelita była niska (0,65%), co jest porówny-
walne z częstością, którą wykazało nasze badanie (0,55%; 6/1093) 
[7]. Większość przypadków przepukliny wewnętrznej opisanych 
w literaturze wskazuje, że najczęściej występuje ona we wczesnym 
okresie pooperacyjnym [3]. Nasze badanie pokazuje jednak, że 
może rozwinąć się ona nawet kilka lat po operacji laparoskopo-

Ryc. 1.  Śródoperacyjny obraz ubytku krezki , który został wskazany przy pomocy 
kleszczy, co doprowadziło do powstania przepukliny wewnętrznej jelita 
cienkiego i skrętu w pobliżu zespolenia po laparoskopowej prawostronnej 
hemikolektomii.

Ryc. 2.  Obraz zaokrężniczej przezkrezkowej przepukliny w tomografii komputerowej. 
Szyja worka przepukliny jelita cienkiego została zaznaczona czerwoną strzałką.



21POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (5), 19-22

artykuł oryginalny / original article

opisanym powikłaniem po laparoskopowej operacji jelita grube-
go, a zatem lekarze uczestniczący w leczeniu pacjentów nie byli 
świadomi ryzyka jej wystąpienia.

U większości pacjentów z przepukliną wewnętrzną ubytek zamknię-
to przy pomocy szwu ciągłego. Jednak reoperacje mogą być skom-
plikowanymi zabiegami, wymagając resekcji jelita (jak u dwóch na-
szych chorych z późną przepukliną wewnętrzną). Ograniczeniem 
naszego badania była niewielka liczba pacjentów i retrospektywny 
charakter badania. Pozyskane w ten sposób dane nie dostarczają 
solidnych dowodów potwierdzających potrzebę rutynowego za-
mknięcia ubytków krezki we wszystkich przypadkach, jednak taką 
możliwość powinno się brać pod uwagę u pacjentów wysokiego 
ryzyka [7]. Chirurdzy, którzy wykonują laparoskopowe operacje 
jelita grubego, muszą być świadomi ryzyka wystąpienia przepukli-
ny wewnętrznej, gdy mają do czynienia z pacjentem zgłaszającym 
objawy niedrożności lub nawracającej niedrożności.

WNIOSEK

Przepuklina wewnętrzna stanowi rzadkie, ale poważne powikłanie 
laparoskopowej operacji jelita grubego. Niesie za sobą ryzyko wy-
sokiej śmiertelności i powinna być brana pod uwagę, gdy pacjent 
nie powraca do zdrowia tak, jak oczekiwano. Zamknięcie ubytków 
podczas pierwszej operacji jest wciąż dyskusyjne i prawdopodob-
nie nie musi być stosowane u wszystkich pacjentów. Należy jednak 
podjąć więcej wysiłku w celu zidentyfikowania czynników ryzyka, 
ponieważ może to pomóc w określeniu, którzy chorzy mogą od-
nieść korzyść z zamknięcia ubytku krezki podczas laparoskopowej 
operacji jelita grubego. Istnieje potrzeba przeprowadzenia kom-
paratywnych badań na podstawie rzetelnych danych.

Niedokrwienie jelita jest najcięższą konsekwencją przepukliny 
wewnętrznej, śmiertelność w przypadku tego powikłania waha 
się od 20 do 50% [3, 12]. Co ciekawe dwóch z sześciu pacjentów 
przeszło badania endoskopowe z powodu podejrzenia skrętu i nie-
drożności jelita przed operacją przepukliny wewnętrznej, ale nie 
zostało to wcześniej opisane. Ponadto w jednym przypadku do-
szło do rozwoju przepukliny wewnętrznej po przesiewowej kolo-
noskopii. W związku z tym można stwierdzić, że wykonywanie 
badania endoskopowego po laparoskopowej operacji jelita gru-
bego powinno podnieść świadomość możliwego wystąpienia we-
wnętrznej przepukliny. Powstanie mniejszej liczby zrostów po la-
paroskopowej operacji jelita grubego prawdopodobnie zwiększa 
ryzyko powstania przepukliny wewnętrznej przez ubytek krezki. 
Ryzyko to zwiększa także przesuwanie i pochylanie pacjentów 
podczas laparoskopowej operacji jelita grubego oraz wczesna 
mobilizacja w okresie pooperacyjnym. Mobilizacja więzadła Tre-
itza i zgięcia śledzionowego opisano jako czynniki ryzyka resekcji 
lewostronnej. Jednak ubytek krezki nie był rutynowo zamykany 
podczas pierwszej laparoskopowej operacji jelita grubego, cho-
ciaż działanie takie było sugerowane przez niektórych autorów. 
Próby zamknięcia ubytku krezki w trakcie laparoskopowej opera-
cji jelita grubego mogą być czasochłonne i technicznie trudne do 
wykonania. Ponadto nieumyślnie niecałkowite zamknięcie może 
pozostawić wąski rezydualny ubytek, który podnosi ryzyko wy-
stąpienia obstrukcji jelita cienkiego. Trzeba więc brać pod uwagę, 
że może to zaburzyć krążenie w obrębie zespolenia. W operacji 
laparoskopowej z zespoleniem żołądkowym ryzyko wystąpienia 
wewnętrznej przepukliny wynosi około 4% i udokumentowano 
korzyści wynikające z zamknięcia krezki [13]. Tutaj jednak przy-
czyną przepukliny wewnętrznej była utrata masy ciała i w związ-
ku z tym wynik nie może być bezpośrednio związany z operacją 
jelita grubego. Poza tym przepuklina wewnętrzna nie jest dobrze 

Tab. I. Charakterystyka pacjenta i dane okołooperacyjne.

POCZĄTKOWA 
OPERACJA

CZAS UPŁYWAJĄCY DO 
REOPERACJI

PŁEĆ OBJAWY CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE WYNIKI TK ENDOSKOPIA PONOWNA OPERACJA

Laparoskopowa 
lewostronna 
kolektomia

7 lat K Wzdęcia, ból 
brzucha oraz 
wymioty

Obrzęk naczynioruchowy, 
przepuklina rozworu 
przełykowego, zwężenie 
rdzenia kręgowego

Obstrukcja jelita 
cienkiego i objawy 
krezkowe

Nie Zamknięcie wady 
krezki

Laparoskopowa 
resekcja esicy

5 lat K Brak funkcji jelit 
przez 4 dni, ból 
brzucha, nudności, 
wymioty

Depresja, artroza Niedrożność 
jelita grubego, 
poszerzenie jelita 
ślepego  do 9 cm

Tak Prawostronna 
hemikolektomia, 
zamknięcie ubytku 
krezki, stomia

Laparoskopowa 
lewostronna 
kolektomia

71 dni K Przerywany ból 
brzucha, wymioty

Żaden Wolny płyn i skręt Tak Prawostronna 
hemikolektomia, 
zamknięcie ubytku 
krezki

Laparoskopowa 
prawostronna 
kolektomia

5 dni M Brak funkcji jelit 
przez 3 dni,
ból brzucha, 
wymioty i wzdęcia

Zakrzepica żył głębokich
 

Wolne powietrze 
i płyn

Nie Zamknięcie wady 
krezki

Laparoskopowa 
prawostronna 
kolektomia

3 dni K Ból brzucha, 
wymioty

Żaden SBO Nie Zamknięcie wady 
krezki

Laparoskopowa 
prawostronna 
kolektomia

6 dni M Ból brzucha Żaden Nie wykonano Nie Zamknięcie wady 
krezki

Skróty:
K – kobieta
M – mężczyzna
SBO – niedrożność jelita cienkiego
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