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Wstęp

Wrodzona przepuklina przeponowa występuje z częstością 1 
na 3000 żywych urodzeń i jest niezwykle rzadka u dorosłych 
[1]. Przepuklina Bochdaleka wywołana jest przez tylno-boczny 
ubytek przepony, natomiast w przepuklinie Morgagniego wy-
stępuje ubytek w części zamostkowej lub przymostkowej. PB po 
raz pierwszy została opisana w 1848 r. przez Vincenza Alexan-
dra Bochdaleka [2]. Stanowi ona od  80 do 90% wszystkich wro-
dzonych przepuklin przeponowych. Spowodowana jest niecał-
kowitym połączeniem się fałdów opłucnowo-otrzewnowych na 
wczesnych etapach rozwoju płodu [2]. W większości przypadków 
zostaje zdiagnozowana zaraz po narodzinach. U dorosłych prze-
biega bezobjawowo i rozpoznaje się ją przypadkowo w badaniach 
obrazowych (5%) wykonywanych z powodu duszności lub ob-
jawów brzusznych. Występuje częściej u mężczyzn (62%) [5, 6]. 

W literaturze opisano około 100 przypadków asymptomatycznej 
przepukliny Bochdaleka, jednakże rzeczywiste występowanie PB 
nie jest znane. Badanie autopsyjne przeprowadzone przez Sala-
cin i wsp. wskazuje, że PB u dorosłych pojawia się z częstością 
1 na 2000–7000 przypadków [7].

Opis przypadku

55-letnia pacjentka zgłosiła się do ambulatorium chirurgiczne-
go z powodu bólu w lewym podżebrzu, nawracającym od 10 lat, 
ustępującym bez leków. W wywiadzie bez przewlekłej obtura-
cyjnej choroby płuc, urazów i zabiegów w obrębie jamy brzusz-
nej. Przedmiotowo stwierdzono tętno 76/min i ciśnienie tętnicze 
110/80 mm Hg. Palpacyjnie brzuch bez odchyleń. Podstawowe 
parametry laboratoryjne były prawidłowe. USG brzucha ujawniło 
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streszczenie:    Wrodzona przepuklina przeponowa (WPP) jest rzadko stwierdzana u osób dorosłych. Przepuklina Bochdaleka (PH) stanowi 
najczęstszy rodzaj wrodzonej przepukliny przepony. Powoduje ją niecałkowite połączenie się fałdów opłucnowo-otrzewno-
wych na wczesnych etapach rozwoju płodu. W wielu przypadkach u dorosłych przebiega ona bezobjawowo. Zwykle występu-
je po stronie lewej, częściej u mężczyzn (62%). Leczeniem z wyboru jest zabieg chirurgiczny otwarty lub laparoskopowy. Ni-
niejsza praca opisuje rzadki przypadek przepukliny Bochdaleka u dorosłej kobiety z przemieszczeniem lewej nerki i zagięcia 
śledzionowego okrężnicy do klatki piersiowej z niespecyficznymi objawami brzusznymi.

  Główne przesłanie: Objawy przepukliny Bochdaleka u dorosłych są zwykle niespecyficzne. Autorzy zalecają obrazowanie me-
todą tomografii komputerowej z kontrastem we wszystkich przypadkach niespecyficznych objawów ze strony jamy brzusznej.

słOWa kluczOWe: przepuklina przeponowa, wrodzona przepuklina przeponowa

abstract:   Congenital diaphragmatic hernia (CDH) is extremely rare in adults. Bochdalek hernia (BH) is the most common one among all 
congenital diaphragmatic hernias. This is due to incomplete fusion of pleuroperitoneal folds during early fetal development. It 
remains asymptomatic in many adults. It usually occurs on the left side and is common in males (62%). Open or laparoscopic 
surgical repair is the treatment of choice. We reported on a rare case of BH in an adult female with intra-thoracic left kidney and 
splenic flexure of the colon, who presented with non-specific abdominal symptoms.

  key message: BH in adults is usually present with vague abdominal symptoms. We advocate the use of the CECT scan of the 
abdomen in the management of all cases with non-specific abdominal symptoms.

keyWOrds:  congenital diaphragmatic hernia, diaphragmatic hernia
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leczenie

Pacjentka została zakwalifikowana do otwartego zabiegu z do-
stępu podmostkowego. Śródoperacyjnie stwierdzono u niej 

przemieszczenie lewej nerki do klatki piersiowej. W wykonanej to-
mografii komputerowej jamy brzusznej i klatki piersiowej (Ryc. 1.) 
uwidoczniono przepuklinę Bochdaleka z przemieszczeniem lewej 
nerki i zagięcia śledzionowego okrężnicy.

ryc. 1.  Obraz TK jamy brzusznej ukazujący przepuklinę Bochdaleka 
z przemieszczeniem lewej nerki i zagięcia śledzionowego okrężnicy.

ryc. 3.  Obraz śródoperacyjny z widocznym zespoleniem ubytku szwem przerywanym.

ryc. 2.  Obraz śródoperacyjny z widoczną przepukliną Bochdaleka.

ryc. 4.  Obraz śródoperacyjny z widoczną implantacją siatki chirurgicznej.
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przemieszczenie zagięcia śledzionowego okrężnicy przez tylno-
-boczny ubytek przepony. Wykonano jego repozycję do jamy 
brzusznej razem z nerką lewą. Zaobserwowano ubytek w tylno-
-bocznej części przepony o wymiarach 10x7 cm (Ryc. 2.). Jego 
krawędzie zostały do siebie zbliżone bez napięcia i zszyte przy 
pomocy szwu przerywanego nicią prolenową 1-O (Ryc. 3.), a na-
stępnie – w celu wzmocnienia – implantowano siatkę kompozyto-
wą za pomocą szwu przerywanego nicią prolenową 3-O (Ryc. 4.).

dyskusja

Etiologia i patogeneza wrodzonej przepukliny przeponowej jest 
nieznana. Po stronie lewej występuje ona w 80–90%, po prawej zaś 
w 10–20%. Przepuklina obustronna występuje natomiast w mniej 
niż 1% przypadków [8, 9]. Zawartość przepukliny Bochdaleka to 
zwykle sieć większa (92%), zagięcie śledzionowe okrężnicy (58%), 
żołądek (25%) i śledziona w przypadku przepukliny lewostronnej, 
lub wątroba i jelito cienkie w przypadku przepukliny prawostron-
nej  [8, 10]. Rozmiar ubytku może wynosić od 1 cm do całkowitego 
braku połowy przepony. U noworodków objawia się ona głównie 
problemami z oddychaniem, natomiast u dorosłych najczęściej 
występuje ból brzucha [11]. Przepuklina Bochdaleka może wią-
zać się z powikłaniami, takimi jak: skręt żołądka, zadzierzgnię-
cie, perforacja, pęknięcie śledziony, krwotok i odma prężna, któ-
re wymagają natychmiastowej interwencji chirurgicznej [12]. 

Do jej diagnostyki można wykorzystać radiografię klatki piersio-
wej, jednakże preferowane jest wykonanie tomografii kompute-
rowej klatki piersiowej z kontrastem [13]. Przepuklinę Bochda-
leka leczy się operacyjnie metodą otwartą przez torakotomię lub 
laparotomię, bądź też wideotorakoskopowo lub laparoskopowo. 
Zamknięcie szwem przerywanym niewchłanialnym jest prefero-
wane w przypadku, gdy krawędzie ubytku przepony można łatwo 
do siebie zbliżyć, natomiast siatka chirurgiczna wykorzystywa-
na jest w sytuacji, gdy powierzchnia ubytku wynosi więcej niż 
20–30 cm2 [10, 14, 15]. Częstość nawrotów dla obu sposobów 
zespolenia jest niska [10].

WniOski

Przepuklina Bochdaleka, najczęściej występująca wrodzona prze-
puklina przeponowa, u dorosłych występuje niezwykle rzadko, 
zazwyczaj mieści się po lewej stronie. Częściej dotyczy ona męż-
czyzn. Leczeniem z wyboru jest zabieg otwarty lub laparoskopowy.

Deklaracja zgody pacjenta
Autorzy niniejszej pracy oświadczają, iż uzyskali wszystkie nie-
zbędne zgody. Pacjentka została poinformowana o tym, że jej imię 
i inicjały nie zostaną opublikowane oraz zgodziła się, aby wyniki 
badań obrazowych i inne dane kliniczne opisano w niniejszej pracy.
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