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Rozszerzęnie jeiita grubego polega na poszeTzę-
niu światła jelita grubego oraz na jego wydłuzeniu,
które zwykle łączy się z pogrubieniem ściany. Pro-
blem ten dotyczy zarówno ludzi,jak i zwierząt (19),
W piśmiennictwie dotyczącym chorób zwierząt funk-
cjonują określenia: zespół okrężnicy olbrzymiej lub
megacolon Pod Ęmi pojęciami rozumiane jest roz-
szetzęnle j elita grubego spowodowane czynnikami
me chani czn ymi lub p o w s taj ąc e z nieznany ch pr zy czy n
(14, 18). W medycynie ludzkiej przyjęto następujący
podział tego schorzenia, który może byc także wyko-
rzystany w medycynie weterynaryjnej :

- wrodzone rozszerzenie jelita grubego (megacolon
congenitalis) zNvane rownteż chorobą Hirschsprunga,

- tozszęTzenie jelita grubego czynnościowe nabyte
(megacolon functiona]is, megacolon acqui situs); przy -

czy nami mo g ą by ć zabllr zeni a me chan iczne, Ni eki e -
dy jednak przyczyny nie sąmane (megacolon idiopa-
thicum) (I9).

Choroba Hirschsprunga posiada tło genetyczne i
powstaje w następstwie wrodzonego braliu śródścien-
nych zwojów nerwowych, Brak ten dotyczy najczę-
ściej okrężnicy i odbyhricy (megarectum), a\e może
również obej mowac inne odcinki j elita grube go, a także
wyjątkowo rzadko jelito cienkie (np. megaduodenum).
Znane są też przypadkt rozszerzęnta przeĘku (mega-
es ophagus) (I, 20, 22). O dcinek pozbawiony zwoj ów
nerwowych nie bierze udziŃu w przesuwaniu treści,
w zlvtązka z tym odcinek \eżący proksymalnie w sto-
sunku do zmienionego chorobowo fragmentu j elita j est
poszerzony i wypełniony kałem, a jego ściana ulega

pogrubieniu (16, 32). Niektórzy autorzy lważają że
w patogenezie tej choroby pewną rolę odgrywają ko-
mórki rozrusznikowe ( śródm iĘszow e komórki Caj a-
1a). Ich funkcja polega na wytwarzantu tzw. podsta-
wowego rytmu elektrycznego, który przyczynia się do
pobudzenia mięśniówki przewodu pokatmowego do
skurczów. W bezzwojowym odcinku okrężnicy po-
wstaje nieprawidłowy podstawowy rytm elektryczny.
Zmiany te spowodowane sąbrakiem transmisji sygna-
łów bio elekt ry czny ch p omię dzy komórkam i r ozrusz-
nikowymi a komórkami mięśni gładkich (26, 36). Oue
i wsp. (27) uważają natomiast, że w patogenezie cho-
roby Hirschsprunga pewną rolę odgrywa równiez
zmniejszona gęstość receptorów muskarynowych M.
i M, na powierzchni błony śluzowej okrężnicy.

Nabyte, cąmnościowę rozszęrzenie jelita grubego,
powstaj e w wyniku mechaniczny ch zaburzeń w pasanr
treści ptzezjelito grube. Najczęściej występuje ono u
ludzi jako powikłanie innych jednostek chorobowych,
które przeb iegają ze zmniejszeniem częstości oddawa-
nia kału np, niedrożnośc jelit. Megacolon functiona]is
występuje często jako powikłanie po zarażentu Trypa-
nosoma cruzi, czyliw przebiegu tnv. choroby Chagasa,
w której dochodzi do zńszczenia zwojóu,nerwowych
(8, 16). Zńurzęntom w pasazu treści nie towarzyszą
jakiekolwiek zmiany histopatolo glczne w ścianie jelit,
w §rm również w jelitowym układzie nerwowym, mogą
jednakże występowac zmiany poziomu regulatorów np.
naczynioruchowego peptydu jelitowego (2 1 ).

. .Patogeneza megacolon idiopathicum, podobnie jak
jejprzyczyna, nie jest właściwię znana. Przyjmuje się,



że u j Ą p o dstaw Ie że ć mo gą np " zabur zenia zw iązane
ze stresem (18), być może także z innymi chorobami.

Biorąc pod uwagę objawy kliniczne, ich nasilenie i
możliwości zastosowania terapii w medycynie ludzkiej,
przyjęto istnienie następuj ących postaci r ozszęrzęnia
jelita grubego: ostra, toksycma i przewlekła (5, 28).

Postać ostra, czyli tzw. zespoł Oglivie'a (5) związa-
na jest z tozszerzeniem okrężnicy na skutek mecha-
nicznego zaczopow ania światła okrężnicy, spowodo-
wanym najczęściej poprzez zalegające ją masy kało-
we. P o stępowanie ter ap ettĘ czne obej muj e zasto s owa-
nie wlewów doodbytntczych, jak również środków
pobudzaj ących perystalĘkę jelit (prokinetyków) takich
jak Cizaprid (5).

Postać toksyczna jest zawsze procesem wtórnym,
powstającym na skutek rozwijania się zmian zapal-
nych powstĄch w ścianie jelita grubego, w wyniku
dfugotrwałego zalegania mas kałowych. Postępowa-
nie terapeuĘczne przebiega tak jak w postaci ostrej.
.ale dodatkowo powinno być uzupełnione o środki prze-
ciwzapalne i chemioterapeuĘki jak np.: kolistyna czy
sulfasalazyna (5, 28).

Postać przewlekła występuje w przebiegu choroby
Hirschsprun ga, ktora diagnozowana j est wyłącznie u
dzieci lub stanowic może konsekwencję długotrwa-
Ę ch, przewlekĘch, nawracaj ący ch zaparó. Postępo-
wanie ter ap euty czne zaleĘ o d pr zy czyny s chorz eni a.

W przypadku choroby Hirschsprunga konieczny jest
zabteg chirurgiczny polegający na usunięciu zmienio-
nej chorobowo części jelita (trw. częściowa kolekto-
mia) i wykonaniu zespolenia pomiędzy zachowanym
odcinkiem okręznicy a jelitem prostym (4). Natomiast
jeżell przyczyną są nawracaj ące zaparcia to postępo-
wanie jest takie samo jak w przypadku postaci ostrej i
toksycznej, niekiedy jednak konieczne jest postępo-
wanie chirurgiczne (5). Po zabiegu chirurgicznym
motoryka operowanego odcinka przęz dhlgt czasbywa
upośledzoną. Występują tam: wzmożona perystalĘ-
ka, częste samoistne skurcze okrężnicy i wzmożone
napięcie wewnętrznego rwieracza odbytu. U dzieci
objawia się to tzw. brudzeniem kałowym, strachem
przedoddawaniem stolca, częstym bezprodukĘwnym
napinaniem się do jego oddawania, otaz tak rwanym
stolcem bolesnym (II, 23). Dlatego dzieci po dokona-
nej kolektomii wymagają stałej opieki i kontroli, po-
łączonej z leczęnięm obj awowym.

W praktyce weterynaryjnej zespół okrężnicy olbrry-
miej jest w ostatnich latach coraz częściej diagnozo-
wany u mĄch zllvierząt. Występuje najczęściej u ko-
tów. U tego gatunkl zwterząt ma miejsce zarówno
wrodzone rozszerzęnie jelita grubego - czylt choroba
Hirschsprunga, jakirozszęrzenie nabyte (7, 14). Cho-
roba moze mieć przebieg osĘ lub przewlekĘ.

Chroniczne rozszerzenie okrężnicy związane jest z
utratą koordynacj i motoryki okrężniczo-prostniczej i
prowadzi do hipotonii lub atonii mięśni gładkich ścia-
ny jelita. Powoduje to zaleganie mas kałowych. W
dalszym etapie następuje absorpcja wody, której kon-

sekwencjąjest powstanie kału o twardej konsystencji,
trudnego do wydalenia (7).

Choroba Hirschsprunga występuje u kotów niezbyt
często (10, 40). Rosin i wsp. (28) w ciągu sześciu lat
obserwowali brak zwojów nerwowych zaledwie u
5,5% kotów poddanych częściowemu wycięciu okręż-
nicy (kolektomia). Podobnie jak u ludzi lważa się, ze
choroba może posiadać tło geneĘczne.

U kotów dość powszechnie, częściej niż choroba
Hirschsprunga, spotykane j est rozsz erzenię j elita gru-
bego spowodowane czynrikami idiopaĘcznyrrri. Wa-
shabau i wsp. (39) badali mięśniówkę gładkąokrężni-
cy uzyskaną od kotów z objawami samoistnego me-
gacolon. Skrawki mięśniówki utrwalali i oceniali mi-
kroskopowo w celu wykluczęntachoroby Hirschsprun-
ga (tzn. braku splotów nerwowych w ścianie jelita).
Uzyskany mateiał badali w układzie in vitro, stwier-
dzaj ąc, że głow ną przy cTWą obj awów chorob owych
sązaburzenia funkcji mięśni gładkich polegające na Ęm,
że ichmiofilamenĘ nie sąwrażliwe na cholecystokini-
nę, substancję P i aceĘlocholinę, czyli na czynniki,
które w warunkach fizj olo gicznych p obudzaj ą mię śnie
gładkie okręznicy (i całego niemal przewodu pokar-
mowego) do skurczu.

Rozszerzęnie j elita grubego nabfle, spowodowane
czynnikami mechanic znym1 nazyw ane j e st czę sto
pseudomegaco]on. Występuje u kotów równie często
jak schorzenia idiopatycznę,przy czym jest znacznlę
łatwiejsze do leczenia. Ptzyczynami tego schorzenia
są wszelakiego rodzaju zablrzęnia powodujące z\,vę-

żenie lub zatkanie światła jelita grubego. Mogąto być:
błędy żyrvieniowe, guzry nowotworowe, ctała obce w
okrężnicy lub prostnicy, odcinkowe mvężenie okręż-
nicy lub prostnicy wynikające z przewleMego stanu
zap alne go, zabur zęnia neuro 1o gi czne - s chorz eni a ner-
wów miednicy ikzyżowego odcinka rdzęnia kręgo-
wego, zwężenta kanału miednicowego - złamania
kości miednicy, znaczne powiększenie prostaĘ oraz
zńlrzenta endokrynologiczne (2, 6, 7, 12, I4). Me-
gacolonu kotek możebyc związany z ich steryltzaclą
(24). Ponadto u kilkunastu kotów z objawami rozsze-
r zenia okrężni cy stwi erdzono równo cze snę zakażęnię
wirusem białaczki, znaczenie tej infekcji w rozwoju
chorobyjest niewyjaśnione (2). Dotychczas nie stwier-
dzono predyspozycjtw zależności od wieku, rasy i płci.
Uważa się, że choroba tamoże występować u kotów w
wieku od 1 do 15 lat, średnio w wieku około 5 lat (6).

Mega c o l on nięzależnte o d pr zy czyn obj awi a s i ę tak
samo. Pierwszym symptomem są często nawracające
chroniczne zaparcla, trwające od kilku dni do kilku
Ęgodni, które objawiają się povntarzającym się bez-
produktywnlrm aktem defekacji (I2). Przy rozwinię-
Ęm już schorzeniu obserwuje się najpierw zatrzyma-
nie oddawania kału oraz zanik odruchu parcta, zmato-
wienie sierści, posmutnienie, brak apeĘtu (1a). Na-
stępnie dołączająsię wymioĘ bolesność j amybrzusz-
nej oraz wydalanie niewielkich ilości śluzu i kfwi -
będących wysiękiem zapalnym pochodzącym ze ścta-
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ny okręmicy, często mylnie określanym przez właści-
cieli jako biegunka (30). Badaniem palpacyjnym moż-
na stwierdzić masy kałowe zalegające w okrężnicy. W
wyniku intoksykacji, anoreksji i braku przyjmowania
wody często dochodzi do odwodnienia i zejścia śmier-
telnego (34, 38).

D ia gno styk a kliniczna przy ukierunkowanym p o dej.-

rzęfll|l nie powinna nasttęczaó większych trudności.
Opiera się ona przede wszystkim na wyłviadzie, pal-
pacyjnym badaniu zwierzęcia przęz powłoki brzusz-
ne (doskonale wyczuwalne są masy kałowe zalegają-
ce w okrężnicy i jelicie prostym, której średnica może
dochodzić u kotórł, nawet do 4-5 cm), Spośród badań
dodatkowych rozpoznawanie zespołu okrężnicy ol-
brzymiej opiera się przede wszystkim na badaniu ra-
diologicznym - badanie kontrastowe. Innymi możli-
\\ymi metodami diagno stycznymi j e st ultrasono grafi a
i badanie endoskopowe tylnego odcinka przewodu
pokatmowego (kolonoskopia). W badaniu USG moż-
na stwierdzić tozszerzenie światła okrężnicy, pogru-
bienie jej ściany i zalegające masy kałowe. Natomiast
w badaniu endoskopowym mozna stwierdzić posze-
rzęnię światła jelrita oraz zmlany zapalne jego ściany
(4,12,34, 38).

Terapia rozszerzenia jelita grubego uzależniona jest
odprzyczyny leżącej u podstawy tego schorzenia. W
przypadku stwierdzenia choroby Hirschsprunga j edy-
nym sposobem postępowania jest częściowe wycięcie
zmienionego chorobowo odcinka okrężnicy (kolekto-
mia) or az wykonanie ze spolenia p omiędzy j elitem bio-
drowym a dalszym końcem okrężnicy lub pomiędzy
pozostawionymi jej odcinkami. Obecnie stosuje się
zarówno zespolenie ręczne, zespolenie przy lżyctu
staplera jak i przy pomocy pierścienia biofragmental-
nego - Valtrac, który po założentu utrzymuje zbliżęnię
końców jelita, a następnie ulega rozkawałkowaniu i
wydaleniu z kałem (I7 , 32). ApeĘrt powTaca po około
pięciu dniach od zabiegu operacyjnego, w zvviązku z
tym do tego czasu winno być stosowane od:żyłvianie
pozajelitowe. U większości operowanych nvterzątkon-
systencja kału powraca do kafu w pełni uformowanego
od 4 do 6 tygodni (6, I7 ,30, 31). Na podstawie badań
radiologicznych wykonanych przy uĄciu środka kon-
trastowego u kotów po zabtegl kolektomii, nie stwier-
dza się żadnych odstępstw od normy zarówno w moto-

ryce jelit, jak i w formowaniu i wydalaniu kału (13).
Lęczenię zespołu okrężnicy olbrzymiej spowodowa-

nej cąmnikami idiopatycznymi opiera się na ingerencji
chirurgicznej i jest identyczne jak w przypadkl choro-
by Hirschsprunga. Możliwe sąjednak inne metody le-
częnia (15). W badaniach przeprowadzonych in vitro,
wykazano, że istnieje możliwość zachowawczej terapii
tej choroby . Otr zy mane o d kotów ze zdtagnozowanym
idiopaĘcznym zespołem okrężnicy olbrzymiej, mięś-
nie gładkie okrężnicy wstępującej i zstępującej, pod-
dawano dzińaniu Cizapridu i stwierdzono, że proki-
netyk ten pobudza skurcze mięśniowki gładkiej w
zmienionym chorobowo odcinku okrężnicy.

W przypadku rozpoznania zespołu okrężnicy olbr4l-
mi ej wywo łanej czy nnikami mechanic znl,m t naleĘ w
pierwszym rzędzie usunąó przyczwę schorzenia. W
przypadku zalegających mas kałowych o stosunkowo
miękkiej konsystencji bardzo dobre wyniki terapeu-
tyczne uzyskuje się stosując wlewy doodbytnicze z
paraftny płnnej zmieszanej w stosunku I : I z ciepłą
wodą. W przypadku mas kałowych o konsystencji
twardej należy uspokotc mvierzę farmakologicznie (se-
dacja), podać środki poślizgowe (parafna pĘnna) i
manualnie usunąc zalegający kał. Ponadto polecane
jest podawanie łagodnych środków ptzęczyszczają-
cych, takich jak laktuloza podawana wg efektu działa-
nia w dawce od 2 do 10 ml lub Bisakodyl w dawce 5

mg na 7:wlerzę l raz dzięnnie i lekóu,pobudzających
motorykę okrężnicy, np, Cizapńd (29). W przypadku
złego stanu ogólnego naleĘ zastosować leczenie wspo-
magaj ące pole gaj ące na podawaniu pĘnów (0, 9 % NaCl
+ 5% glŃoza,5oń ghlkoza, PWE), preparatów witami-
nowych (Catosal, Combivit, Cobaphos, Vit. B comp. +

Liver extr.) (7, 14, 34). Koniecznym uzupełniaczem
Ieczenia farmakolo g iczne go j est odpowiednia dieta o
zwiększonej zawartości włókna, np. otręby (2,7).

U kotów występuj e niekiedy także rozszerzentę prze-

Ęku (m ega e s oph agu s). Je go pr zy czy na je st naj c z ę ś c i ej

nieznana (37).
U psow zespół okrężnicy olbrzymiej występuje

znacznterzadziejniż u kotów i jest spowodowany przy-
crynaminabPymi. W dalszym ciągunie wiadomo cry-
u tego gatunku występuje choroba Hirschsprunga i
zespół okrężnicy olbrzymiej wywołany przez czynni-
ki samoistne. Przyjmuje się zatem, że LL psów rozsze-
rzęnlę okrężnicy olbrzymiej jest wyłącznie nabyte i
spowodowan e przez czynniki mechaniczne, wśród któ -

rych główną rolę odgrywają błędy Ąwieniowe - np.
podawanie tzw. miazg mięsno-kostnych, zwłaszcza
drobiowych. Objawy kliniczne, diagnostyka i sposo-
by leczenta są idenĘczne jak u kotów (3, 14, 34). U
psów opisano także idiopa§czne rozszęrzęnie przeĘ-
ku o nieznanej przyczynie (9).

Zesp oł okrężnicy o lbrzymiej diagnozowany j est tak-
ze u koni i świń, ale zdarza się bardzo rzadko i wystę-
puje głównię u zwierząt młodych. Objawia się znacz-
nym powiększeniem objętości jamy brzusznej, zmięn-
nym ap e§rtem, nawTac aj ącymi zap ar ciami. wychudz e -

niem oraz rożnie nasilonymi objawami bólowymi.
Postępowanie terapeuĘ czne bardzo rzadko przynosi
pożądany efekt i zwykle choroba takoiczy się zejś-
ciem śmiertelnym mvierzęcia lub eutanazją, W bada-
niu histopatologicznym stwierdza się brak lub niedo-
rozwój zwoj ów nerwowych śró dściennych : po dś luzo-
\\ych i mięśniowych, co sugeruje tło genetyczne cho-
roby (2,25,35).

W praktyce weterynaryj nej ltczba pacj entów wyka-
zującychobjawy dysfunkcji jelita grubego, które mogą
nasuwaó podejrzenie megacolon stale wzrasta. Przrv-
czynia się do tego również dynamtczny rozwój metod
diagnosĘcznych. Z tego powodu przybliżenie Czytel-



nikowi tej rzadko występującej i stosunkowo mało
znanej grupy schorzeń możeptzyczynić się do dalsze-
go zwiększ enia liczby diagnozowanych przypadków.
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Safety evaluation of certain mycotoxins in food
(Ocena b ezpieczeitstwa niektórych mykotoksyn w
Ąrwności). 

'WHO, 
Geneva, 200I. str. 701, cena 37,80

franków szwajc. ISBN 92 4 166047 3,

Książka wydana zostŃa w Serii - WHO - dodatki
zyvvnoŚciowe, jako 1a. jej pozycja. Jest to opracowa-
nie komisji IPCS (program międzynarodowego bez-
pieczeństw a chemicznego) l, zawtęra opracowanie

monograflczne poŚwięcone : - afl otoksynie M,, fumo-
nizy nlę, o chratokslm ię or az trichote c en izynie.

Jako aneksy dołączono: raport nt. dokumentacji po-
przednich posiedzeń komisji nt. dodatków h,rvnościo-
lvych, sklÓty uż}te w monografii oraz Wkaz uczest-
ników w 56. sesji komisji, która opracowała ręcenzo-
wane wydawnictwo. - Książka jest cennym opraco-
waniem dla zaintęresowanych w zagadnieniu.

Edmund K. Prost


