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spół okrężnicy olbrzymiej dzieli się na: 
wrodzony i nabyty, pierwotny i wtór-
ny, wywołany przyczynami wewnątrz-
pochodnymi i zewnątrzpochodnymi, 
funkcjonalny i mechaniczny oraz zwią-
zany z poszerzeniem światła jelita gru-
bego i związany z przerostem mięśni 
gładkich ściany jelita (1, 5, 6, 9, 10, 15). 
Natomiast w medycynie człowieka roz-
szerzenie jelita grubego dzieli się na:
• wrodzone rozszerzenie jelita grube-

go (łac. megacolon congenitalis) – tzw. 
choroba Hirschprunga,

• czynnościowe nabyte rozszerzenie 
jelita grubego (łac. megacolon func-
tionalis s. acquisitus) – przyczyna 
choroby może być zidentyfi kowana,

• samoistne (idiopatyczne) rozsze-
rzenie jelita grubego (łac. megacolon 
idiopathicus) – przyczyny są nieznane 
(8, 10).
Wyżej wymieniony podział zespołu 

okrężnicy olbrzymiej stosowany w me-
dycynie człowieka z powodzeniem 
można wykorzystać w medycynie we-
terynaryjnej. 

Wrodzony zespół okrężnicy ol-
brzymiej występuje rzadko. Dotyczy 
on przede wszystkim kotów, a w znacz-
nie mniejszym stopniu psów, i rozwi-
ja się u zwierząt młodych. Niestety do-
kładne przyczyny wrodzonej formy 
choroby nie są do końca wyjaśnione. 
Podejrzewa się, że związana jest ona 
z dysfunkcją mięśni gładkich ściany jeli-
ta grubego spowodowaną nieprawidło-
wą aktywacją ich miofi lamentów. Przy-
czyną zaburzeń aktywacji włókienek 
mięśniowych w miocytach, podobnie 
jak u ludzi w chorobie Hirschprunga, 
może być brak śródściennych zwojów 
nerwowych. Dodatkowo w medycynie 

Jedną z przyczyn powodujących zabu-
rzenia oddawania kału u zwierząt jest 
zespół okrężnicy olbrzymiej (syn. roz-
szerzenie jelita grubego, łac. megaco-
lon). Choroba ta polega na znacznym 
poszerzeniu średnicy światła okrężni-
cy powstającego na skutek zalegania 
mas kałowych, co związane jest z za-
burzeniami aktywności motorycznej 
oraz pogrubieniem jej ściany w wyni-
ku przerostu mięśni gładkich (1, 10, 
15). Uważa się, że zespół okrężnicy 
olbrzymiej może być traktowany jako 
najbardziej zaawansowany etap prze-
wlekłego zaparcia (1, 4).

Do chwili obecnej zespół okrężni-
cy olbrzymiej stwierdzono u ludzi, ko-
tów, psów, koni i świń. Wśród zwierząt 
choroba ta najczęściej występuje u ko-
tów (6, 8, 9, 10). Stwierdzono, że cho-
ciaż rozszerzenie jelita grubego może 
rozwinąć się u kotów w każdym wie-
ku, to jednak bardzo często rozpozna-
wane jest u zwierząt w wieku średnim 
lub starszych (średnia ok. 5 lat). Wy-
kazano również, że zespół okrężni-
cy olbrzymiej częściej spotykany jest 
u samców niż u samic (stosunek sam-
ce:samice wynosi 70%:30%). Biorąc 
pod uwagę rasę, stwierdzono, że czę-
ściej chorują koty domowe krótkowło-
se (46%) w porównaniu do kotów do-
mowych długowłosych (15%) i kotów 
syjamskich (12%). Natomiast u psów 
do chwili obecnej nie stwierdzono żad-
nych predyspozycji związanych z rasą, 
wiekiem i płcią (4, 9, 13-15). 
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Megacolon in dogs and cats

Zespół okrężnicy olbrzymiej
u psów i kotów

Streszczenie
Zespół okrężnicy olbrzymiej polega 
na znacznym poszerzeniu średnicy świa-
tła okrężnicy powstającego na skutek za-
legania mas kałowych, co związane jest 
z zaburzeniami aktywności motorycznej 
oraz pogrubieniem jej ściany w wyniku 
przerostu mięśni gładkich. Wśród zwie-
rząt towarzyszących choroba ta najczę-
ściej występuje u kotów i może mieć cha-
rakter wrodzony, nabyty i idiopatyczny. 
Głównym objawem klinicznym zespołu 
okrężnicy olbrzymiej są zaparcia. Roz-
poznanie tej choroby opiera się na in-
formacjach uzyskanych z wywiadu oraz 
wyników badania klinicznego i radiolo-
gicznego jamy brzusznej. Postępowanie 
terapeutyczne zespołu okrężnicy olbrzy-
miej obejmuje leczenie zachowawcze lub 
leczenie chirurgiczne. 

Słowa kluczowe 
zespół okrężnicy olbrzymiej, kot, pies

Abstract
Megacolon is an abnormal dilatation 
of the colon due to the accumulation 
of the faecal matter, caused by distur-
bances of the motoric activity of the co-
lon and its smooth muscle hypertrophy 
resulting in the thickening of the colon 
wall. The disease is most commonly seen 
in cats and can be of primary, acquired 
or idiopathic origin. Constipation is the 
main clinical symptom of megacolon. 
Diagnosis is established basing on cli-
nical history, physical examination and 
radiographic fi ndings. The therapeutic 
approach involves a conservative or sur-
gical treatment.
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człowieka uważa się, że w patogenezie 
wrodzonego rozszerzenia jelita grube-
go pewną rolę mogą odgrywać zaburze-
nia w prawidłowej transmisji sygnałów 
bioelektrycznych pomiędzy komórka-
mi rozrusznikowymi (tzw. śródmiąż-
szowe komórki Cajala) a komórka-
mi mięśni gładkich oraz zmniejszona 
gęstość receptorów muskarynowych 
na powierzchni błony śluzowej okręż-
nicy. Być może ww. zaburzenia również 
mają swój udział w powstawaniu wro-
dzonego zespołu okrężnicy olbrzymiej 
u psów i kotów.

Patomechanizm powstawania wro-
dzonego rozszerzenia jelita grube-
go polega na tym, że odcinek pozba-
wiony zwojów nerwowych na skutek 
upośledzenia swojej funkcji nie bie-
rze udziału w przesuwaniu treści po-
karmowej. W związku z powyższym 
odcinek okrężnicy leżący doczaszko-
wo od odcinka pozbawionego zwojów 
nerwowych jest nadmiernie wypełnio-
ny masami kałowymi i ulega posze-
rzeniu, a jego ściana – pogrubieniu 
(6, 8, 10, 13, 14).

Predyspozycje rasowe do wystąpie-
nia wrodzonego zespołu okrężnicy 
olbrzymiej stwierdzono u kotów rasy 
manx (ok. 5% przypadków zespołu 
okrężnicy olbrzymiej). Związane jest 
to u nich z wrodzonym częściowym 
lub całkowitym brakiem rdzenia krę-
gowego w krzyżowym i ogonowym od-
cinku kręgosłupa. Konsekwencją tych 
wad są defi cyty neurologiczne powo-
dujące zaburzenia w oddawaniu kału 
w postaci zaparć, których konsekwen-
cją może być rozwój zespołu okrężni-
cy olbrzymiej. U kotów tych dodatkowo 
mogą wystąpić: niedowłady lub poraże-
nia kończyn tylnych, atonia pęcherza 
moczowego, nietrzymanie moczu lub 
kału, brak odruchu odbytowego oraz 
zaburzenia odczuwania bólu w okoli-
cy krocza (1, 5, 8, 15).

Nabyty zespół okrężnicy olbrzymiej 
ma etiologię wieloczynnikową, a wśród 
jego przyczyn wymienia się: zaburzenia 

neurologiczne, czynniki mechanicz-
ne, zaburzenia metaboliczne, choroby 
endokrynologiczne, błędy żywienio-
we, choroby zapalne okrężnicy i od-
bytnicy, choroby zakaźne i pasożytni-
cze, niektóre zabiegi operacyjne oraz 
czynniki behawioralno-środowiskowe 
(tab. 1, s. 38) (1, 6, 7, 9, 13-15).

Najczęściej spotykanym rodzajem 
rozszerzenia jelita grubego występują-
cym u psów i kotów jest idiopatyczny 
zespół okrężnicy olbrzymiej. Częstość 
jego występowania została określona 
u kotów na 60-70% przypadków. Etio-
logia idiopatycznego zespołu okrężni-
cy olbrzymiej jest nieznana. Podejrzewa 
się, że przyczyną mogą być zaburze-
nia neurologiczne, nieprawidłowości 
połączeń nerwowo-mięśniowych lub 
dysfunkcja mięśni gładkich. Badania 
przeprowadzone in vitro na mięśniów-
ce gładkiej okrężnicy kotów z idiopa-
tycznym zespołem okrężnicy olbrzy-
miej sugerują, że główną przyczyną 
choroby są zaburzenia funkcji mię-
śni gładkich objawiające się ich mniej-
szym napięciem izomerycznym wyni-
kającym ze zmniejszonej wrażliwości 
miofi lamentów na neuroprzekaźniki 
(cholecystokininę, substancję P i ace-
tylocholinę), które w warunkach fi zjo-
logicznych pobudzają mięśnie gładkie 
okrężnicy do skurczu (1, 4, 5, 10, 12, 
13, 15, 16).

Objawy kliniczne
zespołu okrężnicy olbrzymiej 
Głównym symptomem zespołu okręż-
nicy olbrzymiej są zaparcia, objawiają-
ce się często powtarzającym się bez-
produktywnym aktem defekacji, które 
mogą trwać od kilku dni nawet do kil-
ku miesięcy. Innymi objawami klinicz-
nymi rozszerzenia jelita grubego są: 
zanik odruchu parcia na kał, rzadkie 
oddawanie kału, bolesna defekacja, 
brak przyjmowania odpowiedniej pozy-
cji do oddawania kału, oddawanie kału 
o małej objętości, suchego i o twardej 
konsystencji. Czasem zwierzę może od-

dawać niewielką ilość płynnego kału 
z domieszką śluzu i krwi (wynik stanu 
zapalnego rozwijającego się na skutek 
drażnienia błony śluzowej jelita gru-
bego zalegającymi, twardymi masami 
kałowymi), co często przez właścicie-
li psów i kotów błędnie uważane jest 
za biegunkę. Gdy proces chorobowy 
trwa dłużej, wówczas mogą pojawić 
się objawy ogólnoustrojowe, takie jak: 
zmniejszenie lub brak apetytu i pra-
gnienia, zmatowienie sierści, osłabie-
nie, wymioty, odwodnienie i spadek 
masy ciała. Dodatkowo w przypadku 
nabytego zespołu okrężnicy olbrzy-
miej można stwierdzić objawy klinicz-
ne charakterystyczne dla choroby pod-
stawowej wywołującej to zaburzenie. 
Na przykład kot z dysautonomią bę-
dzie wykazywał np.: nietrzymanie mo-
czu, zwracanie pokarmu (objaw roz-
wijającego się przełyku olbrzymiego), 
rozszerzenie źrenic oraz wypadanie 
trzeciej powieki (1, 3, 6, 9, 10, 13, 15).

Diagnostyka
zespołu okrężnicy olbrzymiej 
Wywiad 
W wywiadzie należy przede wszyst-
kim ustalić czas trwania choroby oraz 
rodzaj i nasilenie występujących obja-
wów klinicznych. Ponadto należy usta-
lić, czy zwierzę wcześniej nie doznało 
jakichś urazów miednicy, gdyż pozwo-
li to na ewentualne rozpoznanie po-
tencjalnej przyczyny nabytego zespołu 
okrężnicy olbrzymiej, jakim jest zwęże-
nie jamy miednicy. Informacje dotyczą-
ce wcześniej występujących u zwierzę-
cia chorób przewodu pokarmowego, 
w szczególności okrężnicy i odbytni-
cy, takich jak np.: wrzodziejące zapa-
lenie okrężnicy, nowotwory okrężnicy 
lub odbytnicy, również są bardzo waż-
ne, ponieważ zmiany zapalne mogą 
goić się poprzez powstanie włókni-
stych pierścieni znacznie zmniejszają-
cych światło jelita grubego, podobnie 
nowotwory przez swój rozrost mogą sil-
nie zwężać światło okrężnicy i odbyt-

r e k l a m a
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nicy, powodując poważne utrudnienia 
w wydalaniu kału, a przez to powstanie 
zespołu okrężnicy olbrzymiej. Ważne 
jest również ustalenie, czy u zwierząt 
nie przeprowadzano wcześniej jakichś 
operacji chirurgicznych, np.: steryliza-
cji, kolonopeksji, resekcji fragmentu 
jelita grubego, gdyż to również może 
mieć znaczenie w rozwoju rozszerze-
nia jelita grubego. Bardzo istotne zna-
czenie w rozpoznaniu zespołu okrężni-
cy olbrzymiej mają informacje na temat 
warunków życia zwierząt oraz ich ży-
wienia (rodzaj i ilość podawanego po-
karmu oraz dostęp do wody i jej ilość) 
(2, 3, 9, 15).

Badanie kliniczne 
W badaniu klinicznym, podczas oma-
cywania zwierząt z zespołem okręż-

nicy olbrzymiej, można stwierdzić 
bolesność jamy brzusznej oraz po-
większoną okrężnicę o twardej konsy-
stencji. Czasem dodatkowo podczas 
badania palpacyjnego jamy brzusznej 
można stwierdzić powiększone węzły 
chłonne krezkowe. U psów i kotów 
z rozszerzeniem jelita grubego należy 
wykonać badanie rektalne, w celu wy-
krycia potencjalnych przyczyn naby-
tej formy choroby, takich jak np.: no-
wotwory końcowej części okrężnicy 
zstępującej lub odbytnicy, złamania 
kości miednicy powodujące zwężenia 
jamy miednicy, powiększenie prosta-
ty, ciała obce w odbytnicy, uchyłki od-
bytu, przepuklina okołoodbytowa oraz 
zwężenia pozapalne. Istotne znaczenie 
w badaniu klinicznym ma również ba-
danie neurologiczne (ze szczególnym 

uwzględnieniem zaburzeń dotyczą-
cych lędźwiowo-krzyżowego oraz ogo-
nowego odcinka rdzenia kręgowego), 
które umożliwia rozpoznanie neuro-
logicznych przyczyn zespołu okręż-
nicy olbrzymiej. Zmianami wskazują-
cymi na zaburzenia w tych odcinkach 
rdzenia kręgowego są: porażenia koń-
czyn miednicznych z osłabieniem lub 
brakiem odruchów rdzeniowych, osła-
bienie lub brak odruchów: kroczowe-
go, sromowego, opuszkowo-jamistego 
oraz zwieracza odbytu oraz osłabienie 
odruchów ogona. W przypadku gdy 
przyczyną rozszerzenia jelita grubego 
jest dysautonomia, wówczas w bada-
niu klinicznym podczas osłuchiwania 
serca można stwierdzić bradykardię. 
W badaniu klinicznym psów i kotów 
z zaawansowanym zespołem okręż-

Przyczyna

zaburzenia neurologiczne (częstość 
występowania: ok. 11%)

• choroby nerwów miednicznych
• choroby krzyżowego i ogonowego odcinka rdzenia kręgowego 

• dysautonomia

czynniki mechaniczne (częstość występowa-
nia: ok. 24%)

• złamania kości miednicy
• wrodzone deformacje miednicy

• silne powiększenie gruczołu krokowego
• ciała obce w okrężnicy

• pilobezoary
• nowotwory (częstość występowania: ok. 1%)

• uchyłki odbytu
• przepuklina okołoodbytowa

• przepuklina kroczowa
• zarośnięcie odbytu

• zarośnięcie okrężnicy

zaburzenia metaboliczne
• hipokaliemia

• hiperkalcemia
• odwodnienie

choroby endokrynologiczne • niedoczynność tarczycy (częstość występowania: ok. 1%)
• wtórna żywieniowa nadczynność przytarczyc 

błędy żywieniowe
• podawanie kości do jedzenia 

• otyłość
• karma zanieczyszczona piaskiem

zapalenia
• przewlekłe zapalenie okrężnicy
• przewlekłe zapalenie odbytnicy

• przetoka okołoodbytowa

choroby zakaźne i pasożytnicze • choroba Chagasa
• wirusowa białaczka kotów (?)

zabiegi operacyjne • kolonopeksja (częstość występowania: ok. 1%)
• sterylizacja

czynniki behawioralno-środowiskowe

• stres
• współzawodnictwo do kuwety

• leczenie stacjonarne
• nie wyczyszczona kuweta lub brak kuwety

• trzymanie wielu kotów w domu
• brak ruchu

Tab. 1. Przyczyny nabytego zespołu okrężnicy olbrzymiej u psów i kotów (1, 2, 6-10, 12-15)
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nicy olbrzymiej mogą dodatkowo wy-
stąpić objawy kliniczne odwodnienia 
w postaci: zmniejszenia wilgotności 
błon śluzowych, zapadnięcia się ga-
łek ocznych, zmniejszenia elastyczno-
ści skóry oraz przedłużenia czasu wy-
pełniania naczyń włosowatych (CRT) 
(1, 2, 5, 9, 13, 15).

Badania laboratoryjne 
U większości zwierząt z zespołem 
okrężnicy olbrzymiej parametry mor-
fologiczne i biochemiczne krwi za-
wierają się w granicach wartości re-
ferencyjnych. Niekiedy w badaniu 
morfologicznym krwi można stwier-
dzić przy zaawansowanym procesie 
chorobowym leukocytozę z neutrocy-
tozą świadczącą o silnym zapaleniu 
oraz podwyższoną liczbę hematokry-
tową, podwyższoną liczbę erytrocy-
tów oraz stężenie hemoglobiny wska-
zujące na odwodnienie zwierzęcia. 
Z kolei w badaniu biochemicznym 
krwi można stwierdzić obniżenie stę-
żenia potasu oraz podwyższenie stę-
żenia wapnia, które mogą wskazywać 
na ewentualne przyczyny metabolicz-
ne nabytego zespołu okrężnicy olbrzy-
miej. W przypadku długo trwającej 
anoreksji można dodatkowo stwier-
dzić hipoproteinemię – jako objaw nie-
dożywienia. Ważne jest, aby w przy-
padku zespołu okrężnicy olbrzymiej 
określić poziom hormonów tarczy-
cy (T4, FT4), ponieważ stwierdzenie 

ich niskich stężeń pozwoli na rozpo-
znanie niedoczynności tarczycy, któ-
ra może być przyczyną tej choroby 
(1, 5, 9, 13, 15). 

Diagnostyka obrazowa 
W przypadku zespołu okrężnicy ol-
brzymiej zawsze powinno się wyko-
nać badanie radiologiczne przeglądowe 
jamy brzusznej w celu oceny średnicy 
światła okrężnicy oraz rozpoznania 
czynników predysponujących do wy-
stąpienia choroby, takich jak np.: cieniu-
jące ciała obce w okrężnicy, złamania 
kości miednicy, deformacje krzyżo-
wego i ogonowego odcinka kręgosłu-
pa. Należy podkreślić, że rozpoznanie 
na podstawie obrazu radiologicznego, 
czy mamy do czynienia już z zespołem 
okrężnicy olbrzymiej, a nie jeszcze z za-
parciem, jest trudne i w dużej mierze 
zależy od subiektywnej oceny przez ra-
diologa (1, 2, 5, 9, 13, 15). W celu wyeli-
minowania subiektywnej oceny wielko-
ści światła okrężnicy Trevail i wsp. (12) 
proponują u kotów wykorzystanie sto-
sunku maksymalnej średnicy okrężnicy 
do długości trzonu piątego kręgu lędź-
wiowego (L5). Jeżeli wartość ww. sto-
sunku jest mniejsza niż 1,28, to wska-
zuje na prawidłową wielkość okrężnicy, 
gdy zawiera się pomiędzy 1,28 a 1,48, 
to wskazuje na zaparcie, natomiast war-
tość powyżej 1,48 wskazuje na zespół 
okrężnicy olbrzymiej. Czułość tej meto-
dy została określona na 96,2%, a specy-

fi czność – na 87,3%. Oczywiście obraz 
radiologiczny zawsze trzeba rozpatry-
wać ze zmianami klinicznymi występu-
jącymi u zwierzęcia.

W niektórych przypadkach u zwie-
rząt z zespołem okrężnicy olbrzymiej 
dodatkowo należy wykonać badanie 
ultrasonografi czne jamy brzusznej, ba-
danie endoskopowe tylnego odcinka 
przewodu pokarmowego oraz badanie 
radiologiczne kontrastowe. W bada-
niu USG można stwierdzić rozsze-
rzenie światła okrężnicy, pogrubienie 
jej ściany (związane z hipertrofi ą war-
stwy mięśni gładkich) oraz zalegają-
ce masy kałowe. Dodatkowo metoda 
ta umożliwia rozpoznanie zmian, któ-
re od zewnątrz mogą uciskać na świa-
tło okrężnicy (np.: powiększenie pro-
staty, nowotwory, ropnie, ziarniniaki), 
powodując zwężenie jej światła i zabu-
rzenia w oddawaniu kału. Wykonując 
biopsję pod kontrolą USG, możemy 
precyzyjnie pobrać materiał do oceny 
cytologicznej i określić rodzaj zmiany. 
Natomiast rekto- i kolonoskopia umoż-
liwiają rozpoznanie zmian rozwijają-
cych się w świetle jelita grubego, takich 
jak np.: nowotwory, zwężenia, zmiany 
zapalne, ciała obce, uchyłki, jak rów-
nież precyzyjne pobranie wycinków 
błony śluzowej do badania histopa-
tologicznego. Badanie radiologiczne 
kontrastowe najczęściej wykonuje się 
w tych przypadkach, w których z ja-
kichś powodów nie można przeprowa-

Grupa leków Substancja czynna Dawka

leki przeczyszczające

olej parafi nowy psy: 2-60 ml/zwierzę p.o.
koty: 2-10 ml/zwierzę p.o.

laktuloza psy: 1 ml/4,5 kg m.c. p.o. 3 x dziennie
koty: 0,5 ml/kg m.c. p.o. 2-3 x dziennie 

bisakodyl
psy: rasy małe: 5 mg/zwierzę p.o. 1 x dziennie; rasy 
średnie i duże: 10-15 mg/zwierzę p.o. 1 x dziennie

koty: 5 mg/zwierzę p.o. 1 x dziennie 

gliceryna 1-2 ml/kg m.c. p.o. 3 x dziennie

dioktylosulfobursztynian sodu 50 mg/zwierzę p.o. 1-2 x dziennie

leki prokinetyczne

cyzapryd psy: 0,5-1,0 mg/kg m.c. p.o. 2-3 x dziennie
koty: 0,1-0,5 mg/kg m.c. p.o. 2-3 x dziennie 

prukalopryd 0,01-0,2 mg/kg m.c. p.o. 2 x dziennie

tegaserod 0,05-0,1 mg/kg m.c. p.o. 2 x dziennie

ranitydyna 1-2 mg/kg m.c. p.o. 2-3 x dziennie

nizatydyna 2, 5-5 mg/kg m.c. p.o. 1 x dziennie

Tab. 2. Leki stosowane w terapii zachowawczej zespołu okrężnicy olbrzymiej u psów i kotów (5, 13, 15)
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dzić rekto- i kolonoskopii. W celu roz-
poznania przyczyn neurologicznych 
nabytego zespołu okrężnicy olbrzy-
miej dodatkowo można wykonać takie 
badania jak: mielografi a, rezonans ma-
gnetyczny i badanie płynu mózgowo-
-rdzeniowego (5, 10, 13, 15).

Leczenie zespołu
okrężnicy olbrzymiej 
Leczenie zespołu okrężnicy olbrzymiej 
uzależnione jest od czasu trwania cho-
roby, stopnia jej zaawansowania oraz 
przyczyny. Postępowanie terapeutycz-
ne obejmuje leczenie zachowawcze lub 
leczenie chirurgiczne oraz – w przy-
padku nabytego zespołu okrężnicy ol-
brzymiej – leczenie choroby podstawo-
wej (1, 5, 10, 11, 14, 15).

Leczenie zachowawcze
zespołu okrężnicy olbrzymiej 
Leczenie zachowawcze zespołu okręż-
nicy olbrzymiej polega na usunięciu 
mas kałowych zalegających w jelicie 
grubym przy pomocy wlewów dood-
bytniczych lub manualnego ich usu-
nięcia, terapii lekami przeczyszczają-

cymi lub pobudzającymi kurczliwość 
jelita grubego.

W przypadku zalegania mas kało-
wych o miękkiej konsystencji do ich 
usunięcia można zastosować lewaty-
wy. Istnieje wiele płynów, które moż-
na podać podczas wlewów doodbytni-
czych. Są to np.: ciepła woda (w dawce 
5-10 ml/kg m.c.), ciepły izotoniczny 
roztwór soli fi zjologicznej (w dawce 
5-10 ml/kg m.c.), laktuloza (w dawce 
5-10 ml na kota), dioktylosulfoburszty-
nian sodu (w dawce 5-10 ml na kota), olej 
parafi nowy (w dawce 5-10 ml na kota) 
oraz roztwór parafi ny płynnej zmie-
szanej w stosunku 1:1 z ciepłą wodą 
(w dawce 5-10 ml/kg m.c.). Wyżej wy-
mienione płyny powinny być podawa-
ne przez cewnik lub sondę dożołąd-
kową, których rozmiar powinien być 
dostosowany do wielkości zwierzęcia. 
W przypadku kotów najczęściej stosuje 
się cewniki o średnicy 3-4 mm. U kotów 
nie wolno stosować wlewów doodbyt-
niczych zawierających fosforan sodu, 
gdyż mogą u nich wywołać takie zabu-
rzenia jak: hipernatremia, hiperfosfate-
mia i hipokalcemia (5, 14, 15).

Gdy w jelicie grubym zalegają masy 
kałowe o konsystencji twardej, wów-
czas często trzeba je usunąć manu-
alnie. Przed manualnym usunięciem 
mas kałowych zwierzę powinno zostać 
nawodnione i znieczulone, a doodbyt-
niczo powinny być podane: woda lub 
roztwór soli fi zjologicznej, ewentual-
nie z dodatkiem środka poślizgowego 
(np. parafi na płynna) lub przeczysz-
czającego (np. laktuloza). Następnie, 
delikatnie omacując powłoki brzusz-
ne, staramy się zmniejszyć objętość 
zalegających mas kałowych i prze-
sunąć je w kierunku odbytu. Palcem 
wskazującym wprowadzonym do od-
bytnicy staramy się bardzo delikat-
nie usunąć masy kałowe na zewnątrz. 
Twarde masy kałowe zalegające w od-
bytnicy można rozbić przy pomocy 
kleszczy wprowadzonych przez od-
byt. Należy pamiętać, aby podczas 
manualnego usuwania mas kałowych 
zminimalizować uszkodzenie błony 
śluzowej jelita grubego, gdyż zapo-
biega to przechodzeniu bakterii i ich 
toksyn do krążenia ogólnoustrojo-
wego. Po manualnym usunięciu mas 
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kałowych należy profi laktycznie po-
dać antybiotyki o szerokim spektrum 
działania, np. amoksycylinę z kwasem 
klawulanowym w dawce 12,5 mg/kg 
m.c. p.o. 2 x dziennie (5, 14, 15). 

Po usunięciu mas kałowych w dal-
szej terapii zachowawczej można za-
stosować leki przeczyszczające lub 
leki prokinetyczne. Mechanizm dzia-
łania leków przeczyszczających pole-
ga na stymulacji transportu płynów 
i elektrolitów oraz pobudzeniu ak-
tywności motorycznej jelita grubego. 
W przypadku zespołu okrężnicy ol-
brzymiej u psów i kotów najczęściej 
stosuje się następujące leki przeczysz-
czające: olej parafi nowy, laktulozę, bi-
sakodyl, glicerynę i dioktylosulfobursz-
tynian sodu. Natomiast wśród leków 
prokinetycznych w leczeniu zespo-
łu okrężnicy olbrzymiej wykorzystu-
je się antagonistów receptora 5-HT se-
rotonergicznego. Leki te stymulują 
motorykę okrężnicy poprzez aktywa-
cję receptora 5-HT4 neuronów okręż-
nicy lub aktywację receptora 5-HT2A 
mięśni gładkich. Najczęściej stosowa-
nym lekiem z tej grupy jest cyzapryd. 
Lekami stymulującymi perystaltykę 
okrężnicy są również antagoniści re-
ceptora H2 działający poprzez hamowa-
nie synaptycznej acetylocholinoestera-
zy – ranitydyna i nizatydyna. W tab. 2 
przedstawiono leki przeczyszczające 
i prokinetyczne stosowane w przypad-
ku zespołu okrężnicy olbrzymiej oraz 
ich dawkowanie (4, 5, 9, 13, 15).

Dodatkowo należy pamiętać o lecze-
niu odwodnienia i zaburzeń elektroli-
towych, podając dożylnie płyny, np.: 
0,9% NaCl, 0,9% NaCl + glukoza 5%, 
PWE, płyn Ringera (10, 15).

Leczenie chirurgiczne
zespołu okrężnicy olbrzymiej 
Leczenie chirurgiczne zespołu okrężni-
cy olbrzymiej podejmuje się w przypad-
ku, gdy leczenie zachowawcze nie daje 
żadnego efektu. Polega ono na częścio-
wym lub całkowitym usunięciu okręż-
nicy (częściowa lub całkowita kolek-
tomia). Rozległość resekcji okrężnicy 
oczywiście uzależniona jest od stopnia 
zaawansowania choroby. Rokowanie 
dla zwierząt po kolektomii jest od do-
brego do bardzo dobrego, gdyż stosun-
kowo szybko wracają one po zabiegu 
do zdrowia. Powikłania po częściowej 
lub całkowitej resekcji okrężnicy wystę-

pują u mniej niż 5% przypadków i są to: 
zwężenie w miejscu zespolenia jelit, za-
palenie otrzewnej spowodowane rozej-
ściem się szwu w miejscu zespolenia, 
przewlekła biegunka oraz nawracające 
zaparcia. W przypadku gdy przyczyną 
nabytego zespołu okrężnicy olbrzymiej 
jest zwężenie jamy miednicy spowodo-
wane złamaniami jej kości, należy wy-
konać osteotomię miednicy, ale tylko 
wtedy, gdy proces nie trwa dłużej niż 
6 miesięcy. Po tym okresie należy wy-
konać kolektomię (1, 2, 5, 6, 9, 11, 15).

Postępowanie dietetyczne 
w zespole okrężnicy olbrzymiej 
Leczenie dietetyczne zespołu okręż-
nicy olbrzymiej powinno obejmo-
wać podawanie karmy komercyjnej 
ze zwiększoną zawartością włókna lub 
karmy bytowej z dodatkiem np.: psyl-
lium w dawce 1-6 łyżeczek do herba-
ty/posiłek, otrąb owsianych w dawce 
0,5-2 łyżeczek do herbaty/posiłek lub 
otrąb pszennych w dawce 0,5-2 łyże-
czek do herbaty/posiłek (2, 5, 9, 15).

Podsumowanie 
W podsumowaniu należy stwierdzić, 
że zespół okrężnicy olbrzymiej stwier-
dzany jest stosunkowo rzadko, gdyż 
częstość jego występowania określa 
się na 1/10 000 konsultacji lekarsko-
-weterynaryjnych. W pierwszej kolej-
ności wymaga on od lekarza wetery-
narii umiejętności rozpoznania, czy 
mamy do czynienia z wrodzonym, 
nabytym czy idiopatycznym zespo-
łem okrężnicy olbrzymiej. Prawidło-
we rozpoznanie odpowiedniej posta-
ci choroby w istotny sposób wpływa 
na dalsze postępowanie diagnostycz-
ne i terapeutyczne, gdyż w przypadku 
wrodzonego i idiopatycznego zespołu 
okrężnicy olbrzymiej, nie znając przy-
czyny, można zastosować jedynie le-
czenie objawowe, które w większo-
ści przypadków wymaga częściowej 
lub całkowitej kolektomii. Natomiast 
w przypadku nabytego zespołu okręż-
nicy olbrzymiej należy rozpoznać 
przyczynę i oprócz leczenia objawo-
wego przede wszystkim zastosować 
terapię choroby podstawowej. 
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