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§hoń bowel syndtome in humans, dogs and cats: etiopathogenesis, clinicalsigns and thetapy

Summary

§hort boWel syndrome denotes the clinical sequelae of fesection of a portion of the small intestine. The most
common reasons for bowel resections are Crohn's disease, mesenteric infractions, intestine intussusception,
s ulatiOn and congenital defects. Bowel resection is performed in dogs and cats in the case of necrosis of ,

t estiheilwau. Huńans cin tolerate a resection of 40 to 50o/o ofthe sńatl intestine without serious conse-
quences. Dogs and cats can tolerate resection of up to 857o of the intestine. The adaptation process with
hyperplasia of the intestinal epithelium begins during first 48 h after intestinal resection. Diarrhea and weight

the syndrome in humans and animals, Therapy of the short bowel syndrome
an operation and generally proceed in three phases: phase l (7-10 days) is the
oss; phase II (1-3 months) is the period when the diarrhea stabilizes; phase III

(3-12 months) is the period of gradually introduced external nutrition supplemented with intravenous infu-
sions. The §qal of nutritional therapy is to administer highly digestihle, highly energetic and low fat food. 
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Syndrom jelita krotkiego (short bowel syndrome)
jest to zespoł objawów chorobowych, występujących
po resekcji jelita cienkiego. Usunięcie fragmentu jeli-
ta pr ow adzi do zmniej s zenia j e go zdo lno ś ci chłonnych
i upośledzenia trawienia, co powoduje długotrwałąbie-
gunkę i spadek masy ciała. W medycynie ludzkiej pod-
stawowymi wskazaniami wymagającymi usunięcia
fragmentu jelita cienkiego są: choroba Leśniowskie-
go-Crohna , zawały naczyniowe, wgłobienie jelita, za-
dzierzgnięcię oraz wady wrodzone (5,20). U psów
i kotów resekcję jelita cienkiego wykonuje się w przy-
padku martwicy jego ściany, która może być spowo-
dowana zaciśnięciem jelita w pierścieniu przepukli-
nowym, uciskiem przezciaŁo obce, wgłobieniem, skrę-
tem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zmianami
nowotworowymi (29, 30).

Jelito cienkie stanowi najdłuższą część przewodu
pokarmowego. Średnia jego długośĆ wynosi u doros-
łego człowieka od 3 do 4 m, u psów w zalezności od
rasy od 1,8 m do 4,8 m, a u kotów około 1,3 m (2).
W jego świetle ma miejsce największe nasilenie pro-
cesów trawienia i wchłaniania. Procesy te mogą odby-
wac się na całej długości jelita cienkiego, ale zwykle
kończą się po przej ściu miazgi pokarmowej przez dwu-
nastnicę i górny odcinek jelita czczego, W jelicie krę-
tym odbywa się wchłanianie witaminy B,, oraz kwa-
sów żółciowych.

Zachowany odcinek jelita cienkiego wykazuje tak
dlżę zdalności adaptacyjne, ze składniki pokarmowe
wchłaniają się bez przeszkódnawet po resekcji znacz-
nego stopnia. Przyjmuje się, ze dorosły człowiek tole-
ruje usunięcie od 40oń do 50% długości jelita, a psy
i koty nawet do 85% (14,I8,22,24),W jelicie cien-
kim w ciągu pierwszych 48 godzin po resekcji nastę-
puj ą nas i l onę pro c e sy przy sto s owaw czę, 
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petplazjąnabłonka j elitowego. Polegaj ą on e na znacz-
nym zwiększeniu długości kosmków jelitowych, co
prowadzi do zwiększenia powierzchni chłonnej zacho-
wanego odcinka (26). U szczurów dwunastego dnia
po resekcji długość kosmków w jelicie czczym jest
większa o I25%o, a w krętym o 180% w stosunku do
ich długośc ifizjologtcznej, u psow i kotów w przecią-
gu 2 tygodni po zabiegu powierzchnia wchłaniania
moze powiększyć się nawet czterokrotnie (9, l0,22).
W ażny m me chani zmem adaptacyj nym, który op i s ano
u psów z wywołanym doświadczalnie schorzeniem,
jest znaczne wydłuzenie czasu oprózniania żołądka
ztręści pokarmowej (13, 17). Należy dodać, żepeŁna
adaptacja zachowanego odcinka u ludzi (o ile nastąpi)
moze pottwać nawet kilka lat (21).

Głownymi objawami klinicznyni w zespole jelita
krótkiego, obserwowanymi u ludzi i zwterząt są: dłu-
gotrwała, wyntszczająca biegunka i postępujący spa-
dek masy ciała (5,15,22).
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Leczęnieludziizwierzątdotkniętychzespołemkrót-
kiego jelita odbywa się według podobnego schematu,
Terap i a r ozp o czyna się zar az p o zabi e gu operacyj nym
tprzebiegaw trzech fazach (18, 20). Fazal(trwa oko-
ło 7-10 dni) jest to okres wzmożonej utraĘ pĘnów
i elektrolitow. Postępowanie terupeltyczne polega na
dozylnym uzupełnianiu pĘnóq elektrolitów i substan-
cji odżywczych (np. PWE, Sol. Ringeri,0,gońNaCl +
50ń gllkoza) (1, 6).Celowe równiez jest zapobieganie
zakażeniom po op eracyj nym poprzez sto s owani e an-
tybiotyków o szerokim spektrum działania (I5).Faza
II (trwa około 1-3 miesiące) to okres tak zwanej stabi-
lizacji biegunki. W tej fazie podawane są leki prze-
ciwbiegunkowe (loperamid w dawce 0,8 mgikg m.c.
co 8 godz.), zwalniające motorykę przewodu pokar-
mowego, zmniejszające wydzielanie soku zołądkowe-
go (np,blokery receptora H, - cymetydyna) (16) oraz
dalej prowadzone jest intenŚywne żywienie pozajeli-
towe. W tym okresie rozpoczynasięrówniez stymula-
cję przewodu pokarmowego poprzez niewielkie wle-
wy dojelitowe pĘnów odżywczych, zawierających
często hormon wzrostu (GH) oraz inne czynniki wzros-
tu pobudzające wzrost i hiperplazję enterocytow (14,
19,27). Znaczny wpływ na sĘmulację rozrostu na-
błonka j elitowego wykazują: epidermalny czynnik
wzrostu (EGF epidermal growth factor), insulino-
podobny czynnik wzrostu I (IGF I - insulin-like growth
factor I) i czynnik wzrostu keratynocytow (KGF - ke-
ratinocyte growth factor) (4,II,12,19,23). We wle-
wach dojelitowych podaje się także małe ilości żoń glu-
taminy (przez 7-8 dni) orazw przypadku resekcji jeli-
ta biodrowego - zywicy cholestyraminowej (w dawce
200-300 mglkgm.c.2 razy dziennie) w celu więania
kwasów żółciowych (I5, 22). Wczesne wprowadza-
nie zyłvienia dojelitowego jest szczególnie wazne, po-
niew aż brak stymulacj i mechanicznej uniemozliwia
procesy rozro stu nabłonka j elitowego (3, 26). F aza III
(trwa około 3-12 miesięcy) to okres stopniowo wpro-
wadzane go ż;ywienia enteralne go, które go ewentual-
ne niedobory bilansowane są wlewami dozylnymi ( 1 8).
Stosowane w tym okresie u psów i kotów postępowa-
nie dietetyczne polega na podawaniu karmy wysoko-
strawnej (strawność > 90oń), której wartość energe-
Ęczna winna wynosić > 4,5kcallgkarmy (18,8 kJ/g).
Dieta taka powinna byó również niskotłuszczowa
(I 0 - I 5% tłuszczu u p s ów i I 5 -20% u kotów). Dzienną
dawkę pokarmow ą należy koniecznie frakcj onować,
tzn. dzię|ic na 6-8 niewielkich porcji (8, 15).

Obecnie u ludzi i psów prowadzone sąbadania nad
możliwością przeprow adzania przeszczepu j elita cien-
kiego. Ta forma terapii możę stać się alternatywą dla
dotychczas owych spo sob ów lęczęnia (2 5, 28) . W P o l-
sce pierwszą tego typu operację przeprowadzono
w Warszawie w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Trans-
plantacj i Narządów Centrum Zdrowia Dziecka.

U 19 psów z zespołem krótkiego jelita badano tak-
ze mozliwości odzywiania dootrzewnowego. Podawa-
na mieszanina składała się z glukozy, zemulgowanych
tŁlszczów, insuliny, mikroelementów i witamin, jej
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warto ść kalory czna wyno siła 45 kcallkgl dzieh. Po 3 0
dniach odzywiania dootrzewnowego zaobserwowano
ustąpienie wszystkich objawów syndromu. Jedynie
u 2 psów stwierdzono powikłania w postaci zapalenia
otrzewnej (7).
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