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Summary
The study presents a case of impaction of iliac aperture in a three-year-old half-breed mare, appointed for

laparotomy due to the failure of conservative treatment, diagnosed with metabolic acidosis and a rapid
worsening of general health. After laparotomy an attempt was undertaken by external massage to remove
material obstructing the intestine, which contained a large population of Anoplocephala perfoliata. Ischemia,
as well as necrosis of the intestine wall, indicated the need of resection, which was followed by a jejunocaecostomy
using the "side to side" method. The authors stress the fact that the intestine became obturated at an anatomi-
cally predisposed place, while the chosen method of enterorraphy provided perfect tightness of anastomosis,
which did not tend to reduce the lumen of connected intestines. During the whole period of carefully
monitored inhalation, anesthesia, disturbed acid-base equilibrium, as well as hypoxia and hypotonia not
responding to oxy-and pharmacotherapy were registered. In the 50t|' minute of surgery cardiac arrest took
place. It could not be overcome by the immediate application of cardiopulmonary resuscitation, its failure
resulting from toxemia indicated by rapid manifestation of colic symptoms and the resu|ts of laboratory
analysis collected before and after anesthesia. An acute course of observed homeostasis disturbances increased
the risk of anesthesia and colic surgery, eventually leading to exitus.
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Niedrozności przewodu pokarmowego u koni sta-
nowią istotny problem kliniczny. Czynniki zaporowe
sąrozmaite, wywołują zwykle schorzenie o przebiegu
o s trym, a me chanizm i c h działania p ato g enn e g o mo żę
mteć złożoną naturę. Stosunkowo rzadko przyczyną
obturacj i j elit j e st inwazj a p as oż7Ąnicza ( 1 7). Niemniej
z danych piśmiennictwa wiadomo, że zaniedbania
w profilaktyce przeciwp asoĄrtniczej, w skrajnym przy-
padku doprowadzic mogą nie tylko do niedrożności,
aIętakże do perforacji jelit (1, 14,16).

Połączenie jelita biodrowego oraz ślepego trzęba
uznaó za 1edno z anatomicznie krytycznych miejsc
przewodu pokarmowego konia, Wynika to po części
z budowy, a po części z fizjologtt obu tych odcinków
jelit. Przejście jelita biodrowego w jelito ślepe stano-
wi granicęjelit cienkich i grubych (10). Długość jelita
biodrowego wynosi około 70-80 cm, jest ono zatęm
stosunkowo krotkim odcinkiem układu trawienia. Jego
zasię Wznacza fałd biodrowo-ślepy (pli c a il eo c aec a-
/ó) (10, 13), Rola jelita biodrowego polega na wchła-
nianiu pewnych substancji, jak np. kobalamina oraz
na przesuwaniu treści pokarmowej do jelita ślepego
(17, 18). Funkcje transportową umozliwtają dobrze

rozwinięte warstwy mięśni gładkich o przebiegu okręż-
nym i podłuznym (10, 13, 18). Przesuwanie treści po-
karmowej odbywa się dzięki silnym ruchomperystal-
tycznym (9). Jelito biodrowe przechodzi w jelito śle-
pęprzęzujście biodrowe (ostium ileale). Ujście to oto-
czonę jest przez wyniosłość śluzówki określaną jako
brodawka biodrowa @apilla ilealis). Brodawka zawię-
ra mięsień zwlęraczjelita biodrowego (m. sphincter
ilei) oraz splot zylny, który w zalężności od swojego
wypełnieni a, zamykauj ście biodrowe ( 1 0).

W niniejszym opracowaniu przestawiono na przy-
Idadzie przypadku klinic znego, konsekwencj e niedroz-
ności powstałej w miejscu anatomicznie predylekcyj-
nym, wyłvołanej zani e db aniami pro fi lak tyki p ar azy -
tologicznej,

0pis przypadku

W grudniu 2003 r. przyjęto do leczenia w Klinice Chi-
rurgii AR we Wrocławiu 3 -letnią klacz półkrwi z podejrze-
niem niedrozności jelit cienkich. W wywiadzie ustalono,
że objawy morzyskowe trwają od 6 godzin i stopniowo
nasilają się. Obser-wowano początkowo grzebanie kończy-
ną potem próby pokładania się zwierzęcia,przy nteznacz-
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nie podwyższonej częstości tętna (HR) i oddechów (RR),
Początkowo zastosowano leczenie farrnakologiczne, na któ-
re złożyło się podanie dożylne leku rozkurczowo-przeciw-
bólowego (metamizol 10 g), 20 litrów fizjologicznego toz-
twotu NaCl oraz odbarczenie żoła_dka przez założenie
sondy nosowo-zołądkowej. Z informacji uzyskanych od
właściciela zwierzęcia wynikało, ze w ciągu ostatnich dzie -

sięciu dni nie wprowadzan o zmian w żywieniu, aprzez ohes
l2 miesięcy nie podawano zadnych środków przeciwpaso-
żytniczych.

B adaniem fizyka|nym stwierdzono niepokój ruchowy
i silne pocenie konia oraz przekrwienie błon śluzowych;
HR 80, RR 15. Badanie rektalne wykazało wypełnione ga-

zem i treściąjelita cienkie, twardy i bolesny twór w okoli-
cy jelita ślepego. Podczas osłuchiwania jamy brzusznej nie
stwierdzono szmerów perystalĘcznych, co wskaz}rvało na
atonię jelit. Sondąusunięto zżołalka4Iitry płynu o zapa-
c hu charakterystyc znym dla zale gaj ącej tre ś c i j e lit cienki ch.

Wyniki badaniakrwi zylnej były następujące: pH 7,09,BE
13,J, Hct 42. P rzepr ow adzona obdukcj a i analiza lab o -

ratoryjna wskazywały na powazny stan zwierzęcia. Kwa-

Ryc. 1. Ciastowaty czop kulistego kształtu o średnicy około
25 cm trwale zamykający światło ujścia biodrowego

Ryc. 2. Masaż przezścienny mający na celu przesunięcie do
jelita ślepego treści z zaczopowanego jelita biodrowego

sica metaboliczna zidentyfikowana badaniem równowagi
kwa s owo - za s adowej zw iększała ryzyko op eracj i. Z de cy do -

wano się jednak na przeprowadzęnie zablegu w trybie
nagĘm, Decyzję takąuzasadniał pogarszajapy się zkażdą
chwilą stan kliniczny zwierzęcta.

Zw ler zęuspokoj ono, p o daj ąc na etap i e pr ze dznteczlie -

nia dozylnie detomidynę (Domosedan'D) w dawce 0,02 mgl
/kg. F arrnako lo gi czne p ołozenie nastąpiło p opr zez infuzj ę
gwajamaru (eter gwajakolowy gliceryny), miareczkowa-
nego według efektu działania metodą samodawkowania.
Indukcję przeprowadzono dawką 1,5 g thiopentalu, a po
intubacji znieczulenie ogólne podtrzymywano mieszaniną
tlenowo-anestetyczną dozowaną układem zamkniętym (tlen

- 3 l/min., halotan -2,5 o^ obj.). Podczas anestezji trwają-
cej 50 min. intensywnie, w sposób ciągĘ monitorowano
układ kardiopulmonarny. Ciśnienie tętnicze średnie (MAP)
mierzono metodąklwawą. W kr-wi tętniczej gazonetrycz-
nie aparatem Rapidlab oznaczano poziom dwutlenku
węgla i tlenu (PaCO, PaOr). Za pomocą kardionronitora
Datex-Ohmeda kontrolowano ponadto następujape parame-
try krązeniowo-oddechowe : safuracj ę hemo globiny ( S Or),
HR, RR oraz poziom dwutlenku węgla w powietrzu wydy-
chanym (PeCOr). W tym okresie koń otrzymał jeszcze do-
datkowo 4litry 0,9ońroztwor-uNaCl, 10 ml 8,4% roztworu
wodorowęglanu sodu i 500 mg hydrokorlizonum hemisuk-
cinatum.

Sródoperacyjnie stwierdzono niedrozno śó uj ścia biodro-
wego. Wywołał ją ciastowaĘl czop,kulistego ksztahu o śred-
nicy około 25 cm,który całkowicie i trwale zamykał świat-
ło ujścia biodrowego. W miejscu zaparcla jelita jego ścia-
ny były przekrwione, obrzękłe, zlicznymi wybroczynami
(ryc. 1). Odcinek jelita czczego nie był zatkany,wykazy-
wał cechy przeładowania, wynikaj apego z upośledzenia
pasażll treści w jelicie biodrowym. Pozostałe odcinki jelit
cienkich wlp ełnione byĘ pĘnem i nie wykaryw Ę ruchów
robaczkowych. Nie powiodła się próba masazu przezścien,
nego, mająca na celu przesunięcie do jelita ślepego treści
z zaczopowanego j elita biodrowego (tyc. 2) . W powyzszej
sytuacji przystąpiono do zabiegu resekcji odcinkajelita biod-
Iowego i zespolenia czczo-ślepego Q ej unoc ae cos tomia).

Pierwszym etapem zabiegl było zlokalizowanie, a na-
stępnie wydobycie z j amy bt zlsznej wierzchołka j elita ś le -

pego. Nadmtar gazów usunięto na drodze punkcji. Następ-
n7ę, przez taśmę grzbietową j elita ślepego i stanowiący j ej

przedŁtlżenie fałd biodrowo-ślepy wydobyto końcow ączęśc
jelita biodrowego. Dokonano oceny odcinka jelita kwalifi-
kujapego się do resekcji. Naczynia krwionośne krezkowe
podwiązano materiałem szewnym Dexon@ 2/0, a następnie
założono klemy j elito w e za i przed zmienionym patologicz-
nie odcinkiern jelita. Jelito między klemami wycięto. Ki-
kut jelita biodrowego zamknięto szwem ciągłym Mikuli-
cza (I piętro) oraz szwem ciagĘm Lamberla (II piętro). Do
szycialĘto materiału Vi cryI@ 2l0. W taki sam sposób zarrk-
niętojelito czczę.

W drugim etapie przeprowadzono dwupiętrowe zespo-
lenie jelita czczego z jelitem ślepymmetodą,,bok do boku",
przyśrodkowo od taśmy grzbietowej jelita ślepego. Zespo-
lenie wykonano uzyłvając materiału Vicryl@ 2/0. W ostat-
nim etapie zńożono kilka pojedynczych szwów łączących
krezkę kikuta j elita biodrowego z kł ezkąjelita czczego. Ze-



spolenie poddano próbie szczelności, a następniejego oko-
licę przepłukano roztworem streptomycyny.

W 20. minucie znieczulenia kontrolowane parametry
kardiopulmonarne i metaboliczne były następujące: pH
7,096; PaCO, 58; PaO, 61; SO, 81; BE (-I2); Hct 42;
HR 43; RR 7; };/rAP 44. Wyniki wskazywały na niedotle-
nienie i hipotensję, jako żródła nierównowagi kwasowo-
-zasadowej. Podj ęte farmakologi czne 7ęczenle rozpozna-
nych zaburzeń polegało na przyspieszeniu dozylnej infuzji
płnów wstrzyknięciu dopaminy w dawce 5 mg, 20 mIB,4%o
roztworu wodorowęglanu sodu oraz 500 mg hydrokorty-
zonu hemisuccinatum. Podane leki nie poprawiły obrazu
niewydolnośctkrĘenia i nie zmieniĘ symptomów hipoksji.
W końcowej fazie zabiegu, 50 minut po połozeniu konia
na stole operacyj nym odnotowano pulsoksyme try cznie
i palpacyjnie (aorta brzuszna) brak tętna. Bezpośrednio po
rozpoznanym w ten sposób zatrzymaniu krążenia wdrozo-
no oddech kontrolowany workiem oddechowym zgnia-
tanym ręcznie (IPPV 20 cm H"O, f 12 oddechów/min.,
Vt21IOO% tlenu) oraz zewnętrŹny masaż serca zczęstoś-
cią2)lmin. Kontynuowanaprzez l5 minut resuscytacja od-
dechowo-krązeniową nie doprowadzlła do przywrócenia
spontanicznej i hemodynamicznie wydolnej pracy mięśnia
s ercowe go. P rzy czyną zej ścia była najprawdopodobniej
śmierć sercowa, jako skutek obniżonej perfuzji tkanek ob-
wo dowych wynikaj ap ej z o gr anic zonej intoksykacj ą kurcz -
liwości mięśnia selcowego. Na tę supozycję wskazuje utrzy-
mujapa sięprzez cały okres znieczllenia hipotensja tętni-
cza,Wańcowo niskie pH kr,wi oraz trudnościw utrzymanit
nalezytego ciśnienia cza.stkowego tlenu w krwi tętnicze1,
mimo iz w czasie znieczlleniakoń oddychał tlenem czys-
tym,bez domieszki gazów z atmosfery.

B adanie pośmiertne wykazało pogrubioną obrzękiem
śluzówkę resekowanego jelita. W okolicy ujścia biodro-
wego widoczne były zmiany martwicze ściany jelita.
W tym odcinku stwierdzono obecność znacznej ilości ta-
siemców Anoplo c ephala p erfoliata, ktory ch kłębowisko
sfonnowało czop o zbitej konsystencji, zamykĄapy świat-
ło jelita (ryc. 3).

Ryc. 3. Tasiemce lr oplo cephala prefoliata wydobyte z zaczo-
powanego odcinka jelita

0mówienie
Do śmierci klaczy doszło po dokonanej juz resekcji

jelita biodrowego i-w trakci-e wykonywania zespolÓ-
nia czc zo - śl ep e g o. P r zy c zyną zatkanta uj ś c i a b i o dro -

'wego był konglomerat robaków płaskich i treści jeli-
ta. Inwazje tasiemców z rodziny Anoplocephalidae,
w tym także Anoplocephala perfoliata, sąpowaznym
problemem w hodowli koni (12, 13). Badania wska-
zują, że zwietzęta zarażonę w stadninach stanowią
znaczny odsetek populacji (5-7, 15). W opisywanym
przypadku intensywna tnwazja doprowadziła do nie-
drozno ś ci uj ś cia b iodrowe g o . P r zypuszczalnię miej s -
ce to jest szczegóInię narażonę na zaczopowanie.
Brodawka biodrowa ma zdolność obkurczania się
w odpowiedzi na czynnlk męchaniczny, w tym na
zwiększoną zawartośó jelita lub skupiska robaków.
Wydaj e się, że dodatkowym czynniki em o graniczają-
cym światło ujścia biodrowego mógł być obrzęk bło-
ny śluzowej tego odcinka i toksyny pasozytów, które
jako bodziec chemiczny wyzwalaĘ dodatkowe skur-
Qzę w o dc inku j e 1 ita, char aktery zuj ący m s i ę s z c z e g ó l -
nie grubą warstwą mięśniówki. Należy podkreślić, ze
jelito uległo silnemu obkurczenilizwężentu w miejs-
cu predysponowanym uwypukleniem błony śluzowej
tworzącej zastawkę ślepo-okręzniczą.

Jedną z metod Ięczęnia niedrozności ujścia biodro-
wego jest masaż ścianyjelita,mający na celurozdrob-
nienie materiału zaporowego i przesunięcie go dalej
do jelita ślepego. Postępowanie takie, jeśli jest sku-
tecznie przeprowa dzone, eliminuj e konieczno ś ć wy-
konania enterotomii lub enterektomii. W ten sposób
zmniej sza. się ryzyko zanie czy szczonla J amy brzusz-
nej i rozwintęciazapalenia otrzewnej, które u koni jest
komp likacj ą śmiertelną (8 ). Opi sany przyp adek wska-
zuje, że działaniębez cięcia lub resekcji jelita nlę za-
w sze przynosi oczekiw any r ezl;,ltat. Niepowo dzęnię
masażu zaczopowanej treści wiązać należy z jej od-
wodnieniem i zbitą konsystencj ą oraz anemtzacją
i częściową nekroząściany jelita. Te cechy świadczą
o dhlższym czasie trwania niedrozności orazjej nie-
odwracalności, wskazuj ącej na potrzebę rozw tązania
problemu pI zęz resekcj ę.

Obserwacje własne oraz doświadczenia innych au-
torów (2, 4,9) wskazują że koniecznośc usunięcia
odcinka jelita biodrowego lub jelita biodrowe go zkoh-
cowym odcinkiem jelita czczego doprowadza do sy-
tuacji, w której odcinki jelit pozostałe po resekcji róz-
nią się zdecydowanie średnicą oraz grubością ściany.
Wobec tego uważa się za korzystniej sze dlazachowa-
nta zadow alaj ących warunków anatomiczny ch prze -
prowadzenie zespolenia j elita czczęgo bezpośrednio
z jelitem ślepym. Niektórzy autorzy (4, 12) zalecają
wykonani e ze spolenia czczo - ślep ego meto dą,,koniec
do b oku", Po dczas zabie gl wykony.wanego tą meto dą
wprowadza się 3-5 cm jelita czczęgo do światła jelita
ślepego w gornej Il3 jego ttzonll, obok taśmy dogrzbie-
towej. Wszyty kikut tworzy wówczas rodzaj zastaw-



ki, a warstwa mięśniowa tego odcinka ulega zgrubte-
niu, co z kolei zapobiega cofaniu się treści z jelita śle-
pego (4). Waznąrolę odgrywa także długość pozosta-
wionego, zdrowego odcinka j elita biodrowego od stro-
ny ślepego. Jeśli martwica obejmuje jelito biodrowe
na całej długości, istnieje powazne ryzyko rozejścia
s i ę szwów zamykaj ących j e go kikut. Wte dy za k onię cz-
nęuwńa się wpuklenie zsnltego fragmentu jelita biod-
rowego do jelita ślepego i unieruchomienie go w tym
miejscu dwoma szwami (7).

Drugim sposobem zespolenia jest zszycie ,,bok do
boku", w którym średnica połączeniajelit moze być
dowolnie szeroka, w związka z czymniebezpteczeh-
stwo niedrozności pooperacyjnej jest znikome (3, 11).
W przypadku własnym użyto tej techniki, a kontrola
wykazała droznośó, odpornośó na rozclĘanie oraz
całkowitą szczelnośó ze sp o lenia.

Opisany przypadek ostrej niedrozności jelita biodro-
wego wskazuje na potrzebę regularnego stosowania
u koni właściwych środków tasiemcobój czych.Ich do-
stępność na rynku do niedawnabyłaograniczona, stąd
nie są one prawdopodobnie powszechnie znane leka-
rzom weterynarii. Katastrofalnym następstwom inwa-
zji sprzyjają trudności jej rozpoznanta. Zdiagnozowa-
nie tasiemczycy koni w oparciu o rutynowe badania
koproskopowe moze być jedynie przypadkowe. Inten-
syvrmą inw azj ę r ozp oznano dopiero po śmiertnie. D o-
prowadziła ona do niedrozności w miejscu anatomicz-
nie predylekcyjnym, którym jest ujście biodrowe. Za-
tkanie w tym odcinku przewodu pokarmowego skut-
kuje szybkim poj awieniem się nieodwracalnych zmian
niedokrwiennych j elit, którym tow atzy sząnarastaj ące
obj awy toksemii, Zabur zenia homeostazy, j akie ob ser-
wowano, zwiększyĘ ryzyko znięczulęnia i operacji,
doprowadzaj ąc do zejścta śmiertelnego.
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W związku z BSE podjęto badania nad rozmieszczeniem tkanki chłonnej
w języku bydła. Zakaźnośó tkanki badano bydła zakażonego BSE per os badano
zakażając domózgowo cielęta w wieku 4-6 miesięcy. Materiał zakńny zawierał
ośrodkowy układ nerwowy i dalszy odcinek jelita biodrowego Badanie histopa-
tologiczne i immunohistochemiczne w kierunku specyficznego PrP w mózgu
myszek zakńonych tkanką migdałka podniebiennego bydła poddanego ubojo-
wi po 10 miesiącach po zakażenil per os wykazało śladową zakażnośó. Badania
makroskopowe 25 1 języków bydła wykazaĘ obecnośó struktur charakterystycz-
nych dla migdałków w ponad 75% badanych języków. W 90% języków, w któ-

rych badanie makroskopowe dało wynik ujemny, badanie histologiczne wypad-
ło pozytywnie. 

G.
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CHń)vEZ_vELAsQ UEZ A., oRTEGA-Mo-
RAL. M.: Neospora §p. przyczynąronień u alpak
(Wcugna pacos) i lam (Llama glama). (Neospora
specie§ as§ociated abortion in alpacas §icugnapa-
cos) and llamas (Lama glama)). Vet. Rec, I55,]48-
-749,2004 (23)

Mózgi 6 poronionych płodów alpak (Vicugna pacos) i 9 lam (Llama glama)

w 6,5-7,0 miesiącu ciąży badano immunohistochemicznie testem PCR i histolo-

gicznie na obecność,A/eospora sp.U jednego płodu alpaki (płód nr 1) występo-

wĄ zmiany świadczące o zakażeniu pier-wotniaczym. Obserwowano nieropne

zapalenie mózgu i opon mózgowych, liczne guzki i nacieki wokółnaczyniowe.

Liczne guzki gliowe i nacieki wokółnaczyniowe występowaĘ w mózgujednego

płodu lamy (płód nr 3) i płodu alpaki (płód nr 2) U jednego płodu lamy wystę-

powały tylko guzki gliowe w mózgu (płód rrr 4) Badaniem immunohistoche-

miczn)-łn stwierdzono obecność antygenl Neospora w mózgu płodu m 1 i 3, zaś

testem PCR w mózgu płodu nr 1, 2 i 3. 
G.


