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Summary
Constipation is one of the most common complaints among dogs 
and cats. The causes of constipation may be both organic and 
non‐organic. Among non‐organic problems, the most important is 
probably the chronic retention of faeces, which is made by incorrect 
diet, and insufficient physical activity. Treatment of the constipation 
needs complex pharmacological and non‐pharmacological methods. 
Dietary fiber is a key ingredient used in dietetics and gastroeneter‐
ology in the prevention and treatment of constipation in dogs and 
cats. In addition, it is also used in the therapy of metabolic diseases, 
such as obesity, diabetes, and gastrointestinal cancer. This article 
presents basic information about constipation in dogs and cats and 
the role of dietary fiber in the therapy and prevention of this type of 
disorder in these animals
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Streszczenie

Zaparcia są częstym problemem w populacji psów i kotów. Zaparcia 
mogą wynikac ́ z przyczyn organicznych lub nieorganicznych. Wśród 
przyczyn nieorganicznych kluczowa wydaje się przewlekła zaleganie 
mas kałowych, wynikające z niewłaściwej diety oraz zbyt niskiej ak‐
tywności fizycznej. Terapia zaparć obejmuje zastosowanie komplek‐
sowych metod farmakologicznych i niefarmakologicznych. Włókno 
pokarmowe (błonnik) jest kluczowym składnikiem wykorzystywa‐
nym w dietetyce i gastroeneterologii w zapobieganiu oraz leczeniu 
zaparć u psów i kotów. Ponadto znajduje ono także zastosowanie 
w dietoterapii chorób metabolicznych, takich jak: otyłośc ́, cukrzyca, 
czy choroby nowotworowe układu pokarmowego. W niniejszym artyku‐
le przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zaparć u psów 
i kotów oraz rolę włókna pokarmowego w terapii i zapobieganiu 
tego typu zaburzeń u tych zwierząt
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Zaparcia u kotów i psów stanowią stosunkowo częsty problem 
w praktyce weterynaryjnej. Pod pojęciem zaparcia rozumie się 
zmniejszenie oddawania kału, lub zupełny brak oddawania kału. 
O zaparciu możemy mówic ́, jeśli częstośc ́ wypróżnień jest mniejsza 
niż typowa i/lub sposób wypróżnienia jest dyskomfortowy.
Zanim dojdzie do zupełnego zahamowania defekacji zwierzęta 
mogą wydalać niewielkie ilości suchego kału, a także podejmują 
próby jego oddawania. Przedłużające się zaparcia mogą skutkować 
niedrożnością jelit.
Przyczyny i istota zaparć u małych zwierząt
Wyróżnia się przyczyny nieorganiczne i organicznie zaparć. Do 
przyczyn nieorganicznych zaliczamy: przewlekłą retencję stolca, 
dietę ubogoresztkową, odwodnienie, niedożywienie, zaburzenia 
psychiczne, np. jadłowstręt psychiczny, leki (sympatykomimetyki, 
leki antycholinergiczne, opioidy, leki psychotropowe, fenobarbital, 
preparaty żelaza, przedawkowanie witaminy D). Wpływ na wy‐
stępowanie zaparc ́ mają równiez ̇ predyspozycje genetyczne i mało 
aktywny tryb życia. Przyczyny organiczne to: zaburzenia metabo‐
liczne (niedoczynnośc ́ tarczycy, nadnerczy, przysadki, hiperkalcemia, 
hipokaliemia, cukrzyca, amyloidoza, porfiria), choroby nerwowo‐
mięśniowe (urazy i wady rdzenia kręgowego, mózgowe porażenie 
miopatie i neuropatie); choroby tkanki łącznej (toczeń); zaburzenia 
anatomiczne (zarośnięcie odbytu, zwężenie odbytu lub odbytnicy, 
szczelina odbytu, uchyłek odbytnicy, guzy jelita cienkiego, zapale‐
nie jelita grubego, gruźlica, przepukliny, zrosty pooperacyjne) (13).
Objawy towarzyszące zaparciom to: ból brzucha, brak apetytu, 
wzdęcia, ból podczas defekacji, popuszczanie stolca. Twardy stolec 
może powodowac ́ pęknięcia śluzówki, będące przyczyną pojawiania 
się świeżej krwi w kale. Przy długotrwale utrzymującym sie ̨ zaparciu 
mogą pojawiac ́ się objawy endotoksemii, wynikające z wchłaniania 
substancji toksycznych z zalegających mas kałowych Zaparciom 
mogą towarzyszyc ́ zaburzenia ze strony układu moczowego pod po‐
stacia ̨ mimowolnego oddawania moczu, spowodowanego uciskiem 
mas kałowych na pęcherz moczowy, oraz zakażeń dróg moczowych 
o charakterze wstępującym.
Zaparcia rozpoznawane są na podstawie dokładnie zebranego wy‐
wiadu i badania fizykalnego, w tym oceny okolicy odbytu i bada‐
nia per rectum, w którym sprawdzamy napięcie zwieracza odbytu 
oraz obecnośc ́ mas kałowych wypełniających odbytnicę i śladów 
zaschniętego stolca w okolicy odbytu. Zwracamy także uwagę na 
ewentualne zmiany zapalne, szczeliny i przetoki.
Dodatkowo u pacjentów wykonać można badanie radiologiczne 
(Ryc.1) oraz endoskopowe. Badanie kontrastowe jelita grubego 
– pozwala na ocenę anatomii jelita grubego, podczas gdy rekto‐ lub 
kolonoskopia – umożliwiają wykluczenie zmian organicznych i po‐
branie wycinków do badania histopatologicznego.

Ryc. 1.

Postępowanie w zaparciach
Postępowanie w przypadku zaparc ́ wtórnych powinno obejmowac ́ 
przede wszystkim leczenie choroby podstawowej. Leczenie zaparć 
nawykowych jest trudne i długotrwałe i wymaga zaangażowania 
w proces leczniczy zarówno lekarza weterynarii, jak i właściciela 
zwierzęcia. Leczenie powinno obejmowac ́ metody niefarmakologiczne 
oraz farmakoterapię. Terapię należy rozpocząc ́ od ewakuacji zalegają‐
cych mas kałowych, najczęściej za pomoca ̨ wlewów czyszczących. 
Kotom i psom można także podawać różne preparaty prokinetyczne 
. Cisapryd stymuluje kurczliwość mięśniówki gładkiej okrężnicy (11, 
18). Niektórzy antagoniści receptora H2, ranitydyna i nizatydyna 
także stymulują perystaltykę okrężnicy (10). Mechanizm działania 
inhibitorów acetylocholinesterazy polega na zwiększaniu wiązania 
acetylocholiny, która może łączyć się z receptorami muskarynowy‐
mi mięśni gładkich. Leki o podobnym działaniu do motyliny, jak ery‐
tromycyna przyspieszają pasaż treści pokarmowej przez jelita (19). 
W leczeniu farmakologicznym rozważyć można także zastosowanie 
sympatomimetyków. Betanechol cholinomimetyk wiążący się z mu‐
skarynowymi receptorami cholinergicznymi stymuluje motorykę 
żołądka i jelit (19). Z kolei mizoprostol, analog PGE1, in vitro pobu‐
dza mięśniówkę gładką okrężnicy kotów (14).
Drugi etap leczenia polega na uzyskaniu i podtrzymaniu regularne‐
go rytmu wypróżnien ́. Niezwykle istotne jest postępowanie niefar‐
makologiczne, polegające na regularnej aktywności fizycznej, sto‐
sowaniu odpowiedniej diety, oraz suplementacji karmy w preparaty 
zawierające włókno pokarmowe. (13).
Właściwości włókna pokarmowego
Włókno pokarmowe (błonnik) jest kluczowym składnikiem wyko‐
rzystywanym w dietetyce i gastroeneterologii w zapobieganiu oraz 
leczeniu zaparć u psów i kotów. Ponadto znajduje ono także zasto‐
sowanie w dietoterapii chorób metabolicznych, takich jak: otyłośc ́, 
cukrzyca, czy choroby nowotworowe układu pokarmowego (6).
Włókno jest substancją niejednorodną, składająca ̨ się z mieszaniny 
związków chemicznych będących składnikami zbóz ̇, owoców, wa‐
rzyw i nasion, które nie są trawione przez zwierzęta, czyli nie spełnia‐
ją funkcji odżywczej (4, 12). Błonnik dzieli sie ̨ na frakcję rozpuszczalną 
i nierozpuszczalną w wodzie. W skład frakcji rozpuszczalnej wchodza ̨ 
pektyny, gumy, śluzy, beta‐glukan oraz inulina, które wpływają na 
spowolnienie pasażu treści pokarmowej przez jelita (4,6). Pektyny 
obniżają poposiłkowe stężenie glukozy, obniżają stężenie chole‐
sterolu oraz zwiększaja ̨ wydalanie kwasów żółciowych. Gumy ob‐
niżają stężenie cholesterolu ogółem, wpływaja ̨ także na spadek 
trójglicerydów, stężenie glukozy na czczo i po posiłku. Inulina wy‐
kazuje właściwości frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej błon‐
nika. Frakcje błonnika rozpuszczalne w wodzie stymuluja ̨ dodatkowo 
rozwój pożądanej mikroflory jelitowej, głównie bakterii fermenta‐
cyjnych z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacteria. Głównym źródłem 
błonnika rozpuszczalnego są: otręby owsiane, suszona fasola, brązo‐
wy ryż, jęczmien ́, owoce cytrusowe, truskawki, jabłka.
Drugą frakcję stanowi błonnik nierozpuszczalny w wodzie, który 
zawiera celuloze ̨, hemicelulozy, ligniny oraz skrobię. Wpływają one 
na perystaltyke ̨ jelit, przyspieszając ją, oraz na zwiększenie masy 
stolca. Nie wykazuja ̨ wpływu na poziomy lipidów czy glukozy. Głów‐
nym źródłem błonnika nierozpuszczalnego są: otręby pszenne, fasola 
i groch, kukurydza, nasiona roślin, całe ziarna, warzywa kapustne, 
warzywa korzeniowe i orzechy.
W oparciu o definicję zaproponowaną przez Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Kodeks Żywnościowy, Komisja 
Europejska opublikowała oficjalną definicję błonnika pokarmowego 
(5). Współczesna definicja składa sie ̨ z trzech części: określenia ogól‐
nego, części opisującej możliwe składowe, w zależności od źródeł 
ich pochodzenia oraz z części dotyczącej oddziaływania fizjologicz‐
nego danego składnika. W związku z tym włókno pokarmowe to 
węglowodany o stopniu polimeryzacji większym niz ̇ trzy, nie ulega‐
jące trawieniu i wchłanianiu w jelicie cienkim. Zaliczyc ́ do nich może‐
my: naturalnie występujące polimery węglowodanów, nie trawione 
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węglowodany uzyskane na drodze modyfikacji oraz nieprzyswajal‐
ne węglowodany syntetyczne (1). Właściwości fizyczne i chemicz‐
ne włókna pokarmowego wywołuja ̨ miejscowe i ogólnoustrojowe 
reakcje organizmu. Reakcje miejscowe związane sa ̨ z obecnościa ̨ 
w przewodzie pokarmowym, zas ́ ogólnoustrojowe z odziaływaniem 
na metabolizm. Lepkośc ́, zdolnośc ́ do ulegania procesom fermentacji, 
wiązanie wody, wiązanie kwasów żółciowych, zdolności reagowania 
z jonami metali, czy zwiększanie masy stolca, to tylko kilka z lepiej 
poznanych skutków spożycia błonnika (3).
Lepkośc ́ włókna pokarmowego związana jest z obecnościa ̨ substancji 
rozpuszczalnych w wodzie. Wydłużaja ̨ one czas przebywania pokarmu 
w żołądku, co z kolei wpływa na poprawe ̨ efektywności trawienia 
i wchłaniania (17). W świetle jelita cienkiego, dzięki obecności frak‐
cji rozpuszczalnej, tworzy się pewnego rodzaju bariera dla enzymów 
hydrolitycznych, czego konsekwencją jest spowolnienie procesu 
trawienia (8). Dodatkowo, posiłki bogate w błonnik charakteryzuja ̨ 
się zazwyczaj mniejszą gęstościa ̨ energetyczną i większa ̨ objętościa ̨ 
porcji pożywienia. Zwiększenie masy spożywanego posiłku powo‐
duje szybkie odczuwanie sytości, jednak liczne badania potwierdza‐
ją, że jest ono krótkotrwałe (20). Błonnik upośledza tworzenie mice‐
li tłuszczowych co opóźnia, ale nie ogranicza, wchłaniania kwaso ́w 
tłuszczowych i cholesterolu (17).
Fermentacja poszczególnych frakcji włókna pokarmowego możli‐
wa jest dzięki bakteriom zasiedlającym przewód pokarmowy. Bak‐
terie flory jelitowej znajduja ̨ się przede wszystkim w jelicie grubym. 
Mikroorganizmy, hydrolizując błonnik, pozyskuja ̨ energię niezbędną 
do własnego rozwoju, stymuluja ̨ system odpornościowy, reguluja ̨ roz‐
wój jelit, wspomagaja ̨ produkcję witamin (biotyna i witamina K) i hor‐
monów. Produktem ubocznym tego procesu sa ̨ krótkołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe: octowy, propionowy, masłowy, a także wodór 
i metan. Wchłanianie tych kwasów przez kolonocyty skutkuje mię‐
dzy innymi wzrostem proliferacji komórek, zwiększeniem absorpcji 
sodu i płynów oraz hamowaniem syntezy cholesterolu w wątrobie 
(1).
W obecności wody włókno zwiększa swoją objętośc ́, a co za tym idzie, 
także objętośc ́ mas kałowych, ułatwiając ich przechodzenie przez je‐
lita i wydalenie na zewnątrz organizmu. Błonnik pobudza perystalty‐
ke ̨ jelit, co prowadzi do częstszych, wypróżnień, a w konsekwencji do 
braku zaparc ́ (2). Wynika z tego, że włókno pokarmowe ma wpływ na 
czas pasażu mas kałowych, częstotliwości defekacji, mase ̨ kału oraz 
zawartości wody w stolcu, która zależy od ilości i jakości konsumo‐
wanego błonnika (9).
Włókno pokarmowe stanowi więc idealny składnik, który stosowany 
regularnie u psów i kotów, jako suplement diety chroni zwierzęta, 
przed rozwojem zaparć i komplikacjami z nimi związanymi (przed‐
stawionymi powyżej jak, endotoksemia, czy uszkodzenia śluzówki 
jelit).
Preparaty zawierające włókno pokarmowe, są łatwe w aplikacji, 
a dzięki wielokierunkowemu działaniu błonnika ich działanie ogra‐
nicza się nie tylko do profilaktyki i leczenia zaparć, lecz także przy‐
czynia się do:
‐ redukcji masy ciała. Błonnik absorbuje wodę, dzięki czemu zwięk‐
szając swoją objętośc ́ w żołądku, daje szybsze uczucie sytości. Ko‐
lejną funkcją błonnika mająca ̨ wpływ na uczucie sytości jest spowol‐
nienie opróżniania żołądka i wchłaniania substancji odżywczych. 
Dzięki temu uczucie sytości utrzymuje się dłuższy czas a stosowa‐
nie błonnika zaleca się w leczeniu i profilaktyce otyłości,
‐ zapobiegania rozwojowi cukrzycy i ułatwia kontrolowanie cho-
roby Codzienne spożycie błonnika zapobiega gwałtownym skokom 
poziomu glukozy we krwi i skutkuje lepszą kontrolą glikemii poposił‐
kowej (16). U ludzi, Giacco i wsp. (7) potwierdzili pozytywny wpływ 
błonnika na obniżenie wartości poszczególnych parametrów krwi 
cukrzyka. Badanie dotyczyło długoterminowego leczenia pacjentów 
dietą wysokobłonnikową. W badaniu odnotowano znaczny spadek 
poziomu hemoglobiny glikowanej u pacjentów z dietą bogatobłon‐
nikową (8,6%) w stosunku do pacjentów z dietą ubogobłonnikowa ̨ 
(9,1%). Dieta wysokobłonnikowa w porównaniu z niskobłonnikową 

znacząco zredukowała poziom stężenia glukozy o 24%. Równiez ̇ 
liczba incydentów hipoglikemii istotnie spadła w diecie z duża ̨ za‐
wartościa ̨ błonnika w odniesieniu do diety z niską zawartościa ̨ błonnika.
‐ pozytywnego wpływu na układ krążenia poprzez obniżenie po‐
ziomu trójglicerydów we krwi. Dietę z obniżonym udziałem nasy‐
conych kwasów tłuszczowych, bogatą w błonnik pokarmowy, uznano 
za skuteczną w redukcji stężenia cholesterolu ogółem i cholesterolu 
frakcji LDL (15) .
Podsumowanie
Ideałem jest, jeśli w preparatach z włóknem pokarmowym przezna‐
czonych dla psów i kotów zawarty jest błonnik pochodzący z kilku 
źródeł (np. z jabłek, zbóż, inulina, siemię lniane) oraz gdy w ich skład 
wchodzą ekstrakty roślinne, bądź substancje zwiększające smako‐
witość i atrakcyjność preparatu dla zwierząt. W niektórych produk‐
tach efekt działania włókna wzmocniony może być np. dodatkiem 
ekstraktu z drożdży, które w organizmie ludzi i zwierząt mogą neu‐
tralizować toksyny, działać przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, 
modulują florę jelitową, wzmacniają system odpornościowy, a także 
wpływają na przemiany metaboliczne.
 Wieloletnie obserwacje kliniczne potwierdzaja ̨ korzystny 
wpływ błonnika pokarmowego na organizm zwierząt. Zaleca się poda‐
wanie preparatów zawierających włókno psom i kotom nie tylko 
w celu zapobiegania zaparciom, lecz także w celu utrzymania dobre‐
go stanu zdrowia, jak i wspomagania procesu leczenia chorób me‐
tabolicznych. Suplementacja błonnikiem wpływa na poprawe ̨ efek‐
tywności leczenia otyłości, a większe spożycie błonnika przyczynia 
się do zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego .
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