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Choroba Hirschsprunga (Hirschsprung disease; HD) jest to wrodzona 

wada przewodu pokarmowego, polegająca na braku zwojów nerwowych w 

jelitowym splocie nerwowym. Wada może występować na różnej długości jelita. 

Odcinek jelita, który pozbawiony jest zwojów nerwowych, jest obkurczony i 

stanowi mechaniczną przeszkodę dla przechodzenia przez tę część jelita treści 

pokarmowej. Jelito zdrowe, powyżej wady poszerza się i uszkadza wskutek 

przepełnienia treścią jelitową ulegając stopniowej degeneracji. 

Zaburzenie to jest następstwem zatrzymania migracji pierwotnych 

komórek nerwowych we wczesnym okresie życia płodowego. Około 5 tygodnia 

życia płodowego komórki prekursorowe komórek zwojowych pojawiają się w 

okolicy przełyku i przemieszczają się w stronę odbytnicy. W zależności od tego, 

w którym momencie ich migracja zostanie zatrzymana, tak duży jest 

bezzwojowy odcinek przewodu pokarmowego. To z kolei przesądza o stopniu 

zaawansowania choroby. 

Najczęściej odcinek pozbawiony zwojów nerwowych obejmuje odbytnicę 

i esicę (75%). Dużo rzadziej, bo u maksymalnie 15% chorych, wada dotyczy 

lewej połowy okrężnicy. Najrzadszą, a jednocześnie bardzo ciężką postacią 

choroby Hirschsprunga jest całkowita aganglionoza, która obejmuje całe jelito 

grube (6%). W bardzo rzadkich przypadkach wada może obejmować również 

jelito cienkie. 

Trudno wskazać jednoznacznie przyczynę schorzenia. Nawet u 10% 

dzieci stwierdza się rodzinne ryzyko dziedziczenia choroby Hirschsprunga, a 

niejednokrotnie schorzeniu towarzyszą inne wady wrodzone. Dziedziczenie 

choroby jest najczęściej wieloczynnikowe. Częściej chorują chłopcy. 

 

Jak działa jelito w chorobie Hirschprunga? 

 

Konsekwencją braku zwojów jest brak ruchów perystaltycznych w tym 

odcinku jelita – wykazuje ono jedynie okresowe i nieskoordynowane skurcze. 

Przesuwająca się przez jelito treść pokarmowa napotykając na odcinek 

bezzwojowego jelita nie może przesunąć się dalej. Ponad górnym biegunem 

odcinka bezzwojowego następuje przerost i rozszerzenie ścian jelita, co jest 

efektem coraz większego i dłuższego zalegania mas kałowych w jelicie grubym 

przed przeszkodą. Jelito wzmożonymi ruchami perystaltycznymi próbuje 

przezwyciężyć przeszkodę, co prowadzi do przerostu błony mięśniowej. 

Zaleganie treści kałowych powoduje zaburzenie układu mikroflory jelitowej i 
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nadmierne namnożenie drobnoustrojów chorobotwórczych, prowadząc do  do 

wystąpienia ostrej biegunki z powodu zapalenia jelita. 

Niektórzy chorzy nie odczuwają  parcia na stolec. Następstwem takiej 

sytuacji jest przedłużające się zaparcie, które pogłębia stan chorobowy.  

Ponadto, w odcinku bezzwojowym, występuje przerost włókien nerwowych, a 

nadmierne wydzielanie na ich zakończeniach acetylocholiny powoduje stały 

skurcz mięśniówki jelita. Wynikiem tego jest achalazja (stałe i nadmierne 

napięcie) mięśnia zwieracza wewnętrznego odbytu. 

 

Jakie objawy ma dziecko z chorobą Hirchsprunga? 

 

Objawy choroby są różne w zależności od wieku dziecka 

 noworodki – pierwsze objawy występują już w pierwszych siedmiu dniach po 

urodzeniu: 

- opóźnienie oddawania smółki – nie w pierwszej, ale nawet w trzeciej lub 

czwartej dobie po porodzie, 

- wymioty, wzdęty brzuch, zaparcia, 

- zaleganie pokarmu i żółci w żołądku w wyniku nieprawidłowej pracy jelit, 

- biegunka występująca naprzemiennie z zaparciami, 

- brak przyrostu masy ciała lub nadmierna utrata masy ciała, 

- podczas badania per rectum (przez odbyt)  gwałtowne oddanie stolca i 

gazów, 

- brak łaknienia, 

- nasilone ulewanie pokarmu, 

- czasem martwicze zapalenie jelit (NEC) powikłane posocznicą; 

 dzieci starsze: 

- powiększenie obwodu brzucha, 

- przewlekłe zaparcie- stolec oddawany jest raz na tydzień lub rzadziej, 

- wydalanie bardzo cuchnącego, gliniastego stolca, 

- wyczuwalne masy kałowe ponad lewym talerzem biodrowym, 

- opóźniony rozwój fizyczny, 

- w badaniu per rectum pusta bańka odbytnicy lub stolec o konsystencji gliny 

i bardzo napięte zwieracze odbytu. 

U tych dzieci bardzo często pierwsza część stolca jest sucha i twarda, natomiast 

dalej mogą pojawiać się nawet płynne masy kałowe. 
 

Łagodniejsze przypadki choroby Hirschsprunga, często pozostają niezauważone 

aż do późniejszego dzieciństwa, a nawet wieku młodocianego lub dorosłości. W 

takich wypadkach objawy są zwykle mniej nasilone, lecz mają charakter 

długotrwały i przewlekły. 

Do objawów tych mogą należeć: 

 przewlekłe zaparcie, 

 trudności z przybieraniem na wadze, 



 spowolnienie wzrastania i wymioty, 

 uporczywe wzdęcie brzucha, 

Choroba Hirschsprunga u dorosłych daje najczęściej takie objawy jak brudzenie 

bielizny lub zaparcie. Bywa, że pacjenci nie wiedzą co jest przyczyną ich 

problemów i wcześniej leczą się z powodu przewlekłych zaparć, czy bólu 

brzucha. Często sądzą, że przyczyną ich dolegliwości jest jelito drażliwe. 

 

Jak diagnozujemy chorobę Hirschprunga 

 

Nie każde zaparcie musi oznaczać chorobę Hirschsprunga. Samo badanie 

RTG przeglądowe jamy brzusznej które ukazuje rozdęcie jelit i pozwala na 

podjęcie dalszej diagnostyki, może być trudne do interpretacji. Celem 

poszerzenia diagnostyki w kierunku choroby Hirschsprunga, wykonuje się wlew 

doodbytniczy z wykorzystaniem środka kontrastowego. Dzięki temu struktury 

jelita są dobrze widoczne na obrazie rentgenowskim. W badaniu radiologicznym 

z kontrastem, u dzieci z chorobą Hirschsprunga jelito zwykle jest zbyt wąskie w 

miejscu, w którym brak jest komórek nerwowych, nad tym miejscem widoczne 

jest znaczne rozdęcie jelita. 

W przypadku starszych dzieci lekarze stosują dodatkowo badania, np. 

manometrię. Manometria jest badaniem, w którym w odbytnicy pompowany jest 

balonik, aby sprawdzić, czy w odpowiedzi na ten bodziec mięśnie odbytu ulegną 

rozluźnieniu. Jeśli nie, u dziecka może występować choroba Hirschsprunga. 

W podejrzanych radiologicznie przypadkach trzeba wykonać biopsję 

jelita celem pobrania wycinka do badania histopatologicznego oraz 

histochemicznego. Badanie takie u dzieci wymaga najczęściej znieczulenia 

ogólnego. Z użyciem odpowiedniego przyrządu wprowadzanego przez odbyt, 

pobiera się wycinek błony śluzowej i podśluzowej odbytnicy (biopsja 

aspiracyjna lub pobranie chirurgiczne). Badanie pozwala na ocenę obecności lub 

braku zwojów nerwowych i jest jedynym w pełni wiarygodnym badaniem, które 

pozwala na postawienie ostatecznego rozpoznania. 

Chorobę Hirschsprunga różnicuje się przede wszystkim z zaparciem 

czynnościowym, od którego różni się występowaniem zaparć od urodzenia, 

częstymi zapaleniami jelit, brakiem obecności stolca w bańce odbytnicy lub 

stolcem o konsystencji gliny. Często badanie per rectum prowokuje wydalenie 

dużej ilości papkowatego cuchnącego stolca z jelita ponad miejscem zwężenia. 

W zaparciu czynnościowym (nawykowym)  bańka odbytnicy wypełniona jest 

zbitymi masami kałowymi. 

 

Co dzieje się po postawieniu rozpoznania? 

 

Leczenie przedoperacyjne polega na oczyszczeniu jelita grubego. W tym celu 

najczęściej stosuje się wlewki i czopki doodbytnicze. Ponadto można podawać 

doustnie substancje zmiękczające kał i ułatwiające jego wydalanie. Ze względu 



na istotę tej choroby jest to zadanie czasami bardzo trudne. Jeżeli leczenie 

zachowawcze pozwala na ustabilizowanie stanu pacjenta i zabezpiecza przed 

uszkadzaniem jelita grubego, pacjent jest kwalifikowany do leczenia planowego. 

W przypadku wystąpienia nagłych powikłań choroby Hirschsprunga, jak 

niedrożność przewodu pokarmowego, operuje się dzieci w trybie pilnym z 

wyłonieniem przetoki jelitowej (stomii) W wielu przypadkach wyłonienie stomii 

jest niezbędne. 
 
 

W przypadku dzieci, które zakwalifikowane są do leczenia w trybie planowym, 

w naszej ocenie bardzo ważne jest właściwe przygotowanie pacjenta do zabiegu 

operacyjnego. Niezwykle istotne jest zadbanie nie tylko o drożność przewodu 

pokarmowego, ale również o właściwe odżywienie małego pacjenta, które 

warunkuje korzystny przebieg leczenia po zabiegu operacyjnym. Utrata masy 

ciała przed zabiegiem, która wynosi 10–35% wagi wyjściowej jest bardzo 

poważnym powikłaniem utrudniającym gojenie się ran oraz funkcjonowanie 

mechanizmów obronnych. Na tym etapie leczenia konieczna jest więc 

konsultacja dietetyczna i odpowiednie ustalenie zaleceń żywieniowych 

 

Leczenie 

 

Leczenie chirurgiczne jedynym skutecznym sposobem leczenia choroby 

Hirschsprunga. Leczenie realizuje się jedno- lub dwuetapowo, rzadko nawet 

trzyetapowo zależnie od stopnia nasilenia choroby. Celem zabiegu 

operacyjnego jest usunięcie tej części jelita, w której brak jest zwojów i 

połączenie pozostałej, zdrowej części z odbytem. 

 

W zależności od ciężkości choroby i jej przebiegu poniżej przedstawiono 

etapy i możliwe sposoby leczenia: 

 

I. Wyłonienie stomii na jelicie cienkim u dzieci z objawami niedrożności 

/najczęściej w wieku noworodkowym/, czy u dzieci z zapaleniem okrężnicy 

(enterocolitis). W niektórych przypadkach usuwany jest fragment 

zmienionego chorobowo jelita mogący być rezerwuarem stolca i przyczyną 

ewentualnego zakażenia ogólnego. Wyłonienie stomii polega na utworzeniu 

niewielkiego otworu w brzuchu dziecka i wszyciu w niego końców 

rozciętego jelita. Wyróżniamy dwa rodzaje enterostomii: 

1) Kolostomia – przetoka w obrębie jelita grubego zazwyczaj w typowej 

postaci choroby. 

2) Ileostomia – przetoka w obrębie jelita cienkiego w postaci 

długoodcinkowej. 

 



II. Zabieg definitywny – polega na resekcji całego bezzwojowego odcinka 

jelita i wszyciu w odbyt jelita zdrowego 

1) Operacja Duhamela 

2) Operacja wg Soave (w tym TEPT) 

3) Operacja wg Swensona- w naszej klinice tą metodą leczymy dzieci. 

 

III. Zamknięcie stomii 

Pacjenci, u których wcześniej wyłoniono stomię, w ostatnim wówczas 

etapie leczenia poddawani są procedurze odtworzenia ciągłości przewodu 

pokarmowego (aktualnie coraz częściej w nowoczesnym protokole 

okołooperacyjnym ERAS-enhanced recovery after surgery – współczesna 

kompleksowa formuła opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników 

leczenia). 

 

Leczenie po operacji nie odbiega znacząco od ogólnie przyjętego 

postępowania w chirurgii przewodu pokarmowego, jednak kluczowe znaczenie 

ma wiedza na temat zapotrzebowania wodno-elektrolitowego i kalorycznego w 

różnych grupach wiekowych. Główną rolą w rekonwalescencji jest odpowiedź 

metaboliczna organizmu dziecka. Radykalne zabiegi operacyjne w chorobie 

Hirschsprunga powodują wystąpienie zwiększonego metabolizmu (zwiększone 

zapotrzebowanie energetyczne), katabolizmu (nasilony rozpad tkanek 

objawiający się ujemnym bilansem azotowym) i nietolerancji glukozy 

(niezbędne źródło energii w żywieniu pozajelitowym). 
 

Do niedawna w pierwszych kilku dniach po zabiegu operacyjnym , dzieci 

były żywione pozajelitowo, aby „odciążyć” układ pokarmowy. Następnie 

stopniowo przechodzono się na żywienie mieszane – pozajelitowe i doustne. 

W związku z wprowadzeniem procedury ERAS dzieci kilka godzin po zabiegu 

otrzymują klarowne płyny, a przy dobrej tolerancji szybko wprowadzane są 

doustnie gotowe preparaty specjalnie przeznaczone dla dzieci w okresie 

pooperacyjnym. Następnie dieta doustna jest stopniowo rozszerzana, w 

zależności od stanu klinicznego dziecka. Pacjent wymaga odpowiedniej podaży 

płynów – wody i elektrolitów, szczególnie sodu, chloru, potasu, wapnia, 

dwuwęglanów – w celu utrzymania prawidłowej równowagi kwasowo-

zasadowej. Sytuacje jednak często pogarsza występowanie po zabiegu 

nawracających zapaleń jelita grubego. Częściej występują te zapalenia po 

zabiegach jednoetapowych.  Po zabiegu dziecko może mieć zaparcie. Zaparcia 

łagodzą środki przeczyszczające ale czasem, jeżeli przyczyną zaparć jest 

zwężenie miejsca zespolenia taki pacjent będzie przez jakiś okres czasu 

wymagał poszerzenia miejsca zespolenia (tzw. hegarowanie).  U niektórych 

dzieci istnieją wskazania do reoperacji, u innych poprawę osiąga się, podając  

mitomycynę w miejsce zwężenia lub dokonując iniekcji toksyny botulinowej 

w obręb zwieracza wewnętrznego odbytu. 



Picie dużej ilości wody ułatwia wypróżnienie oraz zapobiega odwodnieniu. 

Jelito grube wchłania wodę z żywności, więc u dzieci, u których usunięto 

fragment jelita grubego, odwodnienie może stanowić poważny problem.  

 

Dieta po leczeniu choroby Hirschsprunga powinna być dobrze przemyślana, 

dobrana indywidualnie dla pacjenta w zależności od tego jakie objawy dominują. 

W przypadku nawrotu  zaparć dieta powinna być bogatoresztkowa obejmując 

produkty zbożowe pełnoziarniste, świeże i suszone owoce, warzywa, soki 

owocowe, produkty mleczne wysokotłuszczowe, komponowana z produktów 

nieprzetworzonych,  z  adekwatną ilością płynów. U pacjentów z objawami 

przewlekłej biegunki, bólu i wzdęcia brzucha, które związane sią ze zbyt 

szybkim pasażem jelitowym i  nadreaktywnością okrężnicy, dieta powinna mieć 

na celu spowolnienie pasażu jelitowego i zmniejszenie fermentacji jelitowej. 

Preferowane jest wykluczenie wszystkich produktów mlecznych, warzyw, z 

owoców dozwolony jest tylko banan i jabłko bez skórki, pieczywo jasne. Na 

początek dieta powinna być bardzo ścisła, stopniowo rozszerzana w zależności 

od tolerancji danego produktu przez dziecko.  

 

 Rzadko obserwujemy po zabiegu nietrzymanie stolca – taka sytuacja wymaga 

stymulacji zwieraczy odbytu odpowiednimi procedurami fizjoterapeutycznymi. 
 

Nawrót zaparć dotyczy 6–34% pacjentów, nietrzymanie stolca (stałe lub 

przejściowe) – 3–45%, zwężenie zespolenia – mniej niż 20% dzieci, zapalenie 

jelit 30–40%. 

Aby uzyskać satysfakcjonującą czynność jelita, z prawidłową 

kontrolą oddawania stolca, często konieczna jest długotrwała 

specjalistyczna opieka i wdrażanie specjalnych programów postępowania 

przeciwzaparciowego lub zapobiegającego brudzeniu stolcem (bowel 

management program). W opiece nad takim pacjentem uczestniczy zespół 

specjalistów złożony z chirurga, gastroenterologa, dietetyka, rehabilitanta i 

psychologa którzy uczestniczą w trudnym procesie zdrowienia dziecka z 

wadą wrodzoną przewodu pokarmowego. 

 

Rokowania 

Większość dzieci po zabiegach operacyjnych funkcjonuje prawidłowo z 

uwzględnieniem przejściowych trudności przedstawionych powyżej. Jednak  

pierwsze miesiące po operacji tej wady są burzliwym okresem dla dziecka, 

rodziców i zespołu specjalistów uczestniczącym w procesie terapeutycznym. Z 

piśmiennictwa i własnych obserwacji wynika, że u pacjentów dorosłych, którzy 

przebyli operację z powodu choroby Hirschsprunga w okresie dzieciństwa 

jakość życia jest oceniana jako dobra. Każde dziecko powinno pozostawać pod 

kontrolą w poradni chirurgii dziecięcej do ukończenia 18 roku życia 

  



  
 


