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Praca oryginalna Original paper

Koñczyna po³owicza (hemimelia) jest wad¹ rozwo-
jow¹ uk³adu kostnego, która polega na braku zeugo-
podium, autopodium lub ich fragmentu. Wrodzony
brak lub niedorozwój ko�ci promieniowej (WBNKP),
okre�lany w jêzyku angielskim jako radial hemimelia
oznacza czê�ciowy b¹d� ca³kowity brak ko�ci promie-
niowej, któremu czêsto towarzyszy podobny brak ko�-
ci promieniowej nadgarstka oraz pierwszego palca.
Wada widoczna jest w postaci zniekszta³cenia koñczy-
ny piersiowej (2). Wi¹¿e siê z ograniczeniem spraw-
no�ci ruchowej osobnika. Zwykle wystêpuje jedno-
stronnie. Rozpoznanie choroby oparte jest na badaniu
klinicznym i radiograficznym (5-8).

Wystêpowanie koñczyny po³owiczej u kotów jest
s³abo udokumentowane. W pi�miennictwie opisywa-
ne s¹ pojedyncze przypadki WBNKP rozpoznane
u kotów ras krótkow³osych (5, 7, 8). Celem pracy by³o
przedstawienie badañ klinicznych i radiograficznych
trzech przypadków WBNKP u kotów, cechuj¹cych siê
ró¿nym stopniem zaburzeñ poruszania siê. Wykonano
badania wstêpne zwierz¹t m³odych i porównano je po
ukoñczeniu przez nie wzrostu.

Opis przypadków
Ocena wstêpna
Dwie kocice perskie sze�ciotygodniowe i jeden cztero-

miesiêczny kocur � krzy¿ówka kota perskiego i syjamskie-
go, zosta³y dostarczone do Klinik Weterynaryjnych w celu
oceny zniekszta³cenia koñczyn piersiowych. Nieprawid³o-

wo�æ wystêpowa³a jednostronnie u dwóch kotów, a jedne-
go � obustronnie. Z przeprowadzonych wywiadów wyni-
ka³o, ¿e zniekszta³cenie dostrze¿ono tu¿ po urodzeniu. De-
formacji nie zaobserwowano u pozosta³ych zwierz¹t z mio-
tów, z których pochodzi³y chore kociêta. Wyj¹tek stanowi-
³a sze�ciotygodniowa samica, która nie mia³a rodzeñstwa.
Badane osobniki nie odbiega³y wzorem i wag¹ od normy,
prawid³owo reagowa³y na bod�ce �rodowiska zewnêtrzne-
go, z wyj¹tkiem szestnastotygodniowego kota, który by³
g³uchy. Wyniki badania klinicznego zwierz¹t zamieszczo-
no w tabeli 1.

Badanie radiograficzne zniekszta³conych koñczyn
u wszystkich badanych zwierz¹t wykaza³o brak ko�ci pro-
mieniowej, ko�ci pierwszej �ródrêcza i pierwszego palca
(ryc. 1). Ko�ci ³okciowe by³y skrócone, wygiête w przyna-
sadach bli¿szych, a ich nasady dalsze � poszerzone i sp³asz-
czone. Zmiany dotyczy³y tak¿e u³o¿enia ko�ci w stawie
³okciowym i przedramienno-nadgarstkowym oraz rozmiesz-
czenia i kszta³tów ko�ci nadgarstka, które uleg³y tzw. st³o-
czeniu. Tylko ko�ci dodatkowe nadgarstka zachowa³y pra-
wid³owe kszta³ty i wielko�ci, a tak¿e kontakt z ko�æmi
³okciowymi. Natomiast odleg³o�ci miêdzy nimi a ko�æmi
³okciowymi nadgarstka by³y zwiêkszone. U kota nr 1 stwier-
dzono obecno�æ niewielkiego pierwotnego centrum kost-
nienia trzonu ko�ci promieniowej (ryc. 1). Na podstawie
danych uzyskanych z wywiadu i oceny radiogramów zde-
formowanych koñczyn wykluczono mo¿liwo�æ urazu.

W wyniku badania klinicznego i radiologicznego
u wszystkich pacjentów rozpoznano radial hemimelia.
W³a�ciciele zostali poinformowani o przewidywanych trud-

Badania kliniczne i radiograficzne
trzech przypadków koñczyny po³owiczej u kota
IRENEUSZ BALICKI, RENATA KOMSTA*, PIOTR DÊBIAK*, ROBERT IMIO£O**

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierz¹t, *Pracownia Radiologii i Ultrasonografii Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierz¹t,
**Student V roku Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. G³êboka 30, 20-612 Lublin

Balicki I., Komsta R., Dêbiak P., Imio³o R.
Clinical and radiographic examination of three cases of radial hemimelia in cats

Summary
The aim of the study was to analyze three cases of radial hemimelia in cats. The illness was diagnosed

during the clinical and radiographic examination of the cats, aged between 6 and 16 weeks. Radiographic
examination revealed not only the absence of the radial structures of the forearm, deformation of the ulna, but
also subluxation of the humeroulnar and anterobrachial joints and the incorrect location of the carpal bones.
No attempt was made to treat the abnormal limb in any of the cases. After a few months the cats were
examined again. In all three cases the abnormality of the limb resulted in different constraints of physical
fitness as well as different developments of degenerative joint disease. No symptoms of distinct discomfort
occurred. Adaptation to the abnormality was very good and with simple assistance the cats were capable of
living a fairly normal life.

Keywords: cat, radial hemimelia



Medycyna Wet. 2007, 63 (10)1208

no�ciach w poruszaniu siê kota, konieczno�ci opieki nad
nimi i mo¿liwo�ciach leczenia (usztywnienie za pomoc¹
opatrunków koñczyny lub w pó�niejszym wieku � artrode-
za wymienionego stawu w pozycji umo¿liwiaj¹cej podpie-
ranie siê zwierzêcia, amputacja pazurów lub wybranych pal-
ców w przypadku stwierdzenia zaczepiania pazurami cho-
rej koñczyny o pod³o¿e lub je�li pojawi¹ siê otarcia, owrzo-
dzenia skóry b¹d� z³amania ko�ci � amputacja zmienionej
koñczyny) (8). ¯aden z w³a�cicieli nie podj¹³ decyzji o eu-
tanazji zwierzêcia.

Ocena powtórna
Kot nr 1 zosta³ ponowne zbadany w wieku 24 miesiêcy.

W ci¹gu tego czasu zwierzê znajdowa³o siê pod kontrol¹
lekarsk¹, by³o odrobaczane, szczepione i zosta³o wykastro-
wane. Nie podjêto prób leczenia ani zachowawczego ani
chirurgicznego zniekszta³conej koñczyny. Kot mia³ zacho-
wany apetyt i chêtnie bawi³ siê. Zniekszta³con¹ koñczyn¹
chwyta³ i przytrzymywa³ ma³e przedmioty, a tak¿e podpie-
ra³ siê podczas skradania. Potrafi³ wdrapaæ siê na niskie
przeszkody (np. fotel), a podczas zeskakiwania czêsto prze-
wraca³ siê. Czêsto unosi³ siê na koñczynach miednicznych.
Badanie kliniczne nie wykaza³o zaburzeñ wzrostu. Podczas
chodu kot porusza³ siê na trzech koñczynach, utrzymuj¹c
zmienion¹ koñczynê przy klatce piersiowej. W zniekszta³-
conej koñczynie stwierdzono zanik miê�ni miernego stop-
nia. Badanie radiograficzne wykaza³o nadwichniêcie w sta-
wie ramieniowo-³okciowym (ryc. 2). W ¿adnym ze stawów
zniekszta³conej koñczyny ani w koñczynie przeciwleg³ej
nie stwierdzono zmian zwyrodnieniowych. W porównaniu
do poprzedniego badania potwierdzono rozwój wszystkich

istniej¹cych struktur kostnych przedramienia, nadgarstka,
�ródrêcza i palców. Tak¿e centrum kostnienia trzonu ko�ci
promieniowej zwiêkszy³o swe wymiary, choæ nie przybra-
³o kszta³tu ¿adnej czê�ci anatomicznej ko�ci. Ko�ci palicz-
ków prawej koñczyny w porównaniu do lewej by³y s³abiej
rozwiniête.

Kot nr 2 uleg³ �miertelnemu wypadkowi samochodowe-
mu w wieku 9 miesiêcy. W zwi¹zku z tym nie przeprowa-
dzono powtórnego badania klinicznego pacjenta. Wed³ug
informacji pochodz¹cych od w³a�ciciela mia³ on mo¿liwo�æ
samodzielnego przebywania na zewn¹trz domu (w ogród-
ku i na ulicy), gdzie porusza³ siê sprawnie. By³ odrobacza-
ny, szczepiony, nie zosta³ wysterylizowany. Nie podjêto te¿
prób leczenia zniekszta³conej koñczyny. Zwierzê mia³o
dobry apetyt i nie wykazywa³o zaburzeñ wzrostu. Prawid-
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Tab. 1. Charakterystyka kotów podczas pierwszego badania

Ryc. 1. Radiogram koñczyn piersiowych w projekcji przy�rodkowo-
-bocznej kota nr 1 w wieku 16 tygodni. Strza³ka wskazuje na pierwot-
ne centrum kostnienia ko�ci promieniowej

Ryc. 2. Radiogram koñczyn piersiowych w projekcji
przy�rodkowo-bocznej kota nr 1 w wieku 2 lat
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³owo reagowa³o na bod�ce zewnêtrzne. Chêtnie bawi³o siê,
obarczaj¹c wszystkie koñczyny w jednakowym stopniu.
Nieznaczna kulawizna wystêpowa³a rano, pó�niej ustê-
powa³a.

U kota nr 3 ponowne badanie wykonano w wieku 9 mie-
siêcy. Pacjent by³ odrobaczany, szczepiony i nie zosta³ wy-
sterylizowany. Nie podjêto tak¿e ¿adnych prób leczenia
zniekszta³conej koñczyny. Kot mia³ zachowany apetyt, chêt-
nie bawi³ siê, u¿ywaj¹c obydwu zniekszta³conych koñczyn
do chwytania i przytrzymywania zabawek. Badanie klinicz-
ne wykaza³o prawid³ow¹ reakcjê na bod�ce zewnêtrzne.
Nie stwierdzono zaburzeñ wzrostu. Kot porusza³ siê na
czterech koñczynach i skaka³. Nie pokonywa³ przeszkód
wy¿szych ni¿ 60 cm. W czasie wskakiwania i zeskakiwa-
nia u¿ywa³ obydwu koñczyn piersiowych do podparcia.
Czêsto przysiada³ z uniesionymi do góry lub k³ad³ siê
z wyci¹gniêtymi do ty³u koñczynami piersiowymi (ryc. 3).
W chodzie ko³ysa³ przedni¹ czê�ci¹ cia³a opieraj¹c szero-
ko rozstawione koñczyny piersiowe na palcach i �ród-
rêczu. W obarczanej koñczynie ³okieæ pozostawa³ odwie-
dziony na zewn¹trz, a nadgarstek � ustawiony szpotawo.
Podczas jej unoszenia zaczepia³ pazurami i przy�rodkow¹
czê�ci¹ �ródrêcza prawej koñczyny o pod³o¿e, na skutek
czego po stronie przy�rodkowej opuszki �ródrêcznej po-
wsta³y niewielkie otarcia i przebarwienia skóry. Badanie
radiograficzne wykaza³o nierównomierny rozwój ko�ci
koñczyn piersiowych (ryc. 4). Lewa ko�æ ³okciowa pozo-
stawa³a nieznacznie mniejsza w porównaniu do ko�ci pra-
wej. Dodatkowo stwierdzono obecno�æ zmian zwyrodnie-
niowych w prawym stawie ³okciowym i w stawach �ród-
paliczkowych obu koñczyn (ryc. 4).

Omówienie
Zaburzenia rozwojowe dotycz¹ce koñczyn kotów s¹

rzadko spotykane � st¹d wynikaj¹ trudno�ci w okre�-
leniu przyczyn ich wystêpowania. W�ród wielu czyn-
ników, które mog¹ decydowaæ o powstaniu wad wro-
dzonych koñczyn u ludzi i u zwierz¹t wymieniane s¹:
defekty genetyczne, nieprawid³owe ¿ywienie matki
(brak ryboflawiny w karmie), podawanie matce nie-
których chemioterapeutyków (np. fluorodeoxyuridin),
infekcje wirusowe lub promieniowanie rentgenowskie
w czasie ci¹¿y (1, 5, 7). Ze wzglêdu na sporadyczne
wystêpowanie wady, na podstawie badañ w³asnych
oraz danych zaczerpniêtych z pi�miennictwa nie po-
twierdzono mo¿liwo�ci dziedziczenia WBNKP u kotów.

W pi�miennictwie opisane s¹ przypadki WBNKP
wy³¹cznie u ras krótkow³osych np. kot europejski, sy-
jamski, devon rex (5, 7, 8). Przedstawione w pracy
zwierzêta by³y kotami perskimi lub ich krzy¿ówkami.
Jeden z nich (krzy¿ówka kota perskiego i syjamskie-
go) by³ g³uchy. Dotychczas u ¿adnego z kotów obar-
czonych WBNKP nie opisano g³uchoty.

Uwa¿a siê, ¿e u kotów najbardziej krytyczny dla
rozwoju embrionu jest okres miêdzy 16. a 28. dniem
od zap³odnienia (1, 4). Rozwój ko�æca koñczyny jest
w du¿ej mierze kontrolowany przez tzw. szczytowe
grzebienie ektodermalne (apical ectodermal ridge �
AER). Ka¿de uszkodzenie AER w krytycznym okre-
sie wi¹¿e siê z wyst¹pieniem ró¿nego rodzaju wad wro-
dzonych. Usuniêcie AER zatrzymuje rozwój tych czê�-
ci ko�ci, w których nie powsta³y centra kostnienia. Jed-
nak te struktury kostne, które ju¿ powsta³y, rozwijaj¹
siê bez przeszkód (8). Dlatego uwa¿a siê, ¿e brak lub
niedostateczne oddzia³ywanie AER na tkankê mezen-
chymaln¹ koñczyny jest odpowiedzialne za wyst¹pie-
nie hemimelii (8). Zgodnie z przedstawionymi infor-
macjami, badanie kontrolne potwierdzi³o zwiêkszenie

Ryc. 3. Kot nr 3 w wieku 9 miesiêcy

Ryc. 4. Radiogram obu koñczyn piersiowych w projekcji
strza³kowej kota nr 3 w wieku 9 miesiêcy
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wymiarów tych kostnych struktur, które uwidocznio-
no na radiogramach podczas pierwszej wizyty. W po-
równaniu do zdrowych koñczyn pozostawa³y o nieco
mniejszych wymiarach, co wskazuje na s³abszy ich
rozwój. Mo¿na s¹dziæ, ¿e mia³o w tym udzia³ ograni-
czenie w ich wykorzystywaniu, gdy¿ jednym z g³ów-
nych czynników wp³ywaj¹cych na rozwój ko�ci jest
zmienne obci¹¿enie mechaniczne zachodz¹ce w cza-
sie ruchu (3). Trudny do wyja�nienia jest te¿ fakt, ¿e
pierwotne centrum kostnienia ko�ci promieniowej
wystêpuj¹ce u kota nr 1 nie rozwinê³o siê tak, by bu-
dow¹ sw¹ przypominaæ trzon, bli¿sz¹ b¹d� dalsz¹ czê�æ
tej ko�ci.

Chocia¿ z obserwacji wynika³o, ¿e kot nr 3 (z obu-
stronn¹ WBNKP) u¿ywa³ w jednakowym stopniu swo-
ich koñczyn piersiowych, badanie radiograficzne wy-
kaza³o nierównomierny rozwój struktur kostnych.
Prawdopodobnie kot mocniej opiera³ siê na koñczy-
nie prawej. Wskazuje na to równie¿ obecno�æ wiêk-
szych zmian zwyrodnieniowych w stawach tej koñ-
czyny.

WBNKP jest szybko zauwa¿ana tu¿ po porodzie.
Wed³ug wielu autorów charakterystyczne wygiêcie
koñczyny spowodowane jest przez dwa czynniki.
Przede wszystkim przy braku ko�ci promieniowej,
funkcjê podporow¹ w przedramieniu przejmuje ko�æ
³okciowa, czego efektem jest zwiêkszenie jej wymia-
rów, wygiêcie w bli¿szej przynasadzie oraz nadwich-
niêcia w stawach ramienno-³okciowym i ³okciowo-
nadgarstkowym. Ponadto dzia³aniu miê�ni zginaczy
stawu ³okciowego i nadgarstkowego nie przeciwsta-
wia siê dzia³anie odpowiedniej grupy miê�ni prostow-
ników tych stawów. Prowadzi to do przykurczu miê�-
ni zginaczy i utrzymywania tej koñczyny przy klatce
piersiowej. Z up³ywem czasu na skutek trudno�ci
w prostowaniu i zginaniu stawów pojawia siê trwa³y
przykurcz i zanik okre�lonych grup miê�ni. Dalszym
efektem s¹ z³amania oraz ciê¿kie zmiany zwyrodnie-
niowe w stawach koñczyn piersiowych (5, 8). Dlatego
niektórzy autorzy zalecaj¹ wczesne podjêcie leczenia
(miêdzy 4. a 5. miesi¹cem ¿ycia zwierzêcia) (8). Jed-

nocze�nie w pi�miennictwie zwraca uwagê na ma³¹
skuteczno�æ podjêtych zabiegów ortopedycznych
u zwierz¹t obarczonych WBNKP (7). Dlatego w przy-
padku wyst¹pienia jednostronnej wady proponowana
jest amputacja pazurów, wybranych palców albo ca³ej
zmienionej koñczyny. W przypadkach ciê¿kiej obu-
stronnej postaci WBNKP zalecana jest eutanazja zwie-
rzêcia (5, 7, 8). ¯aden z przedstawianych kotów nie
zosta³ poddany leczeniu. U wszystkich zwierz¹t wy-
stêpowa³y trudno�ci w poruszaniu siê, choæ stopieñ
zaburzeñ by³ ró¿ny. Najmniejsze zaburzenia motorycz-
ne wystêpowa³y u kota nr 2. Wyra�ne deformacje koñ-
czyn zaobserwowano u dwu pozosta³ych kotów. Jed-
nak zmiany zwyrodnieniowe rozwinê³y siê tylko u kota
nr 3, który zawsze opiera³ siê na obu nieprawid³owych
koñczynach podczas ruchu. Tylko u niego pojawi³y siê
te¿ zmiany na skórze zwi¹zane z niew³a�ciwym uno-
szeniem koñczyny.

Pomimo tego, ¿e WBNKP jest ciê¿k¹ wad¹ roz-
wojow¹ w³a�ciciele badanych zwierz¹t podjêli decy-
zjê o dalszym opiekowaniu siê nimi. Brak objawów
bolesno�ci, zachowanie aktywno�ci ruchowej mimo
u³omno�ci zwierz¹t pozwoli³o na utrzymanie ich przy
¿yciu na poziomie zadowalaj¹cym dla w³a�ciciela i le-
karza weterynarii.

Pi�miennictwo
1.Cornille P., van Lancker S., Simoens P.: Two cases of brachymelia in cats.

Anat. Histol. Embryol. 2004, 33, 115-118.
2.Hoskins J. D.: Congenital defects of cats. Comp. Cont. Educ. Pract. Vet.

1995, 17, 385-405.
3. Iannotti J. P.: Growth plate physiology and pathology. Ortop. Clin. of North

Am. 1990, 21, 1-17.
4.Knospe C.: Periods and stages of the prenatal development of the domestic

cat. Anat. Histol. Embryol. 2002, 31, 37-51.
5.Lewis R. E., Van Sickle D. C.: Congenital hemimelia (agenesis) of the radius

in a dog and cat. J. Am. Vet. Med. Ass. 1970, 156, 1892-1897.
6.Newton C. D., Nunamaker D. M.: Textbook of Small Animal Orthopedics.

J. B. Lippincott Company, Philadelphia 1985, 637-654.
7.O�Brien C. R., Malik R., Nicoll R. G.: What is your diagnosis? (Bilateral

forelimb deformity and abnormal gait in a young Devon Rex). J. Feline Med.
Surg. 2002, 4, 112-113.

8.Towle H. A. M., Breur G. J.: Dysostoses of the canine and feline appendicu-
lar skeleton. J. Am. Vet. Med. Ass. 2004, 225, 1685-1692.

Adres autora: dr hab. Ireneusz Balicki, ul. G³êboka 30, 20-612 Lublin;
e-mail: irbal@poczta.onet.pl


