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Pierwotne nowotwory ko�ci u kotów wystêpuj¹ do�æ
rzadko i dotycz¹ 3,1-4,9 spo�ród 100 000 osobników.
Najczê�ciej wystêpuj¹ kostniakomiêsaki (70-80%
przypadków), a w nastêpnej kolejno�ci w³ókniakomiê-
saki i chrzêstniakomiêsaki (4, 10). Inne pierwotne guzy
ko�ci stwierdzane s¹ bardzo rzadko i nie maj¹ wiêk-
szego znaczenia klinicznego (9, 10). W wiêkszo�ci
przypadków pierwotne nowotwory ko�ci u kotów do-
tycz¹ starszych osobników. Nowotwory wywodz¹ce
siê z tkanki kostnej mog¹ pojawiaæ siê w ka¿dym od-
cinku szkieletu osiowego i obwodowego, a tak¿e roz-
wijaæ siê w tkankach miêkkich, nie maj¹c kontaktu
z uk³adem kostnym (3, 5, 9, 10). W�ród pierwotnych
nowotworów ko�ci kostniakomiêsaki charakteryzuj¹
siê najwiêksz¹ agresywno�ci¹ wzrostu i najwy¿szym
potencja³em przerzutowym. Kolejne miejsca zajmuj¹
chrzêstniakomiêsaki i w³ókniakomiêsaki. Kostniako-
miêsaki mog¹ przyjmowaæ postaæ guzów wewn¹trz-
szpikowych, podokostnowych, oko³ookostnowych
i rozwijaj¹cych siê na pod³o¿u zmian pourazowych
(z³amania, miejsca zabiegów ortopedycznych) (1, 4,
8). Chrzêstniakomiêsaki charakteryzuj¹ siê podobnym
typem wzrostu jak kostniakomiêsaki i wywo³uj¹ po-
dobne objawy kliniczne oraz radiologiczne. Z tego
wzglêdu jedynie badanie histologiczne materia³u biop-

syjnego lub preparatu operacyjnego pozwala odró¿niæ
od siebie te dwa typy nowotworów. W³ókniakomiêsa-
ki u kotów mog¹ przybieraæ ró¿ne formy kliniczne.
Spotykane s¹ guzy zwi¹zane z wirusem miêsaka ko-
tów (FeSV), w³ókniakomiêsaki poiniekcyjne i poje-
dyncze guzy wystêpuj¹ce u starszych kotów nie maj¹-
ce zwi¹zku z infekcjami wirusowymi lub iniekcjami
szczepionek i leków. Guzy wywo³ywane przez wirusa
miêsaka kotów najczê�ciej rozpoznawane s¹ u zwie-
rz¹t m³odych, jako wieloogniskowe zmiany cechuj¹-
ce siê agresywnym przebiegiem klinicznym. Wystê-
powanie wirusa miêsaka kotów jest bezpo�rednio
zwi¹zane z obecno�ci¹ wirusa bia³aczki kotów (FeLV),
poniewa¿ wirus miêsaka kotów powstaje z po³¹czenia
genomu komórek kota i wirusa bia³aczki. Z tego wzglê-
du FeSV mo¿e byæ wyizolowany tylko od kotów zara-
¿onych wirusem bia³aczki (2). Pojedyncze w³óknia-
komiêsaki, wystêpuj¹ce u starszych osobników nie
maj¹ etiologii wirusowej. Najczê�ciej przyjmuj¹ po-
staæ dobrze odgraniczonych guzów. Jako nowotwory
ko�ci zajmuj¹ jamê szpikow¹ lub rosn¹ podokostno-
wo. Mog¹ równie¿ rozwijaæ siê wewn¹trz stawów (2).
W obrazie radiologicznym w³ókniakomiêsaka ko�ci prze-
wa¿a osteoliza, natomiast odczyny odokostnowe s¹
³agodnie wyra¿one lub w ogóle nie wystêpuj¹ (2, 9).
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Summary
The aim of this paper was to present the treatment results of 2 cats, castrated males 7 and 4 years old, of

Persian and European races, in which a malignant neoplasm of bone in the area of the hip joint was diagnosed.
In the case of the first cat a hind limb-sparing surgery was performed. The operation was limited to the
excision of the femoral head and neck as well as the acetabulum with a neoplastic disorder. The surgical
treatment was assisted by chemotherapy, achieving good clinical effects and a relatively long period of the
animal�s life (17 months). Owing to the location of tumor (femoral neck) in the case of the second cat, the leg
amputation and a wide excision of the acetabulum and part of the pelvis were performed.

During a 12-month postoperative observation the recurrence of the disease was not observed.
The achieved effects of the surgical procedure produced good results of the primary malignant tumor treat-

ment of the hip area in cats. In the authors� opinion, the treatment method applied in the case of the first cat,
consisting in the excision of the femoral head, neck and acetabulum, is the first report of such a limb-sparing
surgery in cats.

Good results of this treatment method encourage to perform further surgeries of this kind.
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Materia³ i metody
W okresie od czerwca 2006 r. do czerwca 2008 r. rozpo-

znano i leczono 2 przypadki pierwotnych nowotworów
ko�ci u kotów, które znajdowa³y siê w okolicy stawu biod-
rowego.

Opis przypadków
Przypadek 1. Kot perski, kastrowany samiec w wieku

7 lat o masie cia³a 7 kg. Zwierzê zosta³o przyniesione do
badania z powodu trwaj¹cych od kilku tygodni zaburzeñ
w poruszaniu siê, które nie ust¹pi³y po zastosowaniu le-
czenia zachowawczego (sterydowe i niesterydowe leki prze-
ciwzapalne). W dniu pierwszej wizyty zwierzê by³o w dob-
rym stanie ogólnym, a temperatura wewnêtrzna cia³a, têt-
no i oddechy pozostawa³y w granicach normy. W trakcie
badania klinicznego stwierdzono kulawiznê podporow¹ pra-
wej koñczyny miednicznej. Podczas badania prawego sta-
wu biodrowego wyczuwalna by³a krepitacja, a omacywa-
nie tej okolicy wywo³ywa³o siln¹ reakcjê bólow¹. Badanie
rentgenowskie obrêczy miednicznej i stawów biodrowych
wykaza³o dysplazjê prawego stawu biodrowego ze wspó³-
istniej¹cymi objawami choroby zwyrodnieniowej. Zaob-
serwowano wyra�ne i nieregularne naddatki cienia ko�ci,
dotycz¹ce przedniego brzegu panewki biodrowej. Przepro-
wadzone badania morfologiczne i biochemiczne krwi ob-
wodowej pozostawa³y w normie, równie¿ testy FeLV/FIV
da³y wynik negatywny. Na podstawie wykonanych badañ
rozpoznano chorobê zwyrodnieniow¹ prawego stawu biod-
rowego zwi¹zan¹ z jego niedopasowaniem. Pacjenta za-
kwalifikowano do zabiegu amputacji g³owy i szyjki pra-
wej ko�ci udowej. Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu
ogólnym dotchawiczym, izofluranowym (Aerrane, Baxter),
po uprzedniej premedykacji medetomidyn¹ w dawce
0,00004/kg m.c. i.m. (Cepetor, Scanvet) i butorphanolem
w dawce 0,0004/kg m.c. i.m. (Torbugesic, Scanvet). Induk-
cjê znieczulenia ogólnego przeprowadzono przy pomocy
tiopentalu (Thiopental, Sandoz), wstrzykiwanego do¿ylnie,
w dawce umo¿liwiaj¹cej intubacjê. Staw ods³oniêto z do-
stêpu przednio-bocznego. Po odjêciu g³owy i szyjki ko�ci
udowej, w okolicy brzegu panewki biodrowej stwierdzono
obecno�æ ziarnistej tkanki, ³atwo ulegaj¹cej uszkodzeniu.
Po pobraniu do badania histopatologicznego próbek zmie-
nionej tkanki, ranê operacyjn¹ zamkniêto warstwowo prze-
rywanymi szwami z materia³u wch³anialnego (Dexon 3-0,
Syneture). Skórê zszyto nylonowym szwem kosmetycznym
(Amifil 4-0, Sinpo). Przez 6 dni po zabiegu pacjentowi
podawano amoksycylinê w dawce 0,015/kg m.c. co 48 go-
dzin (Betamox, Scanvet) i kwas tolfenamowy w dawce
0,004/kg m.c. co 24 godziny (Tolfedine, Vetoquinol) w po-
staci iniekcji podskórnych. Rana skórna wygoi³a siê przez
rych³ozrost i po 10 dniach od zabiegu zdjêto szew skórny.

Badanie histopatologiczne wycinków brzegu panewki
wykaza³o obecno�æ chrzêstniakomiêsaka. Z tego wzglêdu
po 3 tygodniach od pierwszej operacji przeprowadzono
zabieg wyciêcia zmienionej panewki stawu biodrowego
i okolicznych tkanek. Dostêp do panewki biodrowej uzys-
kano dziêki osteotomii krêtarza wiêkszego ko�ci udowej.
Po usuniêciu zmienionych tkanek powsta³y ubytek wype³-
niono p³atem podskórnej tkanki t³uszczowej (pokryto nim
ods³oniêty pieñ nerwu kulszowego) i przeszczepami koro-

wo-g¹bczastymi z talerza biodrowego. Przed zamkniêciem
rany przeszczepiony p³at tkanki t³uszczowej zakotwiczono
w okolicznych tkankach miêkkich kilkoma przerywanymi
szwami (Dexon 3-0), a odciêty krêtarz wiêkszy zespolono
z trzonem ko�ci udowej metod¹ poprêgow¹ (poprêg Webe-
ra). Ranê operacyjn¹ zamkniêto materacowymi szwami
przerywanymi (Maxon 3-0, Syneture). Skórê zszyto nylo-
nowym szwem kosmetycznym (Amifil 4-0). W okresie
pooperacyjnym zwierzêciu przez 6 dni podawano amoksy-
cylinê i kwas tolfenamowy. W kontrolnych badaniach rtg
wykonanych 3 tygodnie po zabiegu nie stwierdzono zmian
patologicznych na terenie klatki piersiowej i w obrêczy
miednicznej. Po 4 tygodniach od zabiegu usuniêcia panewki
biodrowej rozpoczêto leczenie uzupe³niaj¹ce, polegaj¹ce
na do¿ylnych wlewach z doksorubicyny w ilo�ci 0,021/m2

powierzchni cia³a (Doxolem, Lemery). Chemioterapeu-
tyk zastosowano 3-krotnie w 3-tygodniowych odstêpach.
W trakcie leczenia nie wyst¹pi³y efekty uboczne. W ci¹gu
6 tygodni od zabiegu kot zacz¹³ obarczaæ operowan¹
koñczynê. Po 6 miesi¹cach od wyciêcia panewki pacjent
wykazywa³ niewielkiego stopnia kulawiznê podporow¹.
W badaniu klinicznym operowana koñczyna by³a krótsza
od koñczyny zdrowej o oko³o 1,5 cm. W okresie 17 mie-
siêcy od zabiegu wyciêcia panewki zwierzê nie wykazy-
wa³o objawów choroby nowotworowej. Pogorszenie stanu
ogólnego nast¹pi³o w 18. miesi¹cu obserwacji i zwi¹zane
by³o z wyst¹pieniem ostrej niewydolno�ci nerek o nieusta-
lonej etiologii oraz pojawieniem siê guzowatych zmian do-
tycz¹cych tylnego p³ata lewego p³uca i 13. ¿ebra (równie¿
po lewej stronie). Opisywane zmiany, widoczne w obrazie
rtg, klinicznie rozpoznano jako przerzuty chrzêstniako-
miêsaka. Ze wzglêdu na z³e rokowanie kota poddano euta-
nazji.

Przypadek 2. Kot europejski, kastrowany samiec w wie-
ku 4 lat, o masie cia³a 6 kg. Powodem wizyty by³a kula-
wizna prawej koñczyny miednicznej, trwaj¹ca od 3 tygod-
ni. W badaniu klinicznym parametry ¿yciowe pozostawa³y
w normie. Szczegó³owe badanie narz¹du ruchu wykaza³o
wystêpowanie zwiêkszonej obrony miê�niowej w okolicy
prawego stawu biodrowego, natomiast przy próbach zgi-
nania i prostowania tego stawu pojawia³a siê silna reakcja
bólowa. W badaniu rentgenowskim stwierdzono ognisko-
we zmniejszenie wysycenia szyjki prawej ko�ci udowej
z zatarciem struktury beleczkowej ko�ci (ryc. 1). Zdjêcia
rentgenowskie klatki piersiowej nie wykaza³y zmian pato-
logicznych. Wyniki badañ morfologicznych i biochemicz-
nych krwi obwodowej nie odbiega³y od przyjêtych norm,
a testy w kierunku FeLV/FIV da³y wynik negatywny. Na
podstawie uzyskanych wyników badañ postawiono wstêp-
ne rozpoznanie choroby nowotworowej ko�ci udowej.
W diagnostyce ró¿nicowej uwzglêdniono tak¿e zmianê po-
urazow¹ lub infekcyjn¹. Ze wzglêdu na istniej¹ce w¹tpli-
wo�ci i brak zgody w³a�ciciela zwierzêcia na amputacjê
koñczyny, podjêto decyzjê o operacyjnym odjêciu g³owy
i szyjki ko�ci udowej, traktuj¹c zabieg jako �biopsjê ciê-
t¹�. Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym, izo-
fluranowym. Premedykacjê i indukcjê znieczulenia prze-
prowadzono w identyczny sposób, jak w przypadku 1. Staw
biodrowy ods³oniêto z dostêpu przednio-bocznego. W trak-
cie odcinania szyjki ko�ci udowej dosz³o do jej rozfrag-
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mentowania. W badaniu �ródoperacyjnym nie stwierdzo-
no zmian w wygl¹dzie g³owy ko�ci udowej, panewki biod-
rowej i okolicznych tkanek miêkkich. Ranê operacyjn¹
obficie wyp³ukano roztworem fizjologicznym i zamkniêto
w sposób typowy. Usuniête fragmenty kostne przekazano
do badania histopatologicznego.

W okresie pooperacyjnym stosowano antybiotykotera-
piê i leczenie przeciwbólowe, zgodnie ze schematem przy-
jêtym u pierwszego pacjenta. Przebieg pooperacyjny by³
niepowik³any i po 10 dniach od zabiegu usuniêto szew skór-
ny. Badanie histopatologiczne usuniêtej tkanki kostnej
wykaza³o obecno�æ w³ókniakomiêsaka. Powtórne badanie
rentgenowskie obrêczy miednicznej uwidoczni³o ognisko
osteolizy znajduj¹ce siê w okolicy podkrêtarzowej trzonu
prawej ko�ci udowej. W powtórnych prze�wietleniach klat-
ki piersiowej nie stwierdzono zmian patologicznych. Ze
wzglêdu na wynik badania rtg ko�ci udowej, wskazuj¹cy
na nieca³kowite usuniêcie zmiany niszcz¹cej jej szyjkê i roz-
poznanie histopatologiczne, podjêto decyzjê o amputacji
prawej koñczyny miednicznej wraz z panewk¹ biodrow¹
i czê�ci¹ obrêczy miednicznej. Zabieg przeprowadzono po
4 tygodniach od pierwszej operacji. Ciêcia operacyjne po-
prowadzono poza ogniskiem nowotworowym, bez ods³a-
niania okolicy podkrêtarzowej ko�ci udowej i panewki biod-
rowej. Wraz z koñczyn¹ i panewk¹ biodrow¹, w jednym
preparacie operacyjnym usuniêto czê�æ ko�ci biodrowej,
kulszowej i ³onowej. Po wyciêciu zmienionych tkanek ranê
operacyjn¹ zszyto pod zwiêkszonym napiêciem, zamyka-
j¹c kolejne warstwy przerywanymi szwami materacowymi
i wêze³kowymi (Dexon 2-0). Skórê zszyto przerywanymi
szwami materacowymi (Amifil 3-0). W okresie poopera-
cyjnym stosowano amoksycylinê i kwas tolfenamowy, zgod-
nie z wcze�niej przyjêtym schematem. W trakcie gojenia
siê rany operacyjnej dosz³o do czê�ciowego rozej�cia siê
jej brzegów. Po przeprowadzeniu toalety ranê zamkniêto
szwami wêze³kowymi (Amifil 2-0). W przeci¹gu 17 dni od
zabiegu rana operacyjna uleg³a wygojeniu. W kontrolnych
badaniach rentgenowskich, przeprowadzonych 12 miesiê-
cy po 2. zabiegu, na terenie obrêczy miednicznej i klatki
piersiowej nie stwierdzono obecno�ci zmian patologicznych
(ryc. 2).

Omówienie
Pacjenci z nowotworem ko�ci mog¹ wykazywaæ

zró¿nicowane objawy kliniczne. Uzale¿nione jest to
od lokalizacji guza i stopnia zaawansowania choroby.
W przypadku zajêcia obwodowych odcinków szkie-
letu charakterystyczne jest wystêpowanie bolesnych
deformacji i kulawizn o ró¿nym stopniu nasilenia (9,
10). Objawy ogólne towarzysz¹ce chorobie nowotwo-
rowej najczê�ciej obserwowane s¹ w przypadkach jej
znacznego zaawansowania lub rozsiewu. Mog¹ wte-
dy wystêpowaæ: posmutnienie, niechêæ do pobierania
pokarmów, podwy¿szenie temperatury wewnêtrznej
cia³a i wyniszczenie organizmu (2, 7).

Badanie rentgenowskie jest badaniem dodatkowym
z wyboru, przeprowadzanym przy podejrzeniu choro-
by nowotworowej ko�ci. Cechuje siê ono dostêpno�-
ci¹ i ³atwo�ci¹ wykonania. U ka¿dego pacjenta zdjê-
cia podejrzanej okolicy nale¿y wykonaæ w projekcji
profilowej i strza³kowej. W wybranych przypadkach
konieczne mo¿e byæ wykonanie zdjêæ w projekcjach
sko�nych lub poziom¹ wi¹zk¹ promieni rentgenow-
skich. Przy podejrzeniu choroby nowotworowej ko�-
ci istotnym elementem diagnostyki jest przeprowadze-
nie badania rentgenowskiego klatki piersiowej. Naj-
wiêksz¹ warto�æ diagnostyczn¹ maj¹ zdjêcia wykona-
ne w 3 projekcjach (prawo- i lewobocznej oraz grzbie-
towo-brzusznej). Ma to na celu wykluczenie lub po-
twierdzenie obecno�ci zmian przerzutowych w mi¹¿-
szu p³uc lub w rusztowaniu kostnym klatki piersio-
wej. Charakterystyczne zmiany w obrazie radiologicz-
nym najczê�ciej pozwalaj¹ na rozpoznanie choroby
nowotworowej. W przypadkach w¹tpliwych, kiedy
w rozpoznaniu ró¿nicowym bierze siê pod uwagê
zmiany zapalne lub pourazowe, konieczne jest prze-
prowadzenie biopsji podejrzanej okolicy (10).

Badanie cytopatologiczne materia³u uzyskanego na
drodze biopsji cienkoig³owej pozwala na wstêpne roz-
poznanie typu nowotworu i odró¿nienie nowotworu
od innych stanów patologicznych. Do uzyskania ma-

Ryc. 1. Obraz rentgenowski obrêczy miednicznej i stawów
biodrowych pacjenta nr 2. Czerwon¹ strza³k¹ zaznaczono
ognisko osteolizy w szyjce prawej ko�ci udowej

Ryc. 2. Obraz rentgenowski obrêczy miednicznej pacjenta nr 2
(zdjêcie wykonano 12 miesiêcy po przeprowadzeniu drugiej
operacji)
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chowanie 2 cm marginesu tkanek wokó³ wycinanego
guza. Brak doszczêtno�ci chirurgicznego usuniêcia
zmiany by³ bezpo�rednim wskazaniem do przeprowa-
dzenia uzupe³niaj¹cego leczenia chemioterapeutycz-
nego w okresie pooperacyjnym. Dziêki takiemu po-
stêpowaniu osi¹gniêto dobry efekt terapeutyczny. Pod-
jêta próba oszczêdzenia koñczyny zakoñczy³a siê suk-
cesem. Pacjent u¿ywa³ jej przez 15 miesiêcy po zabie-
gu. Operacja oszczêdzaj¹ca koñczynê prawdopodob-
nie nie mia³a wp³ywu na pojawienie siê przerzutów
odleg³ych, które mog¹ tak¿e wystêpowaæ po radykal-
nych zabiegach. W okresie trwania obserwacji nie
dosz³o do wznowy miejscowej, a okres prze¿ycia zwie-
rzêcia mie�ci³ siê w górnych granicach �rednich okre-
sów prze¿ycia przedstawionych w cytowanym pi�-
miennictwie, wynosz¹cych oko³o 16 miesiêcy (490 dni)
(4). Wed³ug wiedzy autorów tego opracowania, jest to
pierwszy przypadek tak przeprowadzonego leczenia
u kota. Dotychczas opisano tylko 1 przypadek wyko-
nania operacji oszczêdzaj¹cej koñczynê, przeprowa-
dzonej z powodu obecno�ci guza w bli¿szej czê�ci
ko�ci udowej (7). Liptak i wsp. (7) operowali 9-letnie-
go psa rasy golden retriever, u którego rozpoznano
kostniakomiêsaka obejmuj¹cego bli¿sz¹ czê�æ prawej
ko�ci udowej, jej szyjkê i g³owê. Miejscow¹ kontrolê
procesu nowotworowego uzyskano dziêki zast¹pieniu
zajêtej ko�ci przeszczepem allogenicznym i cemento-
w¹ protez¹ stawu biodrowego. Leczenie chirurgiczne
uzupe³niono podawaniem doxorubicyny. Pacjent prze-
¿y³ 688 dni i zosta³ poddany eutanazji z powodu uogól-
nienia siê choroby nowotworowej. Opisywany przy-
padek kota zas³uguje na uwagê tak¿e ze wzglêdu na
rasê zwierzêcia i lokalizacjê guza. Durham i wsp. (3)
podaj¹, ¿e na 67 przypadków kotów ze stwierdzonym
chrzêstniakomiêsakiem tylko 1 z nich dotyczy³ kota
rasy perskiej (1,5% przypadków) i tylko w 1 przypad-
ku nowotwór znajdowa³ siê w ko�ciach obrêczy mied-
nicznej (kot europejski), co stanowi³o 2,2% ogólnej
liczby stwierdzonych chrzêstniakomiêsaków ko�ci
w badanym materiale.

U kota nr 2 chorobê nowotworow¹ ostatecznie roz-
poznano na podstawie badania preparatu operacyjne-
go uzyskanego po usuniêciu g³owy i szyjki ko�ci udo-
wej. Ze wzglêdu na radiologiczny obraz zmiany (sil-
nie zaznaczona osteoliza) odst¹piono od przedopera-
cyjnej biopsji przezskórnej w obawie przed wywo³a-
niem jatrogennego z³amania szyjki ko�ci udowej. Po
uzyskaniu wyników badania histopatologicznego prze-
prowadzono szerokie wyciêcie zmiany, uzyskuj¹c
wymagany margines zdrowych tkanek usuwanych ra-
zem z guzem. Zachowanie szerokiego marginesu usu-
wanych tkanek poskutkowa³o konieczno�ci¹ zamyka-
nia rany operacyjnej pod zwiêkszonym napiêciem.
By³o to bezpo�redni¹ przyczyn¹ rozej�cia siê jej brze-
gów w przeci¹gu kilku dni po zabiegu. U tego pacjen-
ta odst¹piono od zabiegu oszczêdzaj¹cego koñczynê
ze wzglêdu na lokalizacjê guza, który zajmowa³ oko-
licê podkrêtarzow¹ ko�ci udowej. Ewentualna próba

teria³u umo¿liwiaj¹cego przeprowadzenie badania his-
topatologicznego konieczne jest wykonanie biopsji
gruboig³owej lub ciêtej (operacyjnej). S¹ to zabiegi
o wy¿szym stopniu inwazyjno�ci ni¿ biopsja cienko-
ig³owa, ale badanie histopatologiczne pobranych biop-
tatów umo¿liwia ocenê charakteru i stopnia z³o�liwo�-
ci guza. W przypadku przeprowadzania biopsji ko�ci
nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwo�æ wyst¹pienia pato-
logicznego z³amania ko�ci os³abionej procesem nowo-
tworowym i przeprowadzon¹ biopsj¹ (9, 10).

Podstawow¹ metod¹ leczenia pierwotnych z³o�li-
wych nowotworów ko�ci jest zabieg operacyjny. Che-
mio- i radioterapiê nale¿y traktowaæ jako metody uzu-
pe³niaj¹ce. Tylko doszczêtne usuniêcie guza umo¿li-
wia kontrolowanie choroby i pozwala na przed³u¿enie
¿ycia zwierzêcia. Zmiany o charakterze miêsaka po-
winny zostaæ usuniête z przynajmniej 2 cm margine-
sem makroskopowo niezmienionych tkanek, zachowa-
nym we wszystkich kierunkach. W przypadku nowo-
tworów ko�ci d³ugich zwykle oznacza to konieczno�æ
przeprowadzenia amputacji koñczyny. Procedury ma-
j¹ce na celu miejscowe zniszczenie tkanki nowotwo-
rowej, zak³adaj¹ce wyciêcie zmienionej ko�ci, jej au-
toklawowanie czy pasteryzacjê i nastêpnie replantacjê
(limb-sparing surgery) w okre�lonych przypadkach
mog¹ umo¿liwiæ oszczêdzenie koñczyny przy jedno-
czesnej miejscowej kontroli choroby nowotworowej
(6, 7, 10). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zabiegi oszczê-
dzaj¹ce koñczynê s¹ operacjami trudnymi technicznie,
obarczonymi du¿ym ryzykiem wyst¹pienia powik³añ.
Najwa¿niejszymi z nich s¹: destabilizacja wykonane-
go zespolenia ko�ci i zapalenie bakteryjne replanto-
wanego fragmentu.

Kolejnym powa¿nym problemem klinicznym jest
doszczêtne usuniêcie nowotworu ko�ci p³askiej, znaj-
duj¹cego siê w strukturach miednicy lub czaszki.
W wielu przypadkach jest to niemo¿liwe ze wzglêdu
na niebezpieczeñstwo uszkodzenia wa¿nych narz¹dów
znajduj¹cych siê w okolicy guza. Dodatkowo, w przy-
padku usuwania zmian zlokalizowanych w miednicy
(panewka i jej otoczenie) zazwyczaj konieczne jest
przeprowadzenie amputacji koñczyny miednicznej
(3, 10).

W przypadku 1. postanowiono zastosowaæ metodê
leczenia umo¿liwiaj¹c¹ zachowanie koñczyny. Za³o-
¿ono, ¿e je¿eli po operacjach amputacji g³owy i szyjki
ko�ci udowej, wykonywanych z innych wskazañ ni¿
onkologiczne, dochodzi do powstania wiêzozrostu
pomiêdzy panewk¹ biodrow¹ a powierzchni¹ podkrê-
tarzow¹ ko�ci udowej, to równie¿ w tej sytuacji mo¿-
liwe jest powstanie wiêzozrostu zapewniaj¹cego funk-
cjonowanie koñczyny. W celu umo¿liwienia powsta-
nia takiego wiêzozrostu ubytek po panewce wype³-
niono przeszczepami korowo-g¹bczastymi z talerza
biodrowego. Aspekty techniczne operacji oszczêdza-
j¹cej koñczynê i uwarunkowania anatomiczne wystê-
puj¹ce w tej okolicy (blisko�æ pnia nerwu kulszowe-
go, cewki moczowej i odbytnicy) uniemo¿liwi³y za-



Medycyna Wet. 2009, 65 (9) 637

oszczêdzenia koñczyny wymaga³aby du¿ego zaanga-
¿owania i wysokich nak³adów finansowych ze strony
w³a�ciciela zwierzêcia, nios¹c ze sob¹ spore ryzyko
powik³añ (7). Z uwagi na obraz kliniczny opisywany
guz zakwalifikowano do grupy pojedynczych w³ók-
niakomiêsaków, niezwi¹zanych z wirusem miêsaka
kotów i odczynem na iniekcje. W przypadku tego zwie-
rzêcia postêpowanie operacyjne uznano za wystarcza-
j¹ce, poniewa¿ takie w³ókniakomiêsaki posiadaj¹ ni-
ski potencja³ przerzutowy (tylko w oko³o 10% przy-
padków obserwowane s¹ odleg³e przerzuty do p³uc).
Przy tego typu nowotworach najwiêkszym problemem
klinicznym jest stosunkowo du¿y odsetek wznów miej-
scowych (2). Jednak ze wzglêdu na radykalno�æ prze-
prowadzonego zabiegu, u tego kota niebezpieczeñstwo
wznowy miejscowej zosta³o ograniczone do minimum.

Podsumowuj¹c, nale¿y podkre�liæ, ¿e agresywne
leczenie chirurgiczne jest podstawow¹ procedur¹ w te-
rapii miêsaków. Uzyskane wyniki zachêcaj¹ do wyko-
nywania takich zabiegów operacyjnych tak¿e w przy-
padku miêsaków ko�ci tworz¹cych staw biodrowy.
Ostateczne rozpoznanie zawsze powinno opieraæ siê
na wynikach badañ histopatologicznych. U wszystkich
kotów, u których rozpoznano chorobê nowotworow¹,
nale¿y przeprowadziæ badania serologiczne w kierun-
ku obecno�æ wirusa bia³aczki kotów, poniewa¿ obec-

no�æ tego patogenu w organizmie kota jest znanym
czynnikiem onkogennym.
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