
Kończyny kształtują się w życiu zarod-
kowo-płodowym, podczas którego 

w początkowym okresie dochodzi do ru-
chów morfogenetycznych polegających na 
przemieszczaniu się komórek. U bydła za-
wiązki kończyn pojawiają się podczas okre-
su zarodkowego, a mianowicie do końca 
4 tygodnia. Powstają one z uwypukleń ekto-
dermy, do których wnikają komórki mezen-
chymalne. Rozwój kończyny według wzorca 
gatunkowego podlega regulacji ośrodków 
sygnalizacyjnych utworzonych przez gru-
py wyspecjalizowanych komórek wydzie-
lających substancje sterujące do komórek 
sąsiednich. Zidentyfikowano trzy główne 
ośrodki sygnalizacyjne w zawiązkach koń-
czyn: w grzebieniu szczytowym, strefie ak-
tywności polaryzującej i ektodermie poza-
grzebieniowej (1). W tym też czasie można 
się spodziewać wpływu czynników odpo-
wiedzialnych za powstanie wad rozwojo-
wych kończyn, które ogólnie określa się ter-
minem dysmelia. Wśród nich wyróżnia się 
między innymi deformacje, braki lub nie-
dorozwoje całych kończyn lub ich części. 
Inną formą zaburzeń jest zwielokrotnienie 
w obrębie narządu ruchu, zwane nadlicz-
bowością. Jeżeli dotyczy palców nosi na-
zwę polidaktylii, natomiast nadliczbowo-
ści kończyn nadaje się miano polimelia. 
Wada ta jest spotykana zarówno u  ludzi 
(z częstością 1: 1 000 000), jak i u zwierząt 
– płazów, ptaków i ssaków, w tym u bydła. 
Jako dodatkowe mogą się rozwijać kończy-
ny piersiowe i miedniczne, w różnej liczbie, 
lokalizacji i stopniu rozwoju. Polimelia wy-
stępuje w kilku odmianach, których nazwy 
nawiązują do umiejscowienia dodatkowych 
kończyn. I tak notomelia dotyczy kończyn 
związanych z kręgosłupem, cefalomelia – 
kończyny w rejonie głowy, torakomelia – 
kończyny wyrastające z klatki piersiowej 
poniżej pośrodkowej linii grzbietu, i pygo-
melia, gdy nadliczbowe kończyny są zwią-
zane z miednicą. W tym ostatnim przypad-
ku kończyny dodatkowe mają zwykle bu-
dowę zbliżoną do kończyn miednicznych, 
podczas gdy w pozostałych przypadkach 
występują zazwyczaj jako kończyny pier-
siowe (http://www.flockandherd.net.au/
cattle/reader/polymelia.html). Często tym 
zaburzeniom towarzyszą jeszcze inne 
wady w obrębie dodatkowych kończyn, 

jak niedorozwój, polidaktylia, dimelia (roz-
dwojenie całości lub części kończyny), zro-
sty (2, 3, 4, 5). Stawy w kończynach dodat-
kowych bywają zrośnięte i o ograniczonej 
ruchomości.

Opis przypadku

Jałówka rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (HF) 
w wieku 26 miesięcy rozpoczęła poród 
w czasie 281 dni po jednokrotnym unasie-
nieniu nasieniem seksowanym. Wystąpi-
ły trudności porodowe, które skłoniły do 
udzielenia pomocy. Podczas badania po-
łożniczego per vaginam stwierdzono niety-
powy układ kończyn stanowiący przeszko-
dę porodową ze strony płodu i sugerują-
cy możliwość ciąży bliźniaczej. Dokonano 
ręcznego przemieszczenia jednej z kończyn 
(z  jej mechanicznym uszkodzeniem), co 
pozwoliło na ekstrakcję płodu. Cielę po-
siadało normalnie wykształcone kończy-
ny piersiowe i miedniczne oraz dodatko-
wo dwie drobniejsze kończyny miedniczne 
wyrastające z okolicy obręczy miednicznej 
oraz twardą strukturę pomiędzy normal-
nymi kończynami miednicznymi (ryc. 1). 
 Noworodek nie podjął oddychania.

Omówienie

Jedną z możliwych przyczyn polimelii są 
zaburzenia sygnalizacji międzykomórkowej 
we wczesnym okresie zarodkowym. Może 

to wynikać z mutacji lub zaburzeń w eks-
presji genów odpowiedzialnych za prawi-
dłowość tych procesów. Oprócz tego brane 
są pod uwagę czynniki toksyczne i infekcyj-
ne działające w tym okresie rozwojowym.

Opisany przypadek ze względu na 
umiejscowienie i charakter kończyn kwa-
lifikuje się jako pygomelia, inaczej dipygus. 
Podobne zaburzenie, ale z tylko jedną do-
datkową kończyną wyrastającą z miednicy 
pomiędzy normalnymi kończynami mied-
nicznymi stwierdzono u jałówki krzyżówki 
międzyrasowej (6). Wadę o większym na-
sileniu opisano u cielęcia płci męskiej rasy 
HF. Zwierzę to posiadało 7 kończyn: dwie 
normalne piersiowe, dwie normalne mied-
niczne oraz trzy dodatkowe. Były to dwie 
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This article aims at the presentation of a rare case 
of polymelia in calf. The type of dysmelia, called 
polymelia, is a developmental anomaly characterized 
by the presence of supernumerary limbs. Sporadic 
cases of this malformation have been reported 
worldwide in humans, as well as in animals, like 
amphibians, birds and mammals, including cattle. 
Here, we described a  clinical case of polymelia 
in a  Holstein-Friesian calf which was delivered 
by a heifer aging 26 months after physiological 
gestation period. The calf displayed four normal 
and two accessory pelvic extremities. The course of 
parturition was associated with dystocia which was 
solved manually.
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Ryc. 1. Polimelia u cielęcia
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niedorozwinięte kończyny miedniczne usy-
tuowane pomiędzy normalnymi oraz tak-
że niedorozwinięta, związana z miednicą 
kończyna piersiowa. U tego cielęcia stwier-
dzono ponadto dwa prącia, dwie moszny 
i po trzy nerki i jądra (7).

Niekiedy takie nadliczbowe kończyny 
usuwa się chirurgicznie. Tak postąpiono 
np. u dwumiesięcznej jałówki posiadają-
cej dodatkową kończynę na grzbiecie po-
między barkami (8), a także u 4 zwierząt 
w wieku 2 tygodni, 5 miesięcy, 4 lat i 6 lat 
z  jedną lub dwiema dodatkowymi koń-
czynami zlokalizowanymi na grzbietowej 
stronie szyi, pomiędzy barkami i brzusz-
no-bocznie wobec klatki piersiowej. Czyn-
ność lokomocyjna tych zwierząt była nor-
malna (2). Podobnie, przeprowadzono 
operację u 12-dniowego cielęcia, które-
mu amputowano dwie nadliczbowe koń-
czyny miedniczne (9). W Polsce Nowacka 
i wsp. (4) opisali w 2007 r. przypadek po-
limelii u jałówki czarno-białej (65% HF). 
U  tego zwierzęcia dodatkowa kończyna 
była umiejscowiona w rejonie obręczy bar-
kowej pomiędzy łopatkami, zwisając z le-
wej strony szyi. Pierwszy zabieg operacyjny 
polegał na odcięciu tej kończyny w stawie 
ramiennym. Z powodu problemów z goje-
niem się rany przeprowadzono drugi za-
bieg, podczas którego amputowano część 
dodatkowej łopatki połączonej uprzednio 
z odciętą kończyną. Nie usunięto całej ko-
ści łopatki z obawy o uszkodzenie kręgo-
słupa. Wykonano badanie cytogenetyczne, 

które wykazało normalny kariotyp 60,XX. 
Jednocześnie stwierdzono liczne pęknię-
cia chromosomów wskazujące na niesta-
bilność genomu; występowały one w oko-
ło 90% w autosomach, ale obserwowane 
były także w chromosomach X w pobli-
żu centromeru. Autorzy nie sformułowali 
jednak tezy o zależności pomiędzy wada-
mi chromosomów a zaburzeniem rozwo-
jowym kończyn (4).

Nadliczbowość kończyn jest nazywana 
polimelią heterotopową, która to nazwa 
wskazuje na umiejscowienie narządu lub 
części ciała w miejscu dla niego nietypo-
wym. Niektóre formy polimelii mogą wy-
kazywać pewne podobieństwo do zmian 
występujących w przypadku bliźniąt sy-
jamskich (zroślaków). Mają one niektóre 
części ciała wspólne, podczas gdy inne są 
oddzielne (10). Zroślaki są skutkiem po-
łączenia się dwóch zarodków przed zróż-
nicowaniem się komórek (kolizja) lub po 
ich zróżnicowaniu się (fuzja) bądź podziału 
wewnętrznej masy komórek zarodka (inner 
cell mass) z ich niekompletną separacją.

Deformacje ciała, zwłaszcza znaczne, 
bardzo często stanowią przeszkodę poro-
dową ze strony płodu. Jednakże przy po-
limelii dodatkowe kończyny są najczę-
ściej niedorozwinięte, dlatego też porody 
mogą się odbyć siłami natury lub też przy 
udziale zachowawczej pomocy porodowej. 
Czasem, gdy rozwój nadliczbowych koń-
czyn jest znaczny, a w dodatku połączo-
ny z zesztywnieniem stawów, zaburzenie 

to może stanowić wskazanie do cięcia ce-
sarskiego. Ze względu na dobrostan zwie-
rząt wada ta może być skutecznie korygo-
wana chirurgicznie.
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W ostatnich dziesięcioleciach na-
stąpił gwałtowny wzrost liczeb-

ności, a  tym samym i zagęszczeń popu-
lacji dzików. Tendencja ta obserwowana 
jest nie tylko na terenie naszego kraju, lecz 
i w większości krajów europejskich (1, 2, 3). 
Stan ten uwarunkowany jest wzrostem po-
tencjału rozrodczego populacji tego gatun-
ku wynikającym wprost z poprawy warun-
ków troficznych poprzez dostępność wy-
sokoenergetycznego i wysokobiałkowego 
żeru, jaki zapewniają rozległe monokul-
turowe uprawy zbóż, a zwłaszcza kukury-
dzy. Elementy te wpływają na wcześniejsze 
dojrzewanie płciowe młodych samic, które 

nawet będąc warchlakami, a czasami rów-
nież prosiętami, przystępują do rozrodu, 
jak również wpływa na wzrost plenności 
w postaci średniej liczby potomstwa ro-
dzonego w poszczególnych miotach (4, 5). 
Jednocześnie lokalnie wysokie zagęszczenia 
populacji wpływają na wzrost szkód wy-
rządzanych przez ten gatunek w uprawach 
rolnych, co z kolei przyczynia się do wzro-
stu niezadowolenia rolników, a nawet lo-
kalnych konfliktów na tym tle (1, 6, 7, 8, 9).

Wzrost liczebności i lokalnych zagęsz-
czeń populacji dzików, a także niektórych 
gatunków jeleniowatych oraz gatunkowe 
uwarunkowania do migracji sprawiają, że 
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This paper presents the developmental anomaly of male 
wild boar dentition. The anomaly in the form of two 
molars loss and partial destruction of the left jawbone 
arch, which was caused by gunshot with Jacketed Soft-
Point bullet, did not significantly affect the functioning 
of the animal. The wild boar was acquired about 1 year 
after the gunshot and was characterized by a good 
individual condition as expressed by the carcass weight, 
which was similar to the average for that age, as well as 
by proper development of tusks, i.e. upper and lower 
tusks, that due to the assessment, were qualified for the 
silver medal. This confirms that the small shots of big 
game may have no significant impact on the survival 
and the physiological status of an animal. However, 
it cannot dismiss the hunter from his regular duty to 
seek the wounded animal and to finish it off humanely.
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