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łej części wysłanej błonąśluzową. Do przedsionka nosa
prowadz ą p ar zy ste no zdr za pr ze dni e o gran iczone pr zez
skrzydło nosa przyśrodkowe i boczne. Skóra skłzydła
nosa przyśrodkowegc zawtja się na obszar przedsion-
kaiprzechodzi w fałd skrzydłowy.Patrząc w światło
nozdrzy przednich widać niewielką p rzestrzeń, \\ypeŁ
nioną prawie całkowicie wspomnianym fałdem, znacz-
ni e o grani c zaj ącym możliwo ś ci penetracj i tej oko licy.
U podstawy tego fa,łdu, na granicy skóry i błony ślu-
zowej jamy nosowej, widoczne jest ujście nosowo-łzo-
we, W części jamy nosowej wysłanej błoną śluzową
możnavnryróżntc dwie okolice: przednią o intensyw-
nie różowej barwie orazĘIną niewielkąo jasnobru-
natnym zab arw teniu. P ierws z a z nich wyp ełniona j e st
prawie całkowicie przezmałżowinę nosową dogrzbie-
tową środkową i dobrzuszną. Okolicę tylną zabudo-
wują małzowiny stanowiące błędnik sitowy. Małżo-
wina nosowa dobrzuszna jest najlepiej rozwinięta.
Zbudowana jest z licznych blaszek wtórnych, pomię-
dzy którymi powstają szczelinkowate zachyŁki. Ku
przodowi błona śluzowa tych blaszek tworzy fałdy
równoległe, które łącząsię w fałd skrzydłowy. W fał-
dzie tymwyróżnia się część przednią(wypukłą i roz-
szerzoną) i tylną (wąską i prost{, Wyżej położony, to
fałd prosty, będący przedłużeniem małżowiny noso-
wej dogrzbietowej. Leżący najniżej, to samodzielny
fałd podstawny. Fałd prosty i tylna część fałdu skrzy-
dłowego wyglądająpodobnie. Błona śluzowa przegro-
dy nosa tworzy dwa podtużne, równoległe do siebie
fałdy. Pierw sz1l z nich położony bliżej ko ś ci no s owych,
ciągnie się na wysokości fałdu prostego. Drugi silniej
wykształcony,lecznieco krótszy, układa się na pozio-
mie fałdu skrzydłowego.Zgrubienie to trvorzy się nad
zęb em P, szczęki i z anika w przedsi onku no sa, taż pr zy
fałdzie podstawnym.

Poczynając od sklepienta jamy nosowej w kierunku
do podniebienia twardego opisuje się piętra utworzo-
neprzezposzczegolne struktury. Najwyższe z nich, to
s zczelinow aty pr zew od no s owy do grzbi etowy. W kie-
runku błędnika sitowego światło przewodu stopnio-
wo się mvęża, a błona śluzowa zmieniabarwę z ja-
skraworóżowej w szarobrunatną. Drugie piętro toprze-
wód nosowy środkowy. Wolny koniec fałdu prostego
zbliżając się do fałdu skrzydłowego ograniczawejście
do przewodu. W dalszym biegu światło przewodu po-
większa się, ale dotyczy to stosunkowo krótkiego od-
cinka, gdyżnad zębem P, szczęki, przewód ten dzieli
się na dwabardzo wąskie ramiona, w związkuzobęc-
nątu małżowiną nosową środkową. Piętro najniższe
s tanowi najb ar dziej ob s z erny, p row adz ąc y do no zdr zy
tylnych przewód nosowy dobrzuszny. Przewód noso-
wy wspólny, to wąska i pionowo ustawiona przestrzeń,
ograniczona przegrodą nosa i przyśrodkową po-
wierzchnią małżowin no sowych.

Badanie rhinoskopowe
Skomplikowana budowa jamy nosowej psa warun-

kuje określone postępowanie w trakcie badanta.Przę-
prowadzenie jego wymaga dobrej znajomości stosun-

ków morfologicznych i dużej umiejętności w interpre-
towaniu oglądanego obrazu. Podstawową zasadą jest
batdzo powolne prowadzenie rhinoskopu. W przypad-
ku odczucia nawet niewielkiego oporu, należy go lek-
ko cofnąó, ptzeanaltzować widziany obraz i ewentu-
alnie ponowić próbę wprowadzenia w określone miej-
sce. W sytuacjach, gdy nie rozpoznaje się wyraźnych
s truktuą a rhino skop natr afta na w y r aźny op or, należy
odstąpió od badania. Drugąwńnązasadą jest koniecz-
ność utrzymania rhinoskopu w stałej pozycji, zgodnej
z totęm wizyjnym, Jężęll w obrazie rhinoskopu nie
ma właściw ego oznaazenta, należy przed wprowadze-
niem tego urządzenia ustawić górę obrazu na dowol-
nym pionowym tekście. Po każdorazowym cofnięciu
gopoza jamę nosową jak i w przypadkach, gdy mimo
starań badającego oś widzenia uległa znacznemu skrę-
ceniu, czynnośc tę należy powtorzyc. Bardzo ważnę
jest przestrzeganie kolejności badania. Rozpoczyna się
je od przewodu nosowego dobrzusznego i kontynuuje
kolej nymi piętrami lu gorze. Lekkie uszkodzeni e pr zry -

rządem delikatnej i dobrze unaczynionej błony śluzo-
wej moze wywołać krwawienie nie mające wpłyłvu
na stan zdrowiapacjenta. Jednak wynaczyniona krew
or az w o da używ ana do spłukiwania końcówki rhino-
skopu, sp§rvające z wyższych pięter jamy nosowej
mogą w przypadku nie przestrzegania tej zasady,
utrudniać właściwą interpretację obrazu lub nawet
uni emożliwić dal sze b adanie. Rhino skop tę należy za-
wsze poprz edzic peŁnym badaniem klinicznym pacj en-
ta i laboratoryjnym krwi (ze szczegolnym uwzględ-
nieniem czasu krzepnięcia) oraz ewentualnie wyko-
nac zdjęcte rentgenówskie. Pozwala to wstępnie oce-
nić stan jamy nosowej irozpocząc właściwe jużbada-
nie od tej połowy, która jest zdrowa lub wykazuje
mniej sze zmtany chorobowe.

Tuż przed wprowadzeniem rhinoskopu badający
powinien ocenić struktury morfologiczne przedsion-
ka nosa. Autorzy proponujądwa sposoby wprowadze-
nia: górne i dolne. Pierwsza droga rozpoczyna się w
najvły ższympunkcie nozdrza ptzedniego tuż przy prze -
grodzie nosa. Przestrzeń, do której się wkracza jest
dość obszerna) ateleskop znajduje się na wprost prze-
wodu nosowego do grzbietowe go. B adaj ący może b ez
właściwej kontroli wykonyłvanego ruchu, wprowadzić
rhinoskop do wspomnianego przewodu, co z wcze-
śniej omówionych przyczyn nie jest wskazane. Po
wprowadzeniu go do przedsionka nosa, na granicy
skóry i błony śluzowej, należy kierować się wyraźnie
w dół i na bok, Granica ta, możejednak byc ntezau-
ważona, bowiem zmiana obrazl na ekranie monitora
następuje zbyt szybko. O tempie ukazywania się po-
szczegolnych obrazów decyduje wprawdzie sam ba-
dalący,lecz powolne prowadzenie teleskopu na tak
krótkim odcinku jest trudne. Na ekranie monitora uwi-
dacznia się, w dolnych obszarach obrazu, fałd skrzy-
dłowy, po którym należy sprowadzió rhinoskop w naj-
niższy punkt jamy nosowej. Dalsze postępowanie jest
jednakowe przy obu sposobach wprowadzania. Drugi



sposob, określony jako wprowadzęnie dolne, choć
początkującym lekarzom moze wydawać się trudny,
jest bardziej wskazany. Końcówkę rhinoskopu wpro-
wadza się do przedsionka nosa utrzymuj ąc j ą w poło-
wie obszaru światła nozdrzaprzedniego tużprzy prze-
grodzie nosa. Następnie należy jąskierować w doł i w
bok. Opiera się ona o fałd skrzydłowy, który wypełnia
prawi e c ałkowi c i e p okonywan ą pr ze str zeń i znacznię
jązwęża. Można w tej okolicy obserwować granicę
między skórą ciemno zabarwionąi błoną śluzową o
barwie jasnoróżowej, w okolicach tej granicy - często
zpigmentacją(ryc. 1). U podstawy lałdu skrzydłowe-
go, uwidacznia się niewielki cień będący ujściem prze-
wo du no s owo -łzowe go. S ilna pigme ntacja może utrud-
nić jego identyfikację. Obserwuje się ponadto: fałd
błony śluzowej przegrody nosa (przy wejściu przęz
nozdrze lewe na lewej stronie obrazu) i dno jamy no-
SoWeJ.

Wymienione fałdy stykając się ze sobąrozdzielają
Jwa wyraźne cienie (dolny zbliżony kształtem do
owalu i górny-trójkątny) obrazujące światło przewo-
du nosowego wspólnego. Rhinoskop przesuwa się
bardzo wolno w głąb, po powierzchni grzbietowej fał-

du skrzydłowego. Zsunie się po nim samoistnie, a ten
ruch powinien być wyczuwalny pTzez badającego. Na
ekranie monitora widoczne jest jak oba opisane cienie
zlewająsię w nieregularny, centralnie położony kształt
(światło przewodu nosowego wspólnego) i zblegają-
ce się w jego kierunku zgrubienia błony śluzowej
Qry c. 2). Naj większe, to fałd skrzydłowy . P rzy wej ściu
przęz nozdrzę prawe ujawnia się dolnie od lewego
obrysu obrazu do jego środka. Górnie, słabszy - to
fałd prosty. Po przeciwległej stronie - fałd błony ślu-
zowej przegrody nosa, niżej -przegroda nosa. W tym
momencie badania należy wykonać, kilkakrotny ruch
teleskopem w górę i w dół, alebezprzesuwania go do
przodl, celem właściwej orientacji obrazu,tzn. umiej-
scowienia wszystkich przewodów i obu małżowin.
Przewody ,lkazująsię kolejno w postaci cieni, zmie_
niających swoje kształty w zależności od kąta widze-
nia.Małżowiny, to różowej barwy zgrublenla. Rhino-
skop kieruje się następnie lekko w doł, w kierunku
ustalonego przed chwilą światła przewodu nosowego
dobrzusznego (ryc. 3). Uwidaczniająsię w przypadku
nozdrza lewego: po lewej stronie obrazu oba fałdy bło-
ny śluzowej przegrody nosa, po przeciwległej stronie

skóra

l

Ryc. l. Lewe nozdrze - przedsionek nosa Ryc. 3. Lewa strona jamy nosowej przed wejściem do prze-
wodu nosowego dobrzusznego

Ryc.2. Pralva strona jamy nosolvej tużzaprzedsionkiem nosa Ryc. 4. Pralva strona jamy nosowej - przewód no§owy wspólny
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Ryc. 5. Prawa strona jamy nosowej - przewód nosowy do-
brzuszny

Ryc. 6. Lewa strona jamy nosowej - przewód nosowy środ-
kowy

obrazu- fałd skrzydłowy,tużpo nim - fałd podstaw-
ny. Układające się między nimi cienie to: dolny - pro-
wadzący do przewodu nosowego dobrzusznego, gór-
ny - jest kontynuacją przewodu nosowego wspólne-
go. Przesuwając sondę w głąb tego drugiego (przewo-
du nosowego wspólnego), obserwuje się: powięrzch-

],'?;
dów

(ryc. 4). Wszystkie te struktury układają się po jednej
stronie obrazu, po przeciwległej zaś przegroda nosa.
Następny etap to przewód nosowy dobrzuszny. Wi-
docznajest błona śluzowa małżowiny nosowej do-
brzusznej,przegrody nosa i dna jamy nosowej. Pewne
trudności sprawic możę małżowina nosowa dobrzusz-
na i jej blaszki wtorne. Dają one obraz sąsiadujących
ze sobą fałdów błony śluzowej, często nakładających
się na siebie. Ewentualne wprowadzenie rhinoskopu
mi ędzy p o szcze golne b l as zki wywołuj e wyczuwalny
opór. Należy
wprowadzić,

Przewód n
szerny dlatego też, gdy teleskop osiągnie ten obszar,
manipulacj aptzyrządem nie powinna nastręczać trud-
ności. Zasięg badania wyznacza blaszka podstawna
małżowiny nosowej dobrzusznej w postaci wyraźnle
ztóżnl,cowanego, podwójnego fałdu błony śluzowej
(ryc. 5).Wycofuje się następnie rhinoskop do przewo-
du nosowego wspólnego, na wysokośc końca fałdu
podstawnego. Powtarza rlch końcowką ku górze i
dołowi. Umiejscawia cień przewodu nosowego środ-
kowego. Końcówkę urządzeniakieruje się górnie i lek-
ko przyśrodkowo od poprzednio penetrowan ego ptze-
wodu, prowadząc ją nad fałdem skrzydłowym, aż na
ekranie monitora ukaże się, wyżej poŁożony, fałd pro-
sty. Rhinoskop
jące się wtym t

błona śluzowa
wierzchnię górną i przyśrodkow4), małżowiny noso-

tora sprawia wrazenie ciasnej przestrzent, manipula-
cjaprzyrządem jest łatwa. Od strony kości sitowej w
ob szar pr zewo du wl<r acza małź owina no s ow a ś ro dko -

wa. Jednak właściwa identyfikacj atejmałżowiny jest
trudna, bowiem jej obrazzlewa się z blaszkami wtór-
nymi maŁżowiny nosowej dobrzusznej . Zasięg pene-

nosowej (ryc. 6).
Kolejnym etapem badania jest przewód nosowy

dogrzbietowy, Ponownie wyprowadza się rhinoskop
do granicy pomiędzy skórą a błoną śluzową, Przesu-
wa się go w najwyższy plnktnozdrzaprzedniego, bez
trudu trafiając w obszar przewodu nosowego dogrzbie-

Ryc. 7. Prawa strona jamy nosowej - przewód nosowy do-
grzbietowy

towego. Ocenić wówczas należy błonę śluzową po-
wierzchni grzbietowej małżowiny nosowej dogrzbieto-
wej, przegrody nosa i sklepienia jamy nosowej (ryc. 7)

Zwężające się światło przewodu utrudnia badanie go
na cŃej długości. I w tym przypadktl światło obserwo-
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