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Summary
The wide morphological diversiĘ between different breeds of dogs requires a very detailed analysis of their

anatomical build. This aspect is of great importance in clinical diagnostics. The criteria of recording different
breeds of dogs into different morphological group§ was analyzed in the study and the build of the frontal
sinuses in dolicho, mesati and brachycephalic dogs was presented. The research examined 35 skulls of dif-
ferent dog breeds. The morphometry of the skulls was carried out and the cranial and cranio-facial indexes
were calculated. Using the obtained data each specimen was classified into corresponding morphological types.
A detailed morphologica| description of the frontal sinuses was comp|eted on the basis of the previously
carried out transversal and saggital sections. This demonstrated important differences in the construction of
the 3 morphotypes. In the dolichocephalic dogs there are 3 independent frontal sinuses on both sides; in the
majority of the mesaticepha|ic dogs a similar design of the sinuses was observed; and in the brachycephalic
breeds the fronta| sinuses were either underdeveloped or not developed at all.
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Placa oryginalna

Pies jest najwcześniej udomowionym gatunkiem
zwierzęcia. Wiele lat wpłyvr,u człowieka na ten gafu-
nek doprowadzlło do powstanialicznych ras, prezen-
fującychbogatązmiennośćmorfologtczną.DĘentedo
uzyskania p ożądanego pokroju psa wpĄ.wało rownież
na pojawienie się cech niepożądanych. Wyselekcjo-
nowane rasy mają skłonność do zapadania na określo-
ne choroby lub od urodzenia skazane są na dyskom-
foft ży cia. Przykładem mo żę być,,syndrom brachyc e-
faliczny" opisywany u ras krótkogłowych lub skłon-
nośó do nowotworów mózgowia i grzybiczych zapa-
leń błony śluzowej jamy nosowej u ras średnio- i dłu-
gogłowych (7, I0, 15). Podobieństwo objawow kli-
nicznych wielu chorób wymaga szczegółowej diagnos-
tyki, Stosowane w medycynie weterlmaryjnej małych
mv terząt nowo cze sn ę b adania obrazowe, takie j ak en-
doskopia czy tomografia komputerowa, uzyskują
coraz szęrszęuznanie u klinicystów. Zdobycie umie-
jętności ich przeprowadzęnia oraz interpretacji uzys-
kanych wyników wiąze się z opracowaniem odpowied-
nich norm dlakńdej z tych metod. Wychodząc na-
przeciw zapotrzebowaniom klinicznym autorzy te go
arĘkułu rozpoczęlt cykl badań poświęconych morfo-
logii głowy psa z uwzględnieniem ich morfotypów.
Opublikowano jlż anatomię rhinoskopową(I3) i za-
chyłka szczękowego u psa (14). Celem niniejszego
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opracowania j est przedstawienie morfolo gii zatok czo -
łowych u psów trzęch morfoĘpów: krótkogłowego
(brachycephalic) oraz średnio- i długogłowego (me-
sati- i dolichocephalic).

Matetiał imetody
Badaniom poddano 35 czaszek dorosĘch psów roznych

ras, należących do poszczególnych morfotypów. Materiał
ten pochodzlł ze zbiorów muzealnych Katedry Nauk Mor-
fologicznych SGGW w Warszawie.

Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierw-
szym z nich przy zastosowaniu standardowych metod sto-
sowanych w kraniometril zmierzono: długość całkowitą
czaszki AP (akrolcranion prosthion); długość trzewio-
czaszkiNP (łasiolz - prosthion); długość mózgowioczasz-
ki NA (nasion akrokranion); szerokość łuków jarzmo-
wych ZyZy (zygion - zygion) (ryc. l ).

Na podstawie uzyskanych wyników tych pomiarów wy-
liczono proponowany przez Evansa (8) indeks czaszkowy

(cranial index) 'r'r^7l00oru, stosowany przez Dyce (5)
At

indeks czaszkowo- twarzowy (craniofacial indexl $.
Otrzymane wskaźniki posłuzyły do kwalifikacji poszcze-
gólnych osobników do morfo§pu brachycefalicmego (krót-
kogłowe), mesaticefali cznego (średniogłowe) lub dolicho-
cefalicmego (długogłowe). W drugim etapie badań wykona-
no szereg przekrojów poprzecznych i strzałkowych czaszek
piłątaśmowąPT ż3l5, Przekroje te umozliwiły dokonanie
szcze gółow ej analizy morfolo gicznej zatoki czołowej .



Wyniki iomówienie
Według Evansa (8), indeks czaszkowy powinien być

bliski 50 dla psow dolichocefalicznych, a około 100
dla brachycefalicznych. Wartości pośrednie określaj ą
osobniki mesaticefallcznę, Sisson (24) określił precy-
zyjntej wartości tego indeksu: maksymalnie 50 dla do-
lichocefalic zny ch, 70 dla mesaticefalicznych i powyzej
90 dla brachycefalicznych. Dyce (5), obok omówione-
go indeksu, proponuj e także porównanie długo ści czasz-
ki do długości twarzy. Wyliczony stosunek tych wiel-
kości ma być bliski 3 dla psow brachycefalicznych i blis-
kt2 dlamesaticefalicznych, Chociaż autor tego nie pre-
cyzuje, to mozna wywnioskować, że stosunek ten
u psów dolichocefalicznych jest być bliski 1. Sisson (24)
proponuje określić warlość tego wskaźnika jako 10 : 3

dla psów krotkogłowych i 1 0 : 7 dladługogłowych. Sto-
sunkowo wąski zakres liczbowy (od 1 do 3) otrzyma-
nych wartości tego indeksu powoduje, że często trudno
j e st j edno z nacznię zakwalifi kować okre ś lone go o s ob -

nika do konkretnego morfotypl. Szczególnie jest to
wyraźne w przypadku boksera, u którego wyliczony
indeks czaszkowo-twarzowy wynosi I,27 . Wańośc ta
jest blizsza liczbie I niż 2. Osobnik tej rasy, według
wymienione go indeksu, powinien w tęc należeć do p s ów
dolichocefalicznych (5). Natomiast wyliczony dla nie-
go indeks czaszkowy wyniósł 68,9. Wartość ta jedno-
znacznte wskazuje na typ mesaticefallczny. Klinicyści
powszechnie uznajau że psy rasy bokser należądo bra-
chycefali cznych. Jednakze w piśmiennictwie znaj duj ą
się opracowania kwalifiĘące boksery do długogło-
wych (l). W ocenie autorów niniejszych badań jedno-
znacznakwalifi kacj a wszystkich reprezentantów tej rasy
nie jest właściwa. W tym przypadku należy opierać się
o kraniometrię każdego osobnika. Generalnie boksery
należy uznać za średnio głowe. Inną rasą p s a, którą kwa-
lifiĘe się do typu mesaticefalicznego albo dolichoce-
falicznego jest owczarek niemieckI (8,22). Wyliczone
w badaniach własnych średnie wartości obu indeksów
(51 ,4 i 1,09) wskazująna długogłowość. W praktyce
klinicznej róznicowanie morfotypu średnio- i długogło-
wego nie ma jednak większego znaczęnia. W tym aspek-
cie mozna nawet traktować oba morfotypy jako jedną
grupę, wyrażnie natomiast wydzieląąc psy krotkogło-
we. Omówione przykłady wskazuj ą że w ocenie mor-
fotypu psa bardziej przydatny jest indeks czaszkowy
obejmujący szętsząskalę wyliczanych wartości i sto-
sowany pr zez w tększość autorow ( 1 8 -20). Spo strzeze-
nie to jest wazne szczegolnie wtedy, gdy obserwowane
objawy kliniczne sugerują np. wystąpienie syndromu
brachycefalicznego u danego osobnika (7, I0,23).

W klasycznych opisach anatomicznych podaje się,
ze u psa występuje zatoka czołowa (sinus.frontalis)
lewej i prawej strony, w ktorej obowiązuje podział na
zatokę czołową przednią, przyśrodkową i boczną
(s inus .frontalis ro s tralis, medi alis et lateralis). Opisy
te nie uwzględniaj ąróżntc w ich budowie pomiędzy
trzemamorfotypami psa (4-6, 8, 9, 1I,15,I7,2I,25).
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Ryc. 1. Kraniometria. Czaszka, widok z góry: 1 - długość cał-
kowita czaszki (AP); 2 - długość trzewioczaszki (NP); 3 - dłu-
gość mózgowioczaszki (NA); 4 - szerokość łuków j arzmowTch

Ryc, 2. Przekrój strzałkowy czaszkipsa typu mesaticefalicz-
nego: 1 - przegroda pośrodkowa zatok czołowych

W badanym materiale u wszystkich osobników należą,
cych do ras długo- i średniogłowych obserwowano obec-
ność przestrzeni powi ettzny ch pomiędzy blaszką ze-
wnętrzną i wewnętrzną kości czołowej, a więc zatokę
czołową. W przypadku ras krótkogłowych tylko u kil-
ku osobników nie stwierdzono żadnej przestrzeni po-
wietrznej w obrębie kości czołowej. Zbyt małaliczba
osobników nie upowaznia jednak do wyciagnięcia da-
lej idących wnio sków, cho ciaż takie spo str zężęnte moż-
na spotkać w piśmiennictwie (3,2ż). We wszystkich
przyp adkach, u których ob s erwowa no pr zestrzeni e p o -

wietrzne, odnotowano obecność pełnej przegrody kost-
nej, przytwierdzonej do wyrostka przegrodowego (pro-
cessus septalis),układającej się w płaszczyżnte pośrod-
kowej, oddzielającej zatoki strony lewej i prawej
(ryc. 2). Strrrktura ta nie ma swojej nazwy w Mianow-
nictwie Anatomicznym (2,16). W piśmiennictwie błęd-
ni e okre ś l ana j e st j ako pr ze gr o da zatok czołowy ch (s ep-
twn s inuum frontalium), j ednak nazw a ta winnaby c za-
chowana dlaprzegród w obrębie zatokl, tej samej stro-
ny ( 1 1 , 12). Dlateg o też autorzy niniej szego opracowa-
nia proponują aby omawianą strukturę nazwać prze-
grodąpośrodkową zatok czołowych (septum mediclnum
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sinuum frontalium) t zasadętę stosować konsekwent-
nie w stosunku do wszystkich zatok.

U wszystkich psow długogłowych, w zatoce czoło-
wej obserwowano wspomniane wcześniej ,trzy oddziaĘ
po kazdej stronie przegrody (ryc. 3). Oddzielone byĘ
w znacznĄ liczbie przypadków, pełnymi przegrodami
zatok czoŁowy ch (s e p t a s i n u um fro n t a l i um). W p i śmien-
nictwie brak jest informacji nt. możliwości połączeń
pomiędzy poszczegolnymi oddz iałamt j ednostronnej
zatoki. Ro żni autorzy z godnie uznaj ą żę zatoka czoło -
waboczna, przednia i przyśrodkowa są całkowicie od
siebie oddzielone (5, 6, 8, II,I2). W badanym mate-
ri al e stwi erdzon o j e dn ak pr zyp adki p ołączeń po mi ędzy
poszczególnymi oddziałami zatokt czołowej (ryc. 4),
Największy z tych oddziałów, czyli zatoka czołowa
boczna (sinus frontalis lateralis), wyposazona była do-
datkowo w liczne, jużniepełne,przegrody kostne dzie-
1 ąc e j ą n a wtórn e kom ory, zachyłkt t zagł ęb tenta. Licz -

ba i wielkośc tych występów kostnych, ciągnących się
pionowo i poziomo, byłabardzo zmięnna osobniczo.
GrupowaĘ się one głownie w części przedniej i tylnej
zatoki. P o dobną zmienno ś ć ob s erwowano w wielko ś ci
i głębokości wtórnych przestrzeni.W zasadzie układa-
Ę się one w stosunku do przegrody pośrodkowej zatok
czołowych podobnie, choć nie stwierdzono lchwyraż-
nej symetrii. Część środkowa, układająca się nad jamą
czaszkowątuż za wyrostkiem jarzmowym kości czo-
łowej, prezentowała obszerną jednolitą jamę (ryc. 5).
Z atoka c zołow a b o c zna, w znac znej sw ej c z ęś c i, pn eu-
maty zow ała ko ś ć czołow ą nad j amą czaszkow au b o cz-
nie penetrowała wyrostek jarzmowy kości czołowej
Qlroc es sus zygomaticus o s sis frontalis), wktacząąc tak-
ze w mniejszym lub większym stopniu nad jamę noso-
w ą oraz oczodół. W zdłużpodstawy tego wyrostka, obu-
stronne zatoki czołowe b o czne nie o siągały omówionej
wcześniej przegrody pośrodkowej. Na Ęm obszarze ob-
s erwow ano także zatokę c z o ł ową p r ze dntąi przy śro d -

kową. P oprzeczna ścianka, wyznaczajapa zasięg dono-
sowy zatoki czołowej bocznej, bliżej przegrody pośrod-
kowej, przebitabyła otworem zatoki czołowej pośrod-
kowej (ap ertur a s inus frontalis medi alis). Otworem tym
do wnętrza zatoki wnikała swym końcem tylnym, de-
likatnie zwinięta, małżowina sitowa zewnętrzna III
(ectoturbinale IIĄ. Tą drogą zatoka czołowa boczna
komunikuje się z jamą nosową (ryc. 4). Płaszczyzna
popTzęczna, przechodząea przez staw skroniowo-zuch-
wowy (ar t i c u l a t i o t e mp o ro m an d ib u l a r i s), wy znaczała
zazwyczaj zasięgtylny zatokiczołowej bocznej (.yc. 5).
W kilku przypadkach, nawet na poziomie przewodu słu-
chowego zewneJrznego (meatus acusticws externus), ob-
serwowano jeszcze wtórrre komory zagŁębienia i za-
chyłki.

Druga, niewielką p ruestr zei p owi etrzną w ko ś ci c zo -

łowej obserwowano nad jamą nosową na granlcy ze
szcze!ąi ko ścią no sową. Przestr zeń ta, określona j ako
zatoka clołowaprzednta (sinus frontalis rostralis), pod
względem wielkości wykazywńa dużązmiennośó osob-
nlczą (ry c. 3 ). D ono s owo o s i agała zwykle płaszczy znę

Ryc. 3. Przekrój strzałkowy czaszkipsa typu dolichocefalicz-
nego: 1 - zatoka czołowa p rzednia; 2 - zatoka czołowa przy-
środkowa; 3 - zatoka czołowa boczna

Ryc.4. Przekrój strzałkowy czaszki psa typu dolichocefalicz-
nego: 1 - otwór zatoki czołowej przedniej; 2 - otwór zatoki
czołowej przyśrodkowej; 3 - otwór zatoki czołowej bocznej;
4 - otwór łączący zatokę czołową boczną i przyśrodkową

Ryc. 5. Przekrój poprzeczny zatoki czołowej bocznej psa typu
dolichocefalicznego, widok od przodu: 1 - przegrody kostne;
2 - wtórne komory, zachyłki, zagłębienia; 3 - dół żuchwowy;
4 - wyrostek zastawowy

poplzęczną przecho dzącą przęz Ml szczęki. B ocznie
i doogonowo, w tylnej połowie swojego obszarl,ptzy-
Iegała do zatoki czołowej bocznej, oddalajap tę ostat-
nią od ptzegrody pośrodkowej. Porowate dno zatoki
czołowej przedniej tworzyŁa małżowtna sitowa ze-
wnętrzna II (ectoturbinale IĄ. Szczelinowaty otwór
zatoki czołowei przedniej (apertura sinus frontalis ro-



s tr al is), leżący pr zy przę grodzie pośrodkow ej, łączył
jąz jamąnosową (ryc. 4).

Trzeci, najbar dziej zr ożnicow any osobniczo pod
względem wielkości, obszar powietrzny kości czoło-
wej, to zatoka czołowa przyśrodkowa (sinus frontalis
medialis). Obustronne zatoki ptzylegały bezpośrednio
do przegrody pośrodkow ej, tworząc szczelinowate j amy
o prawie prostopadĘch ścianach bocznych. Komuni-
kację każdej z nich z jamąnosową stanowił otwor za-
toki czołowej przyśrodkowej (apertura sinus frontalis
m e di a l i s), przez który ich wnętrze penetrował a małżo -
wina sitowa zewnętrznall (ryc. 4).Pruktycznie caĘ ten
powietrzny obszar wypełniony był wspomnianą tutko-
wato zwiniętą małżowin4 a u niektórych osobników
równiez małzowiną sitową zewnętr znąL

U psów średniogłowych obserwowano najczęściej
tr ó j o ddziałowe s ymeĘ cznę zatoki c z o ł ow e. S zc ze gó -
łowa morfologia tych zatoknie odbiegała od opisanej
wcześniej u osobników długogłowych. W kilku przy-
padkach odnotowano jedynie po dwa oddziały tej zato-
ki odpowiadające zatokom czołowym: bocznej iprzed-
niej. W Ęchprzypadkach w zatocę czołowej bocznej
nie obserwowano tak licznychprzegród kostnych i wtor-
nych przestrzenipowietrznych. U tych osobnikow, po-
dobnie jak u dolichocefalicznych, występowała duża
zmiennośc osobnicza w ich Iiczbie, wielkości i głębo-
kości. Nie obserwowano także ichregularnej symetrycz-
ności.

U p s ów krótko głow y ch zatoka czołow a u większo ś -
ci osobników była bardzo słabo wyks ztałcona. Stwier-
dzono przypadki, gdy posiadała ona dwa oddziały, od-
powiadaj ape topografic znlę zatokom czołowym ,. bocz-
nej i przedniej. Zatokt pneumatyzowały kośó czołową
nad jamąnosowąi w bardzo małym stopniu lub wcale
nie wnikały na obszar wyrostka jarzmowego kości czo-
łowej. Nie odnotowano wtónrego podziaŁuzatoki czo-
łowej bocznej. U kilku osobników obser-wowano jedy-
nie b ardzo małą p oj edynczą komorę, która top o gr aftcz-
nie odpowiadałazatoce czołowej przedniej (ryc. 6). Jej
ograniczenie stanowiły tylko blaszki kości czołowej,
bęz udziałll mŃżowtny sitowej zewnętrznej II, jak to
miało miejsce u osobników długogłowych. W tych przy-
padkach powstaj ą wątpliwości, czy istniej e połączenie
tej przestrzeni z jamą nosową. Jak już wspomniano,
u kilku osobników w ogóle nie stwierdzono obecności
przestrzeni p owi etrznej w obręb i e ko ś ci czołowej .

P odstawowe fu nkcj e ftzj olo giczne, j aki e przyp isuj e
sięzatokom, to: zmniejszenie masy głowy, udziałw mo-
dulowaniu głosu (pudło rezonansowe) oraz zwiększe-
nie obszaru błony śluzowej jamy nosowej produkują-
cej śluz spływający do jej wnętrza.Uważasięponadto,
żę zatoki są swego rodzajuizolatorem zapobiegającym
oziębianiu sąsiadujących strukfur przez wdy chane zimne
powietrze. W medycynie ludzkiej zatoki traktuje się
w wieluprzypadkach jako dogodne miejsce dostępu do
określonych struktur mozgowia podczas zabiegów kra-
niochirurgicznych. Wszystkie te funkcje u pŚów bra-
chyc e fali c znyc h ul e g aj ą znac znęmu o grani c z eniu.

Ryc. 6. Przekrój strzałkowy czaszki psa typu brachycefalicz-
nego: 1 -zatoka czołowa przednia
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