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Maxillary sinus and maxillary lecess in dogs: morphology and computed tomoglaphy

Summary

The peculiar clinical picture of abscesses in the roots of dog's buccal teeth of the maxilla inspired the
authors of this paper to establish the topography of the morphological structures of the indicated part of the
head. An anatomical preparation on the corpses of l0 specimens was carried out and, in 3 cases, also observa-
tion with the use of RTG television. RTG and computed tomography pictorial examinations were performed
on 20 do§s o,f different breeds. General E|ectric was used in the RTG and CT/e examination. Before the
examination the animals had been put under a general anesthetic.,The computed tomography 6ann lnations
were carried out with the use of the axial technique in a bone window using our own research reports. The
anatomical preparation demonstrated a distinct area separated with an opening in the lateral-caudal part of
the nasal cavity. The scaffolding was created from the ethmoid bone, maxil|a, lacrimal and palatine bone. The
observation ofthe contrast injected above the roots ofthe teeth did not show its presence in the nasal cavity.
The RTG pictures did not allow for an unambiguous interpretation of the examined area. The computed
tomography did not demonstrate an air space in the area of the maxilla. The measurements of the density of
the bones taken over the roots of the Po. M,, M, teeth shorved the presence of sponge tissue and soft tissue. The
CT examination confirmed the preseńce br the area isolated in anatomical preparation in the nasal cavity
above the roots of Po, M, teeth. This region of the nasal cavity shou|d be exclusively called maxillary recess,
that is receśsus maxiilariŚ. tłris structuri should not be described in the morphology of paranasal sinuses. The
lack of a r space in the maxilla valent to the lack of the rnaxillary sinus, sinus maxillaris in dogs and
explains ]ćlinical problem that en put forward.
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postępowania było ustalenie stosunków morfologicznvcIl
nad korzeniami P.,, Ml i M, szczęki. Stopniol.vo Llsll\\,allo
małzowiny nosowe, dokonuja.c cięc poprzecznych. Zacho-
wano tym samym właściwe stosunki topograficzne rł,ob-
rębie badanego obszaru. W 3 przypadkach dodatkowo
dokonano obserwacji przy użyctu rentgenotelewizji, Po
przebiciu dziąsła od strony policzkowej i wyrostka zębo-
dołowego szczęki, ponad korzenie zęba P. wptowadzano
siarczan baru. Następnie głowy psów macerowano. Otrzy-
mane koścce poddano dalszej preparacji, Odejmowano
blaszkę zęwnętrznąszczęki na wysokości korzeni P, Ml
i M,, wykonując cięcie w płaszczyźnie strzałkowej w dole
skrzydłowo-podniebiennym, porniędzy otworem szczęko-
wym (prowa dzagymdo kanału podoczodołowego) lezącym
bocznie a otworami: klinowo-podniebiennym i podniebien-
nym tylnym leżącymi przyśrodkowo. Płaszczyzna cięcia
przebiegała wzdłuż wyrostka zębodołowego szczęki tak,
ze odejmowany był takze łuk.;arzmowy.

Badania obrazowe wykonano u 20 psów róznych ras,
obu płci, w róznym wieku. Wykorzystano następujape tech-
niki: badania radiologiczne (rentgenoskopia, radiografia)
i tomografia komputerowa. Badanie RTG wykonano apa-

Powszechnym problemem klinicznym u psów są
zmtany zapalne okolicy zębów policzkowych Po, M,
i M. szczęki (4, 16,20). Ropne zapalenia prowadzą
częŚto do cięzkich powikłań okulistycznych i zmian
stawu skroniowo-zuchwowego (7, 16). Jeśli ropień
okołowi erzchołkowy zęb a łamacza szczęki (P) two -
rzy przetokę, to otwiera się ona przy przyśrodkowym
kącie oka. Zklasycznych opisów morfologicznych tej
okolicy można wnioskowac, że ropien, poprzez zato-
kę szczękową i otwór (wpust) nosowo-szczękowy,
powinien otwierac się do jamy nosowej. W praktyce
klinicznej jestjednak inaczej. Autorzy podjęli próbę
r ozw iązania tej niej as noś c i.

Matetiał imetody
Wykonano preparację i macerację anatomiczną obser-

wacj ę przy lży ciu rentgenotelewizj i, badania radiolo gicz-
ne i tomografii komputerowej. Wszystkie wykorzystane
zwl,erzęta nie wykazywały oznak patologii głowy.

Materiał do preparacji anatomicznej stanowiły zwłoki
10 psów, różnych ras, obu płci i w różnym wieku. Celem



ratem Plestige VH General Electrics. Wykorzystano tech-
nikę skopii z cyfrową akwizycją obrazll oraz technikę ra-
diografii, stosując błony RTG, kasety z filmarni wzmac-
nianymi pierwiastkami zięm rzadkich oraz odczynniki fir-
my Agfa. Badania te wykonano w ułozeniu bocznym,w pro-
jekcjach skośnych tak, aby rozprojektować okolicę zębaP 

o

szczęki lewej iprawej.
Badania tomograiri komputerowej wykonano aparatem

CTle General Electrics. Obraz CT rejestrowano cyfrowo
oraz na błonach CT. Do badań psy układano na mostku.
Punktami odniesienia w ustaleniu gantry aparatu był wy-
rostek jarzmowy kości czołowej oraz otwór podoczodoło-
wy. Badania wykonano techniką aksjalną stosując własne
protokoły. Parametry protokołow dobierane były w zależ-
ności od wielkości badanego zwierzęcia. Generowany ob-
raz oceniano w oknie ,,kostnym". Zwierzęta przed bada-
niern poddawano znieczuleniu ogólnemu. W premedyka-
cji stosowano butorfanol (Butomidor, Richter Pharma AG)
w połączeniu z medetomidyną (Domitor, Orion Pharma).
Po uzyskaniu poządanego efektu do żyły odpromieniowej
zaI<ł.adano venfl on. Tą drogą podawano tiobarbi turan (Thio-
pental, Biochemie GmbH, Vienna-Austria), aż do chwili
wprowadzenia zwierzęcia w sen podstawowy, Dawki pre-
paratów ustalane były indyłvidualnie dla kazdego pacjen-
ta, w zależności od jego stanu klinicznego, wieku i masy
ciała. W trakcie badania zwierzętaznĄdowaĘ się pod peł-
ną kontrolą anestezjologiczną. Obrazy CT były konfronto-
wane ze zdj ęciami RTG. Oba urządzenta są ze sobą skonfi-
gurowane i stanowią wyposazenie Oddziału Diagnostyki
Obrazor,vej Kliniki Małych Zwierząt Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej SGGW.

Wyniki iomówienie
Prz eprow a dzona prep aracj a anatomic zna uw i do c z -

ntła wyrażnie oddzielony tylno-boczny obszar jamy
nosowej z prowadzącym do niego otworem, mocno
ograniczonym błoną śluzową. W wyróżnionym obsza-
rze, oparĘm na rusztowaniu kostnym, opisano dno,
ścianę przyśrodkową i boczną(ryc. 1). Dno tworzył
wyf o stek zęb odołowy szczęki oT az w niewielkim stop -

niu blaszka pozioma kości podniebiennej. Scianę przy-
śro dko w ą t w or zyła blaszka o c zo dołow a ko ś c i s ito wej,
jej dół szczękowy, zleżącymponiże1, Tniej lub bar-
dziej r óżnlcuj ącym si ę uwypukleni em. S c ianę b o czną
budowaĘ powierzchnie wewnętr znę trzonu szczęk1
kości łzowej i dołu skrzydłowo-podniebiennego. Na
p owierzchni wewnętrznej trz onu szczękt stwierdzono
niewielkie, owalne zagłębienie powiększające od stro-
ny bocznej omawiany obszar. ZagŁębienie to, będące
wyci skiem gruczołu no sowe go boczne go, układało się
nad korzeniami Po szczękl. Donosowo ,Iuż za blaszką
podstawną małżowtny nosowej dobrzusznej, opisane
ściany lekko zbliżaĘ się, ograniczając wspomniany
wcze śniej otwór łączący jamę no sową z wyróznionym
obszarem. W otworze tym tkwił wyrostek haczyko-
waĘ małżowiny nosowej dogrzbietowej. W tyle ścia-
ny łączyły się z sobą tworząc kąt ostry lub łagodny
łuk. We wszystkich badanych przypadkach korzenie
zębów policzkowychleżaĘ w obrębie swoich zębo-

Ryc. 1. Czaszka psa. Zachyłek szczękowy po odjęciu ściany
bocznej. 1 - otwór łzowy, 2 - uwypuklenie na ścianie przy-
środkowej zachyłka, 3 - blaszka oczodołowa kości sitowej,
4 - otwór klinowo-podniebienny,5 - otwór podniebienny tyl-
ny, 6 - zębodół korzenia językowego zęba Mr, 7 - zębodół
korzenia językowego zęba M,, 8 - kanał podoczodołowy, 9 -
wpust nosowo-szczękowy, 10 - wyrostek haczykowaty

dołów i były całkowicie oddzielone tkanką kostną od
jamy nosowej. Nie stwierdzono więc w szczęce obec-
no ś c i prze s tr zeni powietrznej, o dpowi adaj ąc ej de f,rni -

cji zatoki. W następnym etapie, pod kontrolą rentge-
notel ewizj i, ob s erwowano rozcho dzenie się kontrastu
wprowadzanego bezpośrednio nad korzente zęba ła-
malza szczęki.Ilość pĘnu, którą udało się wprowa-
dzió nie,przek<raczała 0,2 m.1, $e obserwowano także
jego pojawiania się na terenie jamy nosowej. Potwier-
dzało to wcześniejsze ustalenia anatomiczne. Celem
o state czne g o r ozw lązania prob lemu wykonano b ada-
nia obrazowe: radiologtcznę i tomografii komputero-
wej. Wykonane zdjęcia RTG, mimo że lłożente pa-
cjenta umożliwiło rozprojektowanie nakładania się
cieni poszczegóInych strukfur, nie pozwoliŁy na jed-
no znacznąinterpretacj ę badane go ob s zaru. Tomo gra-
fia komputerowa w obrębie szczękintewykazała obec-
ności żadnej przestrzeni wypełnionej powietrzem,
Wykonane pomiary gęstości tkanek (w jednostkach
Housfielda) bezpośrednio nad korzeniami zębów Po,
M,,M, wynosiĘ od+49 do +530 (ryc.2,3,4). War-
tości te świadczą o obecności tkanki gąbczastej i tka-
nek miękkich, Dokonano także pomiarów sąsiadują-
cych struktur w obrębie: kanału podoczodołow ego +7 7
(ryc. 2), kanału podniebiennego większego +150
(ryc,4) oraz małżowiny nosowej dobrzusznej +44
(ryc.2). Pojawianie sięrówniez wartości ujemnych (od
-22 do -I2I) zwtązane jest z budowątkanki gąbczas-
tej i technicznymi mozliwościamt aparatu CT. Prze-
strzenie pomiędzy b ęleczkamtkości powo dują że apa-
rat wykazuje średnie wartości pomiarow danego ob-
szaru (ryc. 2, 3). W tylno-bocznej części jamy noso-
wej stwierd zono obszar ciągnący się od P. do M, szczę-
ki (ryc. 2,3,4,5). Wykonane fupomiary gęstości tkanki
wynosiĘ od-1000 do -1005 (ryc.2). Wartości tęlzna-



wane są za charakte-
rystyczne dla prze-
strzeni powietrznych.
Obserwowanyna obra-
zach CT obszar jamy
nosowej odpowiadał
dokładnie ustalonemu
podczas badań anato-
micznych. Ten właśnie
reJon Jamy nosoweJ
powinno się określać
mianem zachyłka
szczękoweg o, reces sLts

maxillaris.
Wszystkie dostępne

autorom podręczniki
i atlasy anatomii zwie-
rząt określają zatokę
czołową, szczękową,
łzową, podniebienną
oraz klinową wspól-
nym mianem zatok
przynosowych, sinus
paranasales (5, 6, 8,
II,12). Wskazujątak-
że na połączenie zato-
ki szczękowej z jamą
nosowąpoptzezwptlst
czy otwór nosowo-
-szczękowy, apertura
s. aditus nasomaxilla-
rls. W opisie różnic ga-
tunkowych stwierdza
sięjednoznacznie, że
u psawystępuje zatoka
czoŁowa. W opisach
dotyczących zatokt
szczękowej pojawiają
się natomiast niejas-

Ryc.2. Obraz CT. Przekrój poprzeczny głowy
psa. Wpust nosowo-szczękowy nad korzeniami
przednimi zęba Po

Ryc.3. Obraz CT. Przekrój poprzeczny głowy
psa. Zachyłek szczękowy nad korzeniem §lnym
zęba Po

Ryc. 4. Obraz CT. Przekrój poprzeczny głowy Ryc. 5. Obraz CT. Przekrój poprzeczny głorł,1,
psa. Zachyłek szczękowy nad korzeniem przed- psa. Zachyłek szczękowy nad korzeniem Ęlnym
nim i językowym zęba M, i językowym zęba M,

ności.
Wielu autorów klasycznych t b ar dzo wartościowych

pub l ikacj i j e dnoznac zni e wymi eni a zatokę s z c zękową
jako jedną z zatok przynosowych psa, ukazując ją
na rysunkach i schematach (1, 2,8,9).Inni autorzy
wskazują że u tego gatunku zamiast zatoki szczęko-
wej (sinus maxillaris) występuje zachyłek szczękowy
(recessus maxillaris) lub używane jest określenie, że
zachyłek jest namiastkązatoki (I , 6,9, 12). Powszech-
ne j est także synonimiczne ltyw anie dwóch mian za-
toki szczękowej i zachyłka szczękowego, co sugeruje,
że zachyłek szczękowy jest zatoką a więc przestrze-
nią zaw artą p omi ędzy b l as zkami szc zęki. Nas tępuj ą-
cy póżniej opis topografii zachyłka nie zmienia tego
wrażenia. Tym bardziej, że informacja ta ilustrowana
jestnajczęściej albo skeletotopiąw stosunku do szczę-
ki, albo zdjęciami RTG w projekcji strzałkowej , gdzie
pokazanie p oprawnej topo grafi i zachyłka szc zękowe -
go jest praktycznie niemożliwe (3, 6, 17, 19). W po-

wszechnie uzywanym podręczniku z zalłesu chorób
wewnętrznych psów i kotów autorzy lakonicznie wspo-
minają o obszernym zachyłku szczękowym układają-
cym się nad korzeniem Po szczęki, lokując go na po-
wierzchni nosowej tej kości (7). W podręcznikach kli-
nicznych pojawia się nawet określenie: zapalente za-
toki szczękowej, sinusitis mąxillarls, jako powikłanie
ropnia okołowierzchołkoweg o łamacza szczęki oraz
wskazanie do postępowania chirurgicznego (7, 20).
Podobne niejasności pojawiają się w klasycznym pod-
ręczniku dotyczącym anatomii psa (8). W rozdziale
opisującym kościec głowy i zatokt prąmosowe autor
jednoznacznie wskazuje, w skeletotopii i na przekro-
jachpoprzecznych głowy, obecną w szczęce zatokę
szczękową. W tekście zamiennie lbywane są miana
zatoka i zachyłek ze wskazantem, że struktura ta sta-
nowi boczny uchyłek jamy nosowej. W rozdziale opi-
sującym jamę nosowąten sam altor zaprzecza swoim



wcześniejszym stwierdzeniom, pisząc słusznie, ze
miano ,,zatoka" nie moze byc tu używane, ponieważ
ni e j e st to pr ze str zeh zaw arta p omiędzy blaszkam i j e d-
nej kości. Czytelnik odsyłanyjestjednak w tym miejs-
cu do opisów kośćca, Autor ntę zauważa rozbiezności
między poszczególnymi stwierdzentami.

Opi sywanie owe go zachyłka przy omawianiu zatok
plzynosowych wydaje się dalece niefortunne ,Przeczy
to przede wszystkim morfologicznej definicji zatoki
oraz jej fizjologtcznym funkcjom. Jednoczesne lub
zamienne stosowanie terminów: zatoka i zachyłek
wprowadza chaos w opisie morfologicznym tego ob-
szan). Zachyłek szczękowy to v,ryraźnie rożnicujący
się obszar tylnej części jamy nosowej. W opisach po-
winien byc traktowany jak więle innych struktur lezą-
cych w jej obszarze, takich jak: maŁżowiny nosowe,
błędnik sitowy iĘ. Błędem j est uzywanie synonimiczne
miana: wpust i otwór nosowo-szczękowy, aditus
s. apertura nasomaxillaris, dla dwóch różnych struk-
fur ( 1 1, 1 2), a więc dla otworu ł ączącego przewód noso-
wy środkowy i zatokę szczękową oraz dla otworu
p o ło zone g o między zachyŁkiem s z c z ękowym a p o zo -
stałą częśctą jamy nosowej. Wedfug autorów niniej-
szej publikacj i, miano wpustu nosowo-szczękowego,
aditus nasomaxillaris, zgodntę z zasadami nomenkla-
fu ry anatom icznej, należałby sto sować do prze strzeni
prowadzącej w obręb zachyłka szczękowego. Tę struk-
turę nalezy traktować jako cechę charakterystycznądla
psa. U innych gatunków, gdzie występuje klasyczne
p oŁąc zenie zatokt s zc z ęko wej z pr zew o dem no s o wym
środkowym należy stosować miano: otwór nosowo-
-szczękowy, apertura nas omaxillaris.

We wszystkich badany ch przypadkach stwierdzo-
no, że blaszka wewnętrzna wyrostka zębodołowego
szczęki o kotzęnle zębaP^(łama-
cza) od j Po jest trójkorzeniowy,
z dwoma i szeregowo korzeniami
po li czkowymi i j ednym, znacznie słab szym korzeniem
językowym. W stosunku do nich górnie, przyśrodko-
wo i tylnie w jamie nosowej układa się opisany zachy-
łek szczękowy. Tworzący się ropień okolicy około-
wierzchołkowej tego zęba ograniczony jest tkanką
kostną zębodołu, słabiej wykształconą od strony po-
wierzchni twarzowej czaszki, a silniej od strony jamy
nosowej, Przedstawione stosunki topograftczne tej
oko licy tłum aczą dlacze go ropień okołowierzchołko -
wy otwiera się swoją przetokąprzy przyśrodkowym
kącie oka. Mozna tylk o pr zwuszczać, że w sp oradycz-
nych przypadkach, kiedy ropień ten dotyczyłby tylko
korzenia jegykowego zęba P,. mógłby penetrować do
zachyłkaszczękowego. W takich sytuacjach ropa spĘ-
wałaby swobodnie do jamy nosowej, a objawy klinicz-
ne byĘby tak słabe, ze prawdopodobnie nie niepokoi-
Ęby właściciela psa. Nalezy także podkreślić, ze ro-
pień wy zęba Po nie jestjedynąprzy-
czyn ę przetok przy przyśrodkowym
kącie oka. Dlatego w postępowaniu różntcowym na-
Ieży uw z ględn i ć b adan ia obr azow e, z ktory ch n aj b ar-
dziej wiarygodnym wydaje się badanie CT.

Obszar zachyŁkaszczękowego jest bardzo trudny do
oceny klinicznej. Specyficzna budowa jamy nosowej
u psa, związana przede wszystkim z r ozbudowanymi
małzowinami nosowymi, wyklucza penetrację zachył-
ka w trakcie rhinoskoplt. Zdjęcia RTG, zracjinakła-
dania się cieni poszczegolnychstrukfur także nie mogą
być podstawą do postawienia pewnej diagnozy (10).
Niezwykle cenna jest w takich przypadkach tomogra-
fia komputerowa, która rejestruje zmiany patologicz-
nę w obszarze jamy nosowej i jej zachyŁka, szczegóI-
nie w ptzypadkach chorób nowotworowych, zapaleh
grzybiczych czy też w chorobach korzeni zębów po-
liczkowych (14, 15, 18).

Wnioski

I. Zatoka szczękowa nie występuje u psa.
2, Zachyłek szczękowy jest wyraźnie róznicującą się

strukturą tylno-bocznej częścią jamy nosowej u tego
gatunku.

3 . BrŃzatoki szczękowej u psa wyjaśnia specyftczny
obrazkliniczny ropnia korzeni zębow P1 i Ml szczęki.
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