
Placa oryginalna

Ksztah oraz vłymiary czaszki psów zależą od rasy
(I9,23). W przypadku osobników rasowych kształt
głowy stanowi jedną zbardziej istotnych cech i jest
w ażnym elementem oceny w ringu (2, 6, I0). Kranio-
metria dostarcza takze informacjtprzydatnych w kli-
nice, w tym równiez ocenie ryzyka wystąpieniaróż-
nych chorób, j ak np. nowotwory j amy nosowej, a sper-
g1lo za jamy no sowej, dy splazj a p otyliczna czy zesp oŁ

brachycefalii (BAOS) (I,7, 8, 22,24,26). Stąd też
czaszki psów byĘ i są przedmiotem 7tcznychbadah
(3, II,.20,.21).. Badania, ktorych wyniki zamieszczo-
no w niniej s zej pr acy, pr zepr ow adzone zo stĄ na p s ach
rasy american staffordshire terrier (AST). Jest to rasa
występująca w Polsce od 1989 r (ryc. 1). Od tego cza-
su obserwuje się niezwykle dynamlczny wzrost jej
populacji (9). W dostępnym piśmiennictwie brak jest
jakichkolwiek danych na temat czaszkt psów rasy
american staffordshire terrier. Biorąc pod uwagę fakt,
ze pogłowie tych psów w sposób bardzo dynamicz-
ny wzrasta, zasadne wydaje się określenie Ępu ich
czaszkt.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na I0 czaszkach psów doros-

łych (10 sarnców) (ryc.2).Wszystkie psy posiadały obu-
stronnie udokumentowane pochodzenie. Ich głowy zostŃy
poddane procesowi maceracji, a następnie przeprowadzo-
no preparację anatomiczną. Czaszki poddano pomiarom
przy użyctu suwmiarki elektronicznej oraz cyrkla zoomet-

rycznego,każdy pomiar powtarzany był trzykrotnie, a do
dal szych r ozw ażań wykorzystano war1o ś ć średnią. Pomia-
ry zostały przeprowadzone według powszechnie opisyłva-
nych metod (3, 4, 12, 17-I9,27). Definicje punktów po-
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Ryc. 1. Pies rasy american staffordshire terrier. Champ. Pl.
Iryd Tobasco

miarowych: inion (I) punkt guzowatości po§licznej ze-
wnętrznej wystający najbardziej doogonowo; nasion (N) -
punkt przecięcia szwu strzałkowego ze szwem nosowo-czo-
łowym; prosthion (P) punkt przecięcia linii łączącej naj-
bardzie1 przednie punkty obu kości siekaczowychzpłasz-
czyznąśrodkową euryon (E) punkt połozony najbardziej
zewnęttznie na ścianie kości jamy czaszki; zygion (Z) -
punkt położony najbardziejbocznie na kości jarzmowej.

Wykonano następujące pomiary: długość czaszki (I-P),
szerokość jarzmowa czaszki (Z-Z), długość mózgowio-
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czaszki(I-N), największa szerokoś ć móz-
gowioczaszki (E-E), długośc trzewio-
czaszki (N-P) (ryc. 3, ryc. 4). Uzyskane
wyniki pomiarów posłuzyły do wylicze-
nia następujapych wskaźników: wskaź-
nik czaszki (szerokośc jarzmowa czasz-
ki x 100/długośó całkowjta czaszkl),
wskaźnik mozgowioczaszki (naj większa
szerokość mózgowioczaszkl x l 00/dfu-
gość mózgowioczaszki), wskaźnik trze-
wioczaszki (szerokość jarzmow a czasz-
ki x 100/długość trzewioczaszki). Obli-
czono takżewskaźnik długość-dłu gość ż
(długość mózgowioczaszki/długoś ć trze-
wio czaszki), dhlgośc- szeroko ś ć 2 (całkowita długo ść czasz-

ki/szerokość jarzmowa czaszkt) i długość-szerokośc 4 (dłu-

go ść móz go w lo czaszki lnaj wi ęks zą s zeroko ś ć mó z gowio-
czaszkl) . Okre ślono poj emno śc j am c zaszkowy ch p opt zez
wypełnienie lch ryżem. Uzyskane wyniki poddano anali-
zie statystycznej przy uzyciu testu t-Studenta.

Wyniki iomówienie

Wartości średnie i wartości obliczonych wskaźni-
ków czaszkowych przedstawiono w tab. 1 i 2. ZaL<ręs

długo ś ci c ałkowitej czaszki w;m lósł I 9 I,4 -22 8, 5 8 mm.
Długość mózgowioczaszkl, kształtowała się w zake-
sie Ód 100,88 do 133,18 mm, natomiast długość trze-
wioczaszkt od 8ż,9I-96,4 mm. Wartość szerokości
j arzmowej wyniosła II8,7 6-140,7 4 mm- ZaIłęs w ar-
iości pomiarów największej szerokości mózgowio-
czaszki zawierał się w granicach 58,26-64,5 mm,
pojemność jarrry czaszkowej wahała się od 90 do
125 cm3.

Na podstawie wybranych parametrow, klasyfrkuj e

się czńszki psów jako dolicho-, męzatl- i brachycefa-
ItĆznę. B adinia z zakr esu kraniometrii do starczaj ą in-
form acj i ni e §lko o charakter ze p o znaw czy m, ale tak-
żeprzydatnych w klinice. Psy dolichocefaliczne częś-
ct€j zapadają na choroby nowotworowe jlmy noso-
wĆi niŹ psy o czaszce w typie brachycefalicznym (8,

13; 15, 16, ż2), Kształt czaszkt ma także wpływ na
częstość zapadanta na określone nowotwory mózglt.

Warlość wskaźnika długość-szerokość 4 u psów me-

Autorzy różnychprac używają całego szeregu met9.d

obliczeniowych, litorych celem jest uzyskanie możli-

Tab. tr. Średnie wyniki pomiarów czaszki psa ra§y AST G + S)

Długośó

całkowita l mózoowioczaszkil mewioczaszłi

'iffii' | -tmml I tmml

Naiwiększa
szetokość

mózOowioczaszki
(mm)

Szerckość
janmowa

czaszki
(mm)

0biętość
puszki

mózgowei
(cm3)

214,0 ł 16 ,25 114,79 t 13,84 89,55 r 7,4 61,64 t 2,6 134,6 t 10,6 105 t 15

Tab.2. Wartości obliczonych wskaźników czaszkowych psa rasy AST

Wsłaźnik
czaszki

Wskaźnik
mózgowioczaszki

Wskaźnik
lnewioczaszki

Wskaźnik
długość-

-długośó 2

Wskaźnik
długość-

-szerokośó 2

Wskaźnil
dłuOość-

-szerckośó 4

63,27 54,06 150,1 128 15 1,45

Ryc. 2. Czaszkapsa rasy american staffordshire terrier
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Ryc. 3. Schemat pomiarów czaszki.Rzut z góry
P - prosthion; N - nasion; I - inion; E - euryon; Z - zygion;
1 - długość czaszki; 2 - największa szerokość jarzmowa; 3 -
długość mózgowioczaszki; 4 - długość trzewioczaszki; 5 -
największa szerokość mózgowioczaszki
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Ryc. 4. Schemat pomiarów cza§zki. Widok z boku. Opisy jak w ryc. 3.

wie jak najbańziej obiektywnego wyniku (3, 5, 18,
19). Zastosowane w niniejszych badaniach wskaźniki
ńywane sąprzez większość autorów, co umozliwia
konfrontacj ę wyników z danymi piśmiennictwa.

Uzyskane wyniki pozur alajązakwalifikow ać czasz-
kę psów AST do czaszekw typie męzaticęfalicznym.


