
PediatrickPediatrickáá radiologieradiologie



ZobrazovacZobrazovacíí metodymetody

�� RtgRtg vyvyššetetřřeneníí

�� KontrastnKontrastníí lláátkytky

�� SonografieSonografie

�� CTCT

�� MRMR

�� AngiografieAngiografie



GITGIT

AtrezieAtrezie jjíícnucnu

�� 1:25001:2500--30003000
�� chybchyběěnníí jjíícnu, pcnu, přřííp. vazivový pruh, v 90% kombinace s p. vazivový pruh, v 90% kombinace s 

ezofagotracheezofagotracheáálnlníí ppíšíšttěěllíí
�� typy typy atrezi atrezi dle dle VogtaVogta-- vvěěttšš. . atresie atresie typu typu IIIbIIIb--ppíšíšttěěl l mezi mezi 

tracheou a jtracheou a jíícnem, jcnem, jíícen slepcen slepěě konkonččíí
�� KO: nKO: náápadnpadnéé slinsliněěnníí, ka, kaššel, el, dyspnoedyspnoe, vzedmut, vzedmutéé bbřřichoicho
�� komplikacekomplikace-- aspiraaspiraččnníí pneumonie, pneumonie, atelektatelektáázyzy
�� 0,5 ml vodn0,5 ml vodníí KL KL nazogastrickounazogastrickou sondou do orsondou do oráálnlníího ho 

pahýlu jpahýlu jíícnucnu





GITGIT
HypertrofickHypertrofickáá pylorostenozapylorostenoza

�� 3:1000, projev od 3. týdne, 33:1000, projev od 3. týdne, 3--5x 5x ččastastěějjšíší u chlapcu chlapcůů
�� Hypertrofie svalstva pyloru a Hypertrofie svalstva pyloru a aboraboráálnlníí ččáásti sti antraantra

žžaludkualudku
�� KO: zvracenKO: zvraceníí obloukemobloukem-- zvratky bez zvratky bez žžlulučče, viditelne, viditelnáá

peristaltika peristaltika žžaludku v nadbaludku v nadbřřiiššku, dehydratace, ku, dehydratace, 
metabolickmetabolickáá alkalozaalkaloza

�� DgDg-- UZUZ-- šíšířře sval.vrstvy ste sval.vrstvy stěěny pyloru 3mm a vny pyloru 3mm a vííce, ce, 
ppřřííččnněě zevnzevníí prprůůmměěr vr vííce jak 15mm, ce jak 15mm, pyloruspylorus deldelšíší nenežž
18mm.18mm.

�� KLKL-- zzúúžžený pylorický kanený pylorický kanáál, svalový tumor tvol, svalový tumor tvořříí oblou oblou 
impresi na impresi na antru antru žžaludkualudku-- ppřřííznak hznak hřřííbkubku

�� TerTer-- myotomiemyotomie







GITGIT

�� AnorektAnorektáálnlníí malformacemalformace-- atrezieatrezie

�� Dle dDle déélky lky atretickatretickéého ho úúseku dseku děělenleníí na nna níízkou, zkou, 
intermediintermediáárnrníí(15(15--25 mm) a vysokou25 mm) a vysokou

�� PPíšíšttěěll mezi rektem a momezi rektem a močč. cestami, povrchem . cestami, povrchem perineaperinea, , 
vaginouvaginou

�� UZUZ-- zobrazenzobrazeníí slepslepéého vakuho vaku

�� NativNativ bbřřichaicha-- plynovplynováá nnááplplňň rekta v borekta v boččnnéé projekci projekci 
informuje orient. O dinformuje orient. O déélce lce atretickatretickééhoho úúsekuseku

�� FistulografieFistulografie





Atresie Atresie duodenaduodena

�� ppřřííznak double znak double bubblebubble--

2 hladinky p2 hladinky přři zobrazeni zobrazeníí

žžaludku a duodena, zbytek aludku a duodena, zbytek 

ststřřeva je bez vzduchueva je bez vzduchu



GITGIT

MekoniovýMekoniový ileusileus

�� U 10% dU 10% děěttíí s cystickou s cystickou fibrozoufibrozou pankreatupankreatu-- zvýzvýššenenáá
viskozita sekretviskozita sekretůů mukoznmukozníích ch žžllááz a snz a sníížženenáá resorpce resorpce 
intestinintestináálnlníích sekretch sekretůů ppřři deficitu pankreatických i deficitu pankreatických 
enzymenzymůů

�� ZahuZahuššttěěnnáá, abnorm, abnormáálnlněě ppřřilnavilnaváá smolkasmolka
�� RtgRtg-- dilatace dilatace klikličček bez typických hladinekek bez typických hladinek-- „„suchý ileusuchý ileu““
�� MikrokolonMikrokolon
�� Dg: Dg: mekoniový mekoniový testtest-- zvýzvýššený obsah albuminu v ený obsah albuminu v 

mekoniu mekoniu + potn+ potníí testtest-- zvýzvýššený obsah ený obsah NaCl NaCl v potuv potu





GITGIT

Syndrom Syndrom mekoniovmekoniovéé zzáátkytky

�� U zralých dU zralých děěttíí

�� ZZáátka ulotka uložžena ena nejnejčč. v . v rektosigmoideurektosigmoideu

�� SubileoznSubileozníí aažž ileoznileozníí stav, hladinkystav, hladinky

�� IrigoIrigo-- okrouhlý defekt v okrouhlý defekt v kontrkontr. N. Nááplni traplni traččnnííku, rozdku, rozdííl l 
od mek.ileuod mek.ileu-- je oddje odděělený od stlený od střřevnevníí ststěěnyny

�� TerTer::--rektrektáálnlníí nnáálev lev hyperosmolhyperosmoláárnrníí ionickionickéé KLKL--
osmotický prosmotický průůjemjem





GITGIT

M.M.HirschsprungHirschsprung-- megacolon congenitummegacolon congenitum

�� agangliozaaganglioza-- úúplnplnéé chybchyběěnníí gglggl. . bu myenterbu myenter. i. i
submukoznsubmukozníího plexuho plexu

�� aganglionaganglion. . úúsek kontrahovsek kontrahováán, orn, oráálnlněě dilatacedilatace

�� vvžždy postidy postižženo rektumeno rektum

�� rektosigmoiderektosigmoideáálnlníí index menindex menšíší 11

�� rtgrtg-- subileoznsubileozníí aažž ileoznileozníí stavstav

�� irigoirigo-- zzúúžženeníí aganglionaganglion. . úúsekuseku





GITGIT

Torze Torze žžaludkualudku

�� organoaxiorganoaxiáálnlníí torzetorze u du děěttíí do 1 Rdo 1 R-- otootoččeneníí kolem kolem 
osy osy kardiekardie--pyloruspylorus, velk, velkáá kkřřivina ventrivina ventráálnlněě a a 
kranikraniáálnlněě

�� žžaludealudeččnníí bublina zvbublina zvěěttššenenáá, zdvojen, zdvojenáá, 2 hladiny , 2 hladiny 
tekutiny tekutiny –– ve fundu, v ve fundu, v antruantru





GITGIT

InvaginaceInvaginace

�� vsunutvsunutíí jednoho stjednoho střřevnevníího ho úúseku s mesenteriem do seku s mesenteriem do 
sousednsousednííhoho

�� ččastastěějjšíší u chlapcu chlapcůů, mezi 4M a 4R, mezi 4M a 4R
�� vvěěttššinou idiopatickinou idiopatickéé
�� 5% p5% přřííččina znina znáámmáá-- MeckelMeckelůůvv divertikl, polyp, stdivertikl, polyp, střřevnevníí

duplikaturaduplikatura
�� ččasto v asto v oblobl. . ileocekileocekáálnlníího ho ppřřechoduechodu
�� UZ pUZ přřííznak sendviznak sendvičče, tere, terččee
�� terter-- rektrektáálnlníí nnáálevlev





GITGIT

NekrotizujNekrotizujííccíí enterokolitidaenterokolitida

�� nezralnezralíí novorozencinovorozenci-- pod 1500 g p.hm.pod 1500 g p.hm.

�� ischemickischemickéé zmzměěny ze snny ze sníížženenéého krevnho krevníího zho záásobensobeníí
ststřřeva s neva s náásledným proteolytickým natrsledným proteolytickým natráávenveníím a m a 
ulceraculceracíí ststřřevnevníí sliznicesliznice

�� dilatace klidilatace kliččekek-- nekroza nekroza ststřřevaeva--plyn ve stplyn ve střřevnevníí ststěěnněě( ( 
pneumatosis intestinipneumatosis intestini) nebo v port) nebo v portáálnlníí žžíílele

�� nativnativ bbřřicha, icha, pneumoperitoneumpneumoperitoneum ppřři perforacii perforaci





GITGIT

GastroezofageGastroezofageáálnlníí refluxreflux

�� trvaltrvaléé čči pi přřechodnechodnéé snsníížženeníí tonu tonu kardiekardie a a termintermin. . 
ččáásti jsti jíícnucnu

�� KL, UZKL, UZ

�� organickorganickéé zmzměěny jny jíícnucnu-- peptickpeptickáá ezofagitidaezofagitida, , 
striktura jstriktura jíícnu, fixovancnu, fixovanáá hihiáátovtováá herniehernie





GITGIT

�� HepatoblastomHepatoblastom

� maligní nádor, pravý embryonální nádor- obsahuje 
embryonální jaterní tkáň, chrupavku, osteoidní tkáň, 
kost..

� pozdně metastzuje- do plic, lymf. uzlin, skeletu

� chlapci: dívky 2:1, vždy ↑↑ hladina α1-FTP
� UZ: heterogenní často hyperechogenní expanze, dobže 

ohraničená, kalcifikace, nekrozy, krvácení

� CT: hypodenzní, po aplikaci k.l. se sytí méně než okolí





RespiraRespiraččnníí systsystéémm

�� u novorozencu novorozencůů srdesrdeččnníí ststíín objemnn objemněějjšíší

�� mediastinum mediastinum šširiršíší

�� plachtovitý stplachtovitý stíín n thymuthymu



RespiraRespiraččnníí trakttrakt

TranzitornTranzitorníí tachypnoe novorozenctachypnoe novorozencůů

�� obraz vlhkobraz vlhkéé plplíícece

�� prodlouprodloužženenéé vymizenvymizeníí amniotickamniotickéé tekutinytekutiny

�� homogennhomogenníí alaláárnrníí i lobi lobáárnrníí zastzastíínněěnníí s s 
fluidothoraxemfluidothoraxem

�� na rozdna rozdííl od RDS chybl od RDS chybíí airair--bronchogrambronchogram i i 
retikulaceretikulace



RespiraRespiraččnníí trakttrakt

Syndrom aspirace Syndrom aspirace mekoniamekonia

�� doprovdoprováázzíí perinatperinatáálnlníí asfyxii asfyxii nedosnonedosnošš. nebo . nebo 
ppřřenoenoššenýchených-- smolka v plodovsmolka v plodovéé vodvoděě

�� chemickchemickáá pneumonie s lopneumonie s ložžiskovými infiltriskovými infiltrááty, v ty, v 
okolokolíí hyperinflace, oplohyperinflace, oploššttěěnníí brbráánice, PNOnice, PNO



RespiraRespiraččnníí trakttrakt

PneumoniePneumonie

�� nejnejčč. Streptokoky . Streptokoky sksk.B.B
�� StafylokokovStafylokokováá pneumonie tendenci ke vzniku abscespneumonie tendenci ke vzniku abscesůů, , 

fluidothoraxufluidothoraxu, , pyothoraxupyothoraxu, PNO, PNO
�� pruhovitpruhovitéé zastzastíínněěnníí charakteru zcharakteru záánněětlivých tlivých 

intersticiintersticiáálnlníích zmch změěnn-- Chlamydia pnChlamydia pn., ., Pneumocystis Pneumocystis 
cariniicarinii, , Mycoplasma pnMycoplasma pn..

�� RtgRtg-- neostneostřře ohranie ohraniččenenéé nehomognehomog. zast. zastřřeneníí parenchymuparenchymu



RespiraRespiraččnníí trakttrakt

Syndrom dechovSyndrom dechovéé ttíísnsněě-- RDSRDS

�� nejznejzáávavažžnněějjšíší onemonem. prvn. prvníích dnch dnůů
�� nezralnezralíí novorozencinovorozenci
�� nedostatek nedostatek surfaktantusurfaktantu-- resorpresorpččnníí atelektatelektáázaza, m, měěstnstnáánníí s s 

plicnplicníím edm edéémem, krvmem, krváácenceníí do alveoldo alveolůů, odlu, odluččovováánníí
eosinofilneosinofilnííchch hyalinnhyalinníích membrch membráán ze stn ze stěěny do ny do luminalumina
bronchiolbronchiolůů

�� migrace migrace bb bb do do intersticiaintersticia, v , v chronchron. pr. průůbběěhu hu fibrozafibroza
�� prevprev..-- kortikoidy matce pkortikoidy matce přřed porodem, pak ed porodem, pak 

novorozenci novorozenci intratracheintratracheáálnlněě



RespiraRespiraččnníí trakttrakt

�� rtgrtg-- mlmlééččnnéé zastzastíínněěnníí plicnplicníí tktkáánněě s drobnou s drobnou 
granulacgranulacíí, se vzdu, se vzduššnou nnou nááplnplníí v bronchiv bronchiáálnlníím m 
vvěětventveníí peribronchiperibronchiáálnlněě

�� centrcentráálnlněě atelektatelektáázyzy, , retikulogranulretikulogranuláárnrníí infiltrinfiltráátyty

�� KO: funkKO: funkččnníí poruch s alveolporuch s alveoláárnrníí hypoventilachypoventilacíí, , 
hypoxihypoxiíí, , acidozouacidozou, porucha ren, porucha renáálnlníích funkcch funkcíí, , 
krvkrváácenceníí do mozkových komordo mozkových komor



RespiraRespiraččnníí trakttrakt

BronchopulmonBronchopulmonáálnlníí dysplaziedysplazie

�� chronickchronickéé onemocnonemocněěnníí, komplikace dlouhotrvaj, komplikace dlouhotrvajííccíího ho 
nelnelééččenenééhoho RDS nezralých dRDS nezralých děěttíí

�� odluodluččovováánníí hyalinnhyalinníích blanek do lumen ch blanek do lumen bronchiolbronchiolůů--
fibrozafibroza

�� podpodííl i l i oxygenoterapieoxygenoterapie
�� rtgrtg-- hrubhrubéé pruhovitpruhovitěě granulgranuláárnrníí loložžiska, iska, emfyzemfyzéémovmovéé

bulybuly
�� s ns náálezem kontrastuje klinicky dobrý stav, v lezem kontrastuje klinicky dobrý stav, v chronchron. . 

ppřříípadech progrese do plicnpadech progrese do plicníí fibrozyfibrozy



RespiraRespiraččnníí trakttrakt

MukoviscidozaMukoviscidoza

�� mnohomnohoččetnetnéé drobndrobnéé infiltrinfiltráátyty

�� vovošštinovittinovitáá plicnplicníí struktura struktura 

�� pozdpozděěji ji corcor pulmonalepulmonale-- výrazný pulmonvýrazný pulmonáálnlníí
konuskonus, , šširiršíší a.a.pulmonalispulmonalis l.dx.l.dx.

PlicnPlicníí TBCTBC

�� u malých du malých děěttíí milimiliáárnrníí rozsev rozsev 





RespiraRespiraččnníí trakttrakt

TracheoezofageTracheoezofageáálnlníí ppíšíšttěěll, br, bráániniččnníí herniehernie

�� ppřřííččiny dechových obtiny dechových obtíížžíí

�� ststíín stn střřevnevníích klich kličček v hrudnek v hrudnííkuku

Aspirace cizAspirace cizíích tch těělesles

�� obstrukobstrukččnníí emfyzemfyzéémm s ps přřetlakem mediastina etlakem mediastina 
kontralaterkontralateráálnlněě

�� recidivujrecidivujííccíí zzáánněěty, ty, atelektatelektáázyzy



SrdeSrdeččnníí vadyvady

� Dg.- rtg snímek, echokardiografie, katetrizační a 
angiografické vyšetření

� nejč. jsou vady s L-P zkratem- DSK, DSS, 
otevřená tepenná dučej, transpozice velkých 
cév

� na rtg snímku vyrovnanější levá kontura při 
rotaci pravého srdce s vyklenutím pulmonálního 
obloučku



SrdeSrdeččnníí vadyvady

� Fallotova tetralogie-- stenoza stenoza plicnice+ plicnice+ 
hypertrofie PK+ DSK+ aorta nasedajhypertrofie PK+ DSK+ aorta nasedajííccíí na na 
defektdefekt

�� srdesrdeččnníí malformace se snmalformace se sníížženým preným průůtokem tokem 
plicnplicníím m řřeeččiiššttěěmm-- ddřřeveváákovitkovitéé srdcesrdce

�� Koarktace Koarktace aortyaorty-- zzúúžženeníí v sestupnv sestupnéé ččáásti aorty s sti aorty s 
kompenzatornkompenzatorníím m rozrozšíšířřeneníím ascendentnm ascendentníí ččáásti, sti, 
rozrozšíšířřeneníí interkostinterkostáálnlníích ch arteriarteriíí-- uzurace uzurace na na 
žžebrechebrech



MediastinumMediastinum

PPřřednedníí mediastinummediastinum

�� thymomthymom

�� retrosternretrosternáálnlníí strumastruma

�� teratomyteratomy

�� lymfadenopatielymfadenopatie--m.m.HodgkinHodgkin, NHL, , NHL, leukemieleukemie



MediastinumMediastinum

StStřřednedníí mediastinummediastinum

�� bronchogennbronchogenníí čči i enterenteráálnlníí cystycysty

ZadnZadníí mediastinummediastinum

�� neurogennneurogenníí tumorytumory



UrogenitUrogenitáálnlníí trakttrakt

KongenitKongenitáálnlníí hydronefrozahydronefroza

�� hl. phl. přřííččina v ina v oblobl. . ureteropelvickureteropelvickééhoho spojenspojeníí

VesikoureterVesikoureteráálnlníí refluxreflux

�� I.st.I.st.-- refluxreflux do do distdistáálnlnííhoho ureteruureteru
�� II.st.II.st.-- refluxreflux do celdo celéého dutho dutéého systho systéémumu
�� III. st.III. st.-- dilatace pdilatace páánvinviččkyky
�� IV.st.IV.st.-- otupenotupeníí kalichkalichůů
�� V.st.V.st.-- megauretermegaureter





UrogenitUrogenitáálnlníí trakttrakt

WilmsWilmsůůvv tumortumor-- nefroblastomnefroblastom

�� malignmaligníí emryonemryonáálnlníí smsmíšíšený tumorený tumor-- slosložžka epitelovka epitelováá, , 
blastomovblastomováá, vazivov, vazivovéé stromastroma

�� max. výskytu 2.max. výskytu 2.--3. R3. R
�� solidnsolidníí, , ččasto s asto s nněěkrozamikrozami, , hemoragiemyhemoragiemy, tukov, tukováá tktkááňň, , 

kalcifikace, kalcifikace, defiguracedefigurace KPSKPS
�� smsmíšíšeneněě echogennechogenníí-- hyper i anechogennhyper i anechogenníí
�� prorprorůůststáá do retroperitonea, rendo retroperitonea, renáálnlníích ch žžil, DDil, DDŽŽ
�� meta do lymf.uzlin, jater, plicmeta do lymf.uzlin, jater, plic





UrogenitUrogenitáálnlníí trakttrakt

MalignMaligníí neuroblastomneuroblastom

�� nnáádor sympatických ganglidor sympatických gangliíí

�� ve ve 22/3/3 v oblasti bv oblasti břřicha, z toho icha, z toho 1/21/2 v v 
nadledvinnadledvinááchch

�� kalcifikace, rychlý rkalcifikace, rychlý růůst, st, ččasto prorasto prorůůststáá do do 
patepateřřnnííhoho kankanáálu, infiltrace okolnlu, infiltrace okolníích cch céévv



NeuroradiologieNeuroradiologie

�� nedokonnedokonččenenáá myelinizacemyelinizace a a hyperhydratacehyperhydratace

�� novorozenecký mozek mnovorozenecký mozek máá o 60% vo 60% vííce vody nece vody nežž
zralýzralý-- denzitydenzity a signa signáály vody ply vody přřekrývajekrývajíí na CT na CT čči i 
MR MR eventevent. patologie, hl. . patologie, hl. ischemickischemickáá loložžiskaiska

�� UZ pUZ přřes velkou fontanelues velkou fontanelu-- uzuzáávvěěr do 18 Mr do 18 M



NeuroradiologieNeuroradiologie

CMP po poroduCMP po porodu

�� krvkrváácenceníí do komor. systdo komor. systéémumu

�� ischemieischemie-- periventrikulperiventrikuláárnrníí leukomalacieleukomalacie

DandyDandy--WalkerWalker syndromsyndrom- dysgeneze vermis mozečku, 
cystické rozšíření IV. MK

ArachnoideArachnoideáálnlníí cystycysty- vznik srůstem listů měkké pleny 
vyplněné likvorem- nejčastější expanzivní proces u dětí



NeuroradiologieNeuroradiologie

NNáádory mozkudory mozku

�� vedle leukvedle leukéémie mie nejnejčč. tumory. tumory

�� do 2 letdo 2 let-- PNETPNET-- primitivnprimitivníí neuroektodermneuroektodermáálnlníí
tktkááňň, teratomy, teratomy

�� starstaršíší dděětiti-- kraniofaryngeomkraniofaryngeom, , astrocytomyastrocytomy, , 
nnáádory dory glgl..pinealispinealis



MuskuloskeletMuskuloskeletáálnlníí systsystéémm

PorodnPorodníí poranporaněěnníí

�� fraktura fraktura klavikulyklavikuly

�� poximpoximáálnlníí epifyzeolýza humeruepifyzeolýza humeru

�� distdistáálnlníí epifyzeolýzaepifyzeolýza humeruhumeru

�� zevnzevníí kefalhematomkefalhematom



MuskuloskeletMuskuloskeletáálnlníí systsystéémm

Zlomeniny typickZlomeniny typickéé pro dpro děětský vtský věěkk

�� subperiostsubperiostáálnlníí zlomeninazlomenina-- zlomenina vrbovzlomenina vrbovéého ho 
proutkuproutku

�� epifyzeolýzaepifyzeolýza-- klasifikace dle klasifikace dle SalteraSaltera--HarriseHarrise

�� suprakondylicksuprakondylickáá zlomenina zlomenina humeruhumeru

�� zlomenina pingpongovzlomenina pingpongovéého mho mííččkuku

�� Syndrom týranSyndrom týranéého dho dííttěětete





MuskuloskeletMuskuloskeletáálnlníí systsystéémm

JuvenilnJuvenilníí revmatoidnrevmatoidníí artritidaartritida

�� nejnejčč. kloubn. kloubníí onemonem. u d. u děěttíí

�� postipostižženenéé klouby rukou, nohouklouby rukou, nohou

�� nněěkdy velkkdy velkéé periostperiostáálnlníí apoziceapozice

�� v C pv C pááteteřři pi přřííččinou subluxace C1/2inou subluxace C1/2
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�� Klasifikace dle Klasifikace dle SalteraSaltera-- HerriseHerrise

I.- epifyzeolýza

II.- lomná linie na okraji metafýzy

III.- lomná linie zasahuje epifýzu

IV.- poranění metafýzy i epifýzy

V.- komprese epifyzární štěrbiny

typy III.-IV. poruchy růstu
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AseptickAseptickéé nekrozynekrozy-- m.m.MaydlMaydl--CalveCalve--LeggLegg--PerthesPerthes

�� nekrozanekroza epifýzepifýz
�� mezi 4.mezi 4.--10. R, 510. R, 5--6x 6x ččastastěěji chlapciji chlapci
�� zaostzaostáávváánníí rrůůstu jstu jáádra hlavice, rozdra hlavice, rozšíšířřeneníí medimediáálnlníího ho 

úúseku kloubnseku kloubníí ššttěěrbinyrbiny
�� uzuraceuzurace na zevnna zevníí ploplošše kre krččku a hlavice ku a hlavice 
�� sklerotizacesklerotizace s nepravidelnosts nepravidelnostíí jjáádra, oplodra, oploššttěěnníí hlavice, hlavice, 

coxa varacoxa vara, subluxace , subluxace 
�� preartrozapreartroza
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M.M.ScheuermannScheuermann

�� mezi 8.mezi 8.--12. R12. R
�� nejnejčč. v . v Th Th ppááteteřřii-- Th4Th4--Th12Th12
�� preartrozapreartroza-- rozvoj deformujrozvoj deformujííccíí spondylozyspondylozy
�� snsníížženeníí odolnosti obratlových krycodolnosti obratlových krycíích plotch plotééneknek--
nepravidelnnepravidelnéé zvlnzvlněěnníí se se SchmorlovýmiSchmorlovými uzly, uzly, 
reaktivnreaktivníí marginmargináálnlníí sklerozaskleroza, sn, sníížženeníí
meziobratlových prostormeziobratlových prostorůů

�� klklíínovitnovitéé snsníížženeníí obratlobratlůů-- obloukovitobloukovitáá kyfozakyfoza
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SkoliozaSkolioza

�� zakzakřřiveniveníí ppááteteřře ve fronte ve frontáálnlníí rovinroviněě

�� mměřěřeneníí úúhlhlůů dle dle CobbaCobba

I.st.I.st.-- úúhel do 60st.hel do 60st.

II.st.II.st.-- úúhel 60hel 60-- 100 st.100 st.

III.st.III.st.-- úúhel nad 100st.hel nad 100st.

�� progrese progrese skoliozyskoliozy se zastavuje s ukonse zastavuje s ukonččeneníím rm růůstustu--
operaoperaččnníí llééččbaba-- posouzenposouzeníí osifikace apofýz kyosifikace apofýz kyččelnelníích ch 
lopat( lopat( RieserovoRieserovo znamenznameníí))


