
Radiodiagnostika v Radiodiagnostika v 
ORLORL



ZobrazovacZobrazovacíí metodymetody

�� Prostý snProstý sníímekmek

�� KontrastnKontrastníí vyvyššetetřřeneníí-- sialografiesialografie,, fistulografiefistulografie

�� UltrasonografieUltrasonografie

�� CTCT

�� MRMR

�� IntervenIntervenččnníí metodymetody-- angiografieangiografie, biopsie, biopsie



VelkVelkéé slinnslinnéé žžlláázyzy

�� SialoadenitidySialoadenitidy

--akutnakutníí, chronický pr, chronický průůbběěhh

--dg.UZdg.UZ-- normnormáálnlníí aažž snsníížženenáá echogenitaechogenita

--lymfadenopatielymfadenopatie

--chronchron.pr.průůbběěhh--dilatace dilatace duktduktůů, cystick, cystickáá ppřřestavbaestavba

�� Konkrementy Konkrementy 







VelkVelkéé slinnslinnéé žžlláázyzy

�� TumoryTumory

-- hlhl.v .v glgl..parotisparotis

-- UZUZ--hypoechogennhypoechogenníí, neost, neostřře ohranie ohraniččenenéé, , 

nehomogennnehomogenníí struktura, struktura, lymfadenopatielymfadenopatie, , 

hypervaskularizace hypervaskularizace s vysokými systol.rychlostmis vysokými systol.rychlostmi

-- dg.biopsiedg.biopsie

-- MR,CTMR,CT-- hluboko ulohluboko uložženenéé Tu,Tu,šíšířřeneníí do do 

parafaryngeparafaryngeáálnlnííhoho prostoruprostoru



UzlinovUzlinovéé syndromysyndromy

�� LymfadenitidyLymfadenitidy, prim, primáárnrníí a sekunda sekundáárnrníí nnáádory dory 

uzlin. uzlin. 

�� PomocPomocíí USG lze usuzovat na benignUSG lze usuzovat na benigníí čči maligni maligníí

povahu uzlin /benignpovahu uzlin /benigníí bývajbývajíí ovováálnlnéé s s 

hyperechogennhyperechogenníím centrem, malignm centrem, maligníí spspíšíše e 

kulovitkulovitéé, výrazn, výrazněěji hypoechogennji hypoechogenníí//



NeuzlinovNeuzlinovéé expanzeexpanze

�� laterlateráálnlníí a media mediáálnlníí krkrččnníí cystycysty

�� glomusglomus tumortumor

-- v v karotickkarotickéé bifurkacibifurkaci

-- hypervaskularizacehypervaskularizace-- zzáásobensobeníí z ACEz ACE

�� abscesabsces



ŠŠttíítntnáá žžlláázaza

�� Prostý snProstý sníímek krku mek krku čči HHA mi HHA můžůže proke prokáázat zat 

kalcifikace ve strumkalcifikace ve struměě

�� KlKlííččovou zobrazovacovou zobrazovacíí metodou je USGmetodou je USG

-- homogennhomogenníí struktura, struktura, hyperechogennhyperechogenníí

-- USG spolehlivUSG spolehlivěě nerozlinerozlišíší mezi benignmezi benigníím a   m a   

malignmaligníím uzlemm uzlem-- cytologie, histologiecytologie, histologie



ŠŠttíítntnáá žžlláázaza

�� Struma Struma diffuzadiffuza

-- tyroiditidytyroiditidy, , GravesGraves--Basedovova Basedovova strumastruma

-- hypoechogennhypoechogenníí zvzvěěttššenenáá žžlláázaza

-- hypervaskularizacehypervaskularizace žžlláázy u Gzy u G--B strumyB strumy

-- Struma Struma nodosanodosa

-- nejnejčč..adenomatoznadenomatozníí, benign, benigníí

-- solitsolitáárnrníí čči mnohoi mnohoččetnetnéé,, hypohypo--,, izoizo-- ččii hyperechogennhyperechogenníí

�� CystyCysty –– pravpravéé,, posthemorhagickposthemorhagickéé,, postnekrotickpostnekrotickéé
pseudocystypseudocysty



ŠŠttíítntnáá žžlláázaza

�� KarcinomKarcinom

-- hypoechogennhypoechogenníí, neost, neostřře ohranie ohraniččenenéé

-- biopsiebiopsie

-- kalcifikace, tekutinovkalcifikace, tekutinovéé kolekce v uzlukolekce v uzlu



PPřříšíštitntitnáá ttěěllíískaska

�� Hyperplazie, Hyperplazie, adenomyadenomy

-- hypoechogennhypoechogenníí ostostřře ohranie ohraniččenenéé

-- ppřři i dorzomedidorzomediáálnlníím m okraji obou lalokokraji obou lalokůů

-- ektopickektopickáá-- hlhl. na krku pod doln. na krku pod dolníím polem lalokm polem lalokůů, , 

v hornv horníím mediastinum mediastinu-- CTCT

-- karcinomkarcinom vzvzáácnýcný



PPřřííččný ný řřez ez ššttíítnou tnou žžlláázouzou



Uzel v pravUzel v pravéém laloku m laloku ŠŠŽŽ



LarynxLarynx

�� CT, MR, prostý snCT, MR, prostý sníímekmek

�� TraumataTraumata-- prprůůkaz vlastnkaz vlastníí fraktury, vymizelý fraktury, vymizelý 

ventriculusventriculus laryngislaryngis ppřři edi edéému, intersticimu, intersticiáálnlníí

emfyzemfyzéémm, roz, rozšíšířřeneníí prevertebrprevertebráálnlnííhoho prostoru, prostoru, 

hematomhematom

�� TumoryTumory-- nejnejčč. je karcinom. je karcinom



ParanazParanazáálnlníí dutinydutiny

�� Prostý snProstý sníímek, CT, MRmek, CT, MR

�� Patol. stavy:Patol. stavy:

�� InfekceInfekce

�� AlergieAlergie

�� MukokMukokéélala

�� BenignBenigníí a maligna maligníí TUTU



PNDPND

�� Prostý snProstý sníímekmek

-- zastzastřřeneníí-- infekce, zinfekce, záánněěty, ty, mukokmukokéélala, karcinom, karcinom

-- ztluztluššttěělláá sliznice, tekutina, kostnsliznice, tekutina, kostníí destrukce, destrukce, 

traumatatraumata

-- tekutinatekutina-- hladinkahladinka-- u sinusitid, traumatu sinusitid, traumat--

hemosinushemosinus

-- retrofaryngeretrofaryngeáálnlníí abscesabsces--rozrozšíšířřeneníí

prevertebrprevertebráálnlníího ho prostoruprostoru



PNDPND-- poloaxipoloaxiáálnlníí projekce dle projekce dle 
WaterseWaterse





Ca Ca maxilymaxily



Ca maxilCa maxiláárnrníího sinuho sinu



FracturaFractura maxilymaxily



FracturaFractura laterlateráálnlníí ststěěny maxilny maxiláárnrníího ho 
sinusinu



SkvamSkvamóóznzníí Ca nosuCa nosu



OsteomOsteom v v etmoidetmoidáálnlníímm sinusinu



Hladinka ve frontHladinka ve frontáálnlníím sinum sinu



SinusitisSinusitis



Sinusitis Sinusitis 



Polypy Polypy 



SpSpáánkovnkováá kostkost

�� Prostý snProstý sníímek, CT, MRmek, CT, MR

�� Patol. stavy:Patol. stavy:

�� KongenitKongenitáálnlníí anomanomáálielie-- hypoplazie, hypoplazie, atrezieatrezie

�� ZZáánněětyty-- akutnakutníí a chronicka chronickéé

�� BenignBenigníí TUTU-- osteomosteom

�� MalignMaligníí TUTU-- CaCa-- vznik na podkladvznik na podkladěě chronických chronických 
zmzměěnn

�� NeurinomNeurinom statoakustickstatoakustickééhoho nervunervu



SpSpáánkovnkováá kostkost

�� Prostý snProstý sníímek, CTmek, CT

-- pneumatický systpneumatický systéém, jeho transparence, m, jeho transparence, tloutloušštka tka 

sept mezi sklsept mezi sklíípkypky

-- šíšířře vnite vnitřřnníích zvukovodch zvukovodůů

-- hornhorníí i dolni dolníí hrana pyramid, hrana pyramid, uzuraceuzurace, linie lomu, linie lomu

-- na CT zmna CT změěny v ny v oblobl. sluchových k. sluchových kůůstekstek



SpSpáánkovnkováá kostkost

�� KongenitKongenitáálnlníí anomanomáálielie-- hypoplazie, hypoplazie, atrezieatrezie

�� ZZáánněětyty

-- snsníížženeníí transparence transparence pneumatizovanýchpneumatizovaných sklsklíípkpkůů

-- u chronických zu chronických záánněěttůů-- sklerotizace sklerotizace kostnkostníí tktkáánněě

a skla sklíípkpkůů

-- cholesteatomcholesteatom-- dutina se sklerotickým lemem v dutina se sklerotickým lemem v 

úúrovni rovni epitympana epitympana čči i antraantra, zevn, zevníího zvukovoduho zvukovodu

-- akutnakutníí zzáánněětyty-- labyrintitidalabyrintitida



SpSpáánkovnkováá kostkost

�� BenignBenigníí nnáádorydory

-- osteom osteom zevnzevníího zvukovodu, stho zvukovodu, střřednedníího uchaho ucha

-- CT CT hyperdenznhyperdenzníí loložžiskoisko

-- KarcinomKarcinom

-- Neurinom Neurinom akustikuakustiku-- destrukce vnitdestrukce vnitřřnníího ho 

zvukovodu, asymetrickzvukovodu, asymetrickéé rozrozšíšířřeneníí vnitvnitřřnníího ho 

zvukovoduzvukovodu



Os Os temporaletemporale-- semisagitsemisagitáálnlníí dle dle 
StenverseStenverse



Os Os temporaletemporale-- semisagitsemisagitáálnlníí projekce projekce 
dle dle SchSchüüllerallera



SpSpáánkovnkováá kost kost -- CTCT

a. vestibule
b. lateral semicircular canal
c. posterior semicircular
canal

d. vestibular aqueduct
e. endolymphatic sac

f. sigmoid sinus
g. internal auditory canal
h. malleus and incus
i. petrous apex








