
ZobrazovacZobrazovacíí metody ve metody ve 

stomatologiistomatologii



�� SpeciSpeciáálnlníí dentdentáálnlníí radiodiagnostikaradiodiagnostika

�� ZobrazovacZobrazovacíí metody pmetody přři vyi vyššetetřřovováánníí

obliobliččejovejovéého skeletu a pho skeletu a přřilehlých milehlých měěkkých kkých ččááststíí..



VyVyššetetřřovacovacíí metody.metody.

�� IntraorIntraoráálnlníí snsníímky zubmky zubůů

�� OrtopantomografieOrtopantomografie

�� TelerentgenografieTelerentgenografie

�� VýpoVýpoččetnetníí tomografietomografie

�� SialografieSialografie

�� MagnetickMagnetickáá rezonancerezonance

�� ArtrografieArtrografie

�� SonografieSonografie

�� AngiografieAngiografie



Anatomie a morfologie zubAnatomie a morfologie zubůů



RtgRtg hornhorníí ččelistielisti



RtgRtg dolndolníí ččelistielisti



VrozenVrozenéé malformacemalformace

�� RozRozššttěěpypy-- ostostřře ohranie ohraniččenenéé projasnprojasněěnníí

�� RetinovanRetinovanéé ((impaktovanimpaktovanéé zuby)zuby)



TraumatologieTraumatologie

�� PoranPoraněěnníí zubu a alveolzubu a alveoláárnrníího výbho výběžěžkuku

�� FractFract. doln. dolníí ččelistielisti

�� HydraulickHydraulickáá fracturafractura orbityorbity

�� FractFract. st. střřednedníí etetáážže oblie obliččejeeje

�� Zlomeniny laterZlomeniny lateráálnlníí ččáástisti



PoranPoraněěnníí zubzubůů

�� KontuzeKontuze

�� SubluxaceSubluxace

�� LuxaceLuxace

�� Fraktura zubuFraktura zubu



PoranPoraněěnníí mandibulymandibuly

�� LuxaceLuxace--nejnejčč.luxace dop.luxace dopřředuedu

�� CentrCentráálnlníí luxaceluxace-- vzvzáácncněě

�� FrakturyFraktury-- ozubenozubenéé ččáástisti

�� -- fraktury v fraktury v úúhluhlu

�� -- fraktury svalovfraktury svalovéého výbho výběžěžkuku

�� -- frfr.kloubn.kloubníího výbho výběžěžkuku

�� -- frfr. bezzub. bezzubéé ččelistielisti

�� -- patologickpatologickéé zlomeninyzlomeniny



Zlomeniny hornZlomeniny horníí ččelistielisti
dolndolníí subzygomaticksubzygomatickáá frfr--LeFortLeFort II

�� Linie lomuLinie lomu-- nad konad kořřeny zubeny zubůů od apertura od apertura 

piriformispiriformis k k procproc. . pterygoideipterygoidei klklíínovnovéé kostikosti

�� KO: patologickKO: patologickáá hybnost, traumaticky otevhybnost, traumaticky otevřřený ený 

skusskus



Zlomeniny hornZlomeniny horníí ččelistielisti
hornhorníí subzygomaticksubzygomatickáá frfr..--LeFortLeFort IIII

�� Linie lomuLinie lomu-- horizonthorizontáálnlněě ppřřes nosnes nosníí kosti a kosti a 

frontfrontáálnlníí výbvýběžěžky ky maxilymaxily, doln, dolníí okraj orbity, okraj orbity, 

foramenforamen infraorbitaleinfraorbitale, , procproc..pterygoideipterygoidei klklíínovnovéé

kostikosti

�� KO: dislokace dorzKO: dislokace dorzáálnlněě--miskovitmiskovitáá deformace deformace 

obliobliččejeeje



Zlomeniny hornZlomeniny horníí ččelistielisti
suprazygomaticksuprazygomatickáá subbazsubbazáálnlníí frfr..--LeFortLeFort III.III.

�� OdtrOdtržženeníí celceléého skeletu stho skeletu střřednedníí ttřřetiny od lebnetiny od lebníí

bazebaze

�� KO: hematomy v KO: hematomy v oblobl.orbit, .orbit, likvorealikvorea



Zlomeniny Zlomeniny zygomatikomaxilzygomatikomaxiláárnrnííhoho

komplexukomplexu

�� Linie lomuLinie lomu-- v mv mííststěě spojenspojeníí llíícncníí kosti s kosti s maxiloumaxilou

nebo spnebo spáánkovou kostnkovou kostíí

�� Dislokace kaudDislokace kaudáálnlněě a dorza dorzáálnlněě do do ččelistnelistníí dutinydutiny



Fraktura orbityFraktura orbity
blowblow--outout fraktura,hydraulickfraktura,hydraulickáá frfr..

�� Vznik pVznik přříímým mým úúderem do orbityderem do orbity

�� Fraktura dolnFraktura dolníí nebo medinebo mediáálnlníí ststěěny orbityny orbity

�� PPřřííznak kapkyznak kapky--prolapsprolaps orbitorbitáálnlníího tuku do ho tuku do 

maxilmaxil.dutiny, .dutiny, uskuskřřinutinutíí dolndolníího pho přříímméého svaluho svalu



Zlomeniny stZlomeniny střřednedníí etetáážže oblie obliččejeeje--

klasifikace dle klasifikace dle LeLe FortaForta





ZZáánněětyty

�� ZubnZubníí kazkaz

�� Pulpitida Pulpitida 

�� PeriodontitisPeriodontitis

�� OstitidaOstitida

�� OsteomyelitidaOsteomyelitida

�� GranulomGranulom-- cystogranulomcystogranulom





CystyCysty

�� Dle etiologieDle etiologie--DentDentáálnlníí-- odontogennodontogenníí

�� --ExtradentExtradentáálnlníí-- neodontogennneodontogenníí

�� KoKořřenovenovéé cystycysty-- vznik epitelizacvznik epitelizacíí dutiny granulomudutiny granulomu

�� FolikulFolikuláárnrníí cystycysty

�� CystisCystis maxillaemaxillae medianamediana antant..-- extradentextradentáálnlníí

�� VVíícekomorovcekomorovéé cysty cysty –– vyjvyjíímemeččnněě dentdentáálnlníí, obvykle , obvykle 

nnáádordor-- adamantinomadamantinom



NNáádorydory

�� BenignBenigníí-- osteomosteom, hemangiom, hemangiom

�� MalignMaligníí –– osteogennosteogenníí sarkom, mnohosarkom, mnohoččetný etný 

myelommyelom, karcinomy, karcinomy



NNáádory dory odontogennodontogenníí

�� AmeloblastomAmeloblastom--adamantinomadamantinom--nejnejčč. V mandibule, . V mandibule, 

polycystickpolycystickéé projasnprojasněěnníí se septy, bez destrukce se septy, bez destrukce 

kortikaliskortikalis-- dif.dg.dentdif.dg.dentáálnlníí cystycysty

�� OdontomOdontom-- hamartomhamartom--obsahuje obsahuje dentindentin, sklovinu, , sklovinu, 

cement, dcement, dřřeeňň, drobn, drobnéé jednokojednokořřenovenovéé zoubkyzoubky



TemporomandibulTemporomandibuláárnrníí kloubkloub

�� AkutnAkutníí a chronicka chronickéé zzáánněětyty

�� ArtrArtróózaza

�� PoranPoraněěnníí-- luxace,subluxaceluxace,subluxace

�� NNáádorydory--osteomosteom, meta, meta



Normální nález- OPG



PeriapikPeriapikáálnlníí abscesabsces



AmeloblastAmeloblastóómm-- adamantinomadamantinom



AmeloblastAmeloblastóómm



OdontogenOdontogeníí cysta cysta 



EktopickýEktopický zubzub



Fixace po Fixace po fractufractuřřee



FracturaFractura v v úúhlu mandibulyhlu mandibuly



FracturaFractura mandibulymandibuly


