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Zobrazení paranasálních dutin 

RTG lebky v poloaxiální projekci ( Watersova projekce) - vsedě , vstoje ( u 

malých dětí vleže) – maxilární, frontální dutiny , ethmoidy a sfenoidální 

dutina přehledná na bočném RTG lebky 

Normální nález                  

•   srovnává se 

transparence PND k 

transparenci orbit.      



Komplex paranasálních dutin se vyvíjí postupně s růstem 

lebky.Postupnou resorpcí spongiotické kosti a vrůstáním nosní 

sliznice  se dutiny vyvíjejí a zvětšují. 

Při narození několik čichových sklípků a štěrbinovitá , drobná 

čelistní dutina. 

Čelistní dutina – pneumatizace po 2 roce, v 5-6. letech těsný vztah 

s kořeny premolárů a 1.a 2. moláru. Ve 12 letech dno dosahuje jako 

u dospělého. 

Čelní dutina začíná vývoj po 3 roce , vytvořena  kolem 8 roku ,vývoj 

ukončen po 18 roce. 

Klínová dutina – pneumatizace začíná ve 4 letech, vývoj ukončen 

ve 12 letech. 

Čichové sklípky – ojedinělé drobné  při narození , vyvíjí se do 7-8 

roku. 

 

 

Vývoj paranasálních dutin 



1 rok 2,5 roku 4 roky 

6 let 9 let 15 let 



RTG PND 

 

•   dle věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR z roku 2003 –  

„Indikační kriteria pro zobrazovací metody „ není indikováno 

před 5. rokem věku dítěte. PND málo pneumatizovány 

 

•   indikace - nejčastěji – zánětlivé postižení ( sinusitis), dále 

úrazy , bolesti ( i zubů), recidivující kašel. 

•   u dětí nejčastěji zánětlivé postižení ethmoidů 

•   ztluštění sliznice může být normálním nálezem u malých dětí 



Vlevo při spodině maxiílární 

dutiny pokulovité zastínění - 

retenční cysta v levém 

maxilárním sinu sinu 

Sinusitis maxillaris oboustranně - 

vpravo hladinka tekutiny, vlevo 

maxilární dutina difusně zastíněná 



Střelné poranění – diabolka při spodině orbity 



•   fraktura laterální stěny orbity,fraktura stropu pravé maxil. dutiny, fr. 

jařmového oblouku ,fr. spodiny maxil. dutiny. Tříštivá fraktura mediální 

stěny maxilárního sinu, tříštivá fraktura nosních kůstek. Pnemoorbita , 

hemosinus maxilaris vpravo 

17 letá dívka , kopnuta koněm 



Stav po repozici fragmentů do 

anatomického postavení. Fixace 

miniimlantatem 



4 leté dítě – rýma , otok oka , bolesti, zvýšené zánětlivé parametry 

RTG – snížená transparence levé maxilární dutiny a vpravo ethmoidů 

CT – zastřené ethmoidy , více vpravo. Vpravo mediálně intraorbitálně 

zánětlivý pseudotumor - orbitocelilitida                                              



Osteom frontální dutiny 



Fibrosarkom splanchnokrania – v maxilární dutině expabnzivně 

se chovající obsah , destrukce přilehlého skeletu. 



RTG pyramid 

• prosté snímky mají screeningovou hodnotu, mnohem 
podrobnější zobrazení spánkových kostí je na CT 

• vždy vyšetření obou stran  

• hodnotíme pneumatický systém spánkových kostí 

 (tj. transparence, kontury a tloušťku mezisklípkových sept) 

 • posuzujeme šířku vnitřních zvukovodů 

 • destrukci 

 • osteolytická ložiska 

 • linie lomu 

• Indikace: vrozené anomálie, záněty, parézy n. facialis ( v 
současnosti vytěsňuje HRCT- trauma, tumory) 

 



projekce dle Stenverse 

projekce dle Schüllera 



projekce dle Rossmanna – u dětí do 3 let 



HRCT pyramid – vpravo bez patologických změn. Vlevo 

středouší a sklípky mastoideu vyplněny obsahem , bez 

destrukce. 


