
Demonstrace 1. 
U 62letého nemocného byla provedena před  7 roky supraturbinální antrostomie,  

etmoidektomie a sfenoidotomie.  Nyní pro recidivu přijat na revizi  postupem  
FEES  s navigační asistencí, pro kterou provedeno HRCT s rozlišovací 

 hodnotou řezů do 1 mm 
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Řezy na úrovni  
1. Epiglottis  a valekul 
2. Konce uvuly 
3. Měkkého patra 

dx sin 

post 

ant 

VŠECHNY DALŠÍ  

SNÍMKY JSOU TAKTO 

   ORIENTOVANÉ 



Řez na úrovni dolního okraje dolní lastury,  
těsně nad úrovní měkkého patra. 
Lehce zbytnělá sliznice  v čelistních dutinách 

Na úrovni středu dolních skořep, ústí tuby,  
tubárního toru a recessus Rosenmülleri. 
Processus staloideus a hroty mastoidů. 



O 2 mm výše než předchozí, lépe patrný 
recessus Rosenmülleri. Výstup n. VII 

Na úrovni supratubinálních antrostomií  
Oboustranně, zbytky zadních konců středních 
 skořep. Ústí canalis v. jugularis int. a ústí n. VII.   

Ductus nasolacrimalis 



Řez pod stropem čelistních dutin a 
při horním okraji supraturbinálních 
antrostomií, vpředu průřezy 
slzovody, zbytky zadních konců 
středních  a dolních skořep. 

Výstup n. VII. z kanálu ventromediálně 
od mastoideu a dorzolaterálně od  
baze styloidu 



Na úrovni torus tubalis, hrotů proc.  
mastoideus,  ventromediálně styloidy 

O etáž výše, styloidy blíže baze lební. 
Torus tubalis, za nim recessus Rosenmülleri,  
často uzavřen srůsty. 



Řez na úrovni nad spodinou zvukovodu, 
protympanum přechází do kostění části 
sluchové trubice. Bulbus v. jugularis (bíle) 
canalis caroticus (žlutě). 

Řez těsně pod spodinou zvukovodu, 
peritubální sklípky kolem karotického  
kanálu. 



Úroveň střední skořepy (odstraněna při  
operaci), úroveň manubria kladívka,  
bazálního závitu (šipka) hlemýždě a  
protympana. Hypoplázie pravé dutiny klínové. 

Řez o 2 mm výše. Zygomatické sklípky. 



Etmoidektomie vlevo provedena beze  
zbytku, vpravo ojedinělé sklípky a zastřená 
klínová dutina. Průřezy horní polokruhovitou 
chodbičkou a vnitřními zvukovody (šipka). 

Kovadlinka a kladívko. 



Imprese sinus sigmoideus 
Bulbus v. jugularis 
Canalis caroticus 



 

Demonstrace 2. 

Nemocný 44letý s chronickou pansinusitidou při perzistující alergické rýmě  

s bohatou sekreční a tkáňovou eozinofilií. HRCT provedeno před podáním předoperační  

kůry prednisonem, jejímž cílem bylo zmenšení objemu polypů a snížení peroperačního  

krvácení, čímž se zlepší přehlednost v operovaném terénu a urychlí průběh výkonu. 



Dx Sin DxDx 

Koronální řezy přes frontální dutiny s homogenním zastřením pravé a hladinou  

v levé čelní dutině 

STRANOVÁ ORIENTACE JE U VŠECH SNÍMKŮ STEJNÁ 

Sin 



Polypy se podáváním prednisonu před operací lehce redukovaly (asi o 1 stupeň). 

 

 

Koronální řez na úrovni crista galli  

přes přední etmoidy.Kostěnný skelet je  

spíše vlivem tlaku polypů dystrofický,  

též dolních skořep.Postižení čelistních  

dutin je nesouměrné,v levé je mírně  

zbytnělá sliznice, vpravo zastření může  

větším dílem způsobovat retence hlenu.  

Řez na úrovni těsně za crista galli a za  

bulby. Dobře je patrný průřez optikem a 

 přímými okohybnými svaly a členění  

předních etmoidů 



Zadní etmoidy pod planum sphenoidale. 

Čelistní dutiny v zadní části jsou užší a  

vyšší. Dolní lastury jsou zbytnělé v celém 

průběhu, ale maximum je na zadních  

koncích  

Řez těsně na konci nosní přepážky. 

Nesouměrné klínové dutiny jsou zřejmě 

postiženy především retencí hlenu, 

ve vzdušné části se nezdá sliznice 

zbytnělá. 



Výrazná nesouměrnost klínových dutin, 

vpravo  část dutiny vzdušná. 

V nosohltanu řez jde přes tubální tory, 

hltanové ústí tuby a recessus  

pharyngeus (Rosenmülleri). 

Do nosohltanu přepadá a na měkkém  

patře leží  nosní polyp 



Demonstrace 3. 

71letý s chronickou rinosinusitidou s nosními polypy. 

Jde o řezy HRCT do 2 mm v koronální rovině 

 



Řez na úrovni rozsáhlých frontálních  

dutin a apertura piriformis. Výrazný tuber 

 nasi společně s hypertrofií sliznice vpravo 

uzavírá nosní průchod. 

dx 
sin 



Řezy na úrovni crista galli, některé ze sklípků předních etmoidů jsou vzdušné.  

Lze dobře diferencovat processus uncinatus, bulla etmoidalis, ostium maxillare, 

střední skořepy se upínají k bázi lební, dolní dvě třetiny dutiny nosní jsou vyplněny 

polypy a zbytnělou sliznicí. 

b.e. 

p.u. o.m. 



Přední etmoidy, bulla etmoidalis, zbytek 

processus uncinatus, střední skořepy  

stále s úponem k bázi lební. Pravá  

čelistní dutina zastřená, levá je normální. 

Přední etmoidální sklípky mají více etáží nad sebou, bulla ethmoidalis vždy dosahuje 

až k lamina orbitalis a určuje (mimo nádory a dekomprese očnice) nepřekročitelnou 

 hranicí při operacích. Střední skořepy se upínají k bázi, po stranách crista galli  

jsou hluboké  recesy, tvořené na dně lamina cribrosa. 

p.u. 

b.e. 



Řez na úrovni zadních etmoidů,  

nad nimi planum sphenoidale, 

pod nimi „ground lamela“ s úponem 

střední skořepy. Zastření pravé 

čelistní dutiny, jejíž obsah prolabuje 

do dutiny nosní přes široké  

sekundární ostium maxillare, vs. 

choanální polyp . 

Enormní zbytnění dolních skořep. 

Řez na úrovni klínových dutin, 

přikrytých malými křídly, 

 pod nimi vlevo dobře patrná 

horní, střední a dolní skořepa. 

Mimo zbytnění dolních skořep je  

vpravo patrný vs. nepravý choanální  

polyp.Jsou patrné dorzální části  

čelistních dutin a zadní část septa. 

Dole dutina ústní na konci  

kostěného patra. 

planum  

sphenoidale 

g.l. 

s.o.m. 



Klínové dutiny na úrovni za malými  

křídly, pod lební bází prolabujícív.s.  

choanální polyp, pokračující z pravé   

čelistní dutiny. 

Řez na úrovni kloubů dolní čelisti a  

clivu ještě před hroty pyramid. 



Coronální řez na úrovni pyramid zachycuje téměř symetrický obraz středního a 

vnitřního ucha: oboustranně kladívko s kovadlinkou a závity hlemýždě,  

pneumatizaci, protympanum, vnitřní zvukovody průřez horní polokruhovitou  

chodbičkou a canalis n. facialis. 

hlemýžď 
c.s.s. 

klad+kov 

canalis n. facialis 



Demonstrace 4. 

Nemocná 45letá se suspektní mukokélou v levé klínové dutině. 

 Provedeno HRCT v axiální rovině a z ní rekonstruovány snímky 

v  rovině koronální a sagitální. Při operaci byla dg. potvrzena a  

byla provedena marsupializace kély. 



Řezy na úrovni dolních skořep, vyniká velikost 

tubárních torů  (torus tubarius) a recesů 

Rosenmüllerských (recessus pharyngeus) vlevo 

a vpravo pak ústí a část sluchové trubice (tuba 

auditiva). 

R 



Axiální řezy: vlevo na úrovni pneumatizovaných středních skořep, vpravo na úrovni 

etmoidálních sklípků a klínové dutiny: levá je zastřená homogenním stínem,  

který překračuje do zadních etmoidů. Pravá klínová dutina  je menší, vklenutí levé 

pro zachování kostěných stěn nesvědčí pro expanzi. Na septu patrné tuber septi nasi. 

Je patrná i rozsáhlá pneumatizace spánkové kosti, zasahující až do hrotu os petrosum. 

ts 



Řez na úrovni etmoidů, optických nervů, 

a horních skořep. Klínová dutina těsně 

pod tureckým sedlem je zastřená. 

Na úrovni lamina cribrosa a spodin 

čelních dutin. Šipka ukazuje  

pravděpodobné místo průběhu a.  

ethmoidalis anterior 



Řez na úrovni stropu očnic, vrcholu crista galli. 

Na dalších stránkách jsou řezy v projekci coronální odpředu vzad.   

Jsou silné do 1 mm. Demonstrují tuber septi nasi, pneumatizované  

střední skořepy (tzv. concha bullosa). Velmi dobře je patrný 

processus uncinatus a bulla ethmoidalis  a posléze patologický  

nález v levém zadním etmoidu a velké levé klínové dutině. 



Coronální řezy 

p.u. 

b.e. 

o.m. 

Bulla ethmoidalis a pod ní processus uncinatus, vlevo též ostium maxillare 

oboustranně, střední skořepy se upínají k lební bazi. 



Ground lamela odděluje 

přední a zadní etmoidy 

Horní a  střední skořepa jsou na pravé straně dobře patrné, vlevo jsou zahlceny 

patologickým nálezem. Dutiny kryje planum sphenoidale.  

Concha bullosa bilat. 



Patologický nález v extendované levé klínové dutině a zadním etmoidu 

Koronální řez dorzálně přes spánkové kosti. Pneumatizace zasahuje až do hrotů 

os petrosum (apex partis petrosae ossis temporalis) a kolem canalis caroticus. 

ACI 



Sagitální paramediální řez přes sedlo,  

zastřenou klínovou dutinu, pneumatizovanou  

střední skořepu. Vývod z čelní dutiny. 

Laterálně od předchozího 

Nad úrovní planum sphenoidale,kanál  

optického nervu, pod ním fissura  

orbitalis superior 

canalis palatinus major  

Sulcus lacrimalis 



Rekonstrukce v sagitální rovině v těchto laterálních řezech je zajímavá otologicky. 

Je patrný kloub dolní čelisti, dorzokraniálně od něj je zvukovod. Pneumatizace  

zasahuje  daleko vpřed do zygomatického recesu. Na posledním snímku je patrné  

obklopení masivu labyrintu pneumatizací. 

Řez před hranici chrupavčité a kostěné části 

zvukovodu 

Antrum 

Virtuálně snesen „můstek“  



Je zřejmé, že pneumatizace zasahuje až do apexu pars petrosa. Sklípky se odvíjí z  

protympana před labyrintem, z epitympana nad labyrintem a z antra za labyrintem. 

V centru pars petrosa je meatus acusticus internus a dále jsou patrné části  boční a  

přední  polokruhovité chodbičky. 

fissura petrooccipitalis 

foramen jugulare 



Anatomie spánkové kosti v koronálních řezech ze spirálního CT 

a.c.i. 

bulbus v. jug. int 

Dobře je patrné esovité zahnutí chrupavčitých 

zvukovodů a také bubínek 



protympanum a kostěná část sluch trubice 

vnitřní zvukovod 

a kochlea 



Bazální závit kochley a 

okrouhlé okénko 

bíle naznačena poloha bubínku 



Demonstrace 5. 

 

Zlomenina obličejového skeletu na HRCT a 3D rekonstrukci 

 47letý muž  po úderu pěstí do obličeje krvácel z nosu, v oblasti levého 

oka se vytvořil  rozsáhlý hematom a podkožní emfyzém, který s otokem 

postihoval zejména víčka, zasahoval do spánkové krajiny a do orbity, 

méně pak do tváře. V levé čelistní dutině vznikl hemosinus a byla i 

tržná rána při zevním očním koutku. CT snímky o síle řezu 1,2 mm byly 

pořízeny za 12 hodin po úraze, a z nich poté získána 3D rekonstrukce, 

která lépe znázorňuje průběh zlomenin, i když jejich podrobnosti se 

přesněji zjišťují na CT. (Přehlednost průběhu lomných linií je ale i dobře 

patrná na klasických rtg lebky.) 



L 

Axiální projekce: hemosinus v 

levé čelistní dutině vytváří 

hladinku, je patrné prolomení 

přední stěny čelistní dutiny a 

odlomení processus frontalis 

maxillae, hrubá deformace a 

zlomení septa a otok tváře. 

 

Zlomenina nosu je kominutivní, 

postihuje nejen nosní kůstky a 

čelní výběžky horní čelisti, ale též 

septum. Je dobře patrný rozsah  

emfyzému ve víčcích i 

intraorbitálně. 

L 



Parasagitální projekce lehce 

vpravo od střední čáry poskytuje 

obraz rozdrcených nosních kůstek a 

processus frontalis maxillae  a jejich 

posun. 

Stejná projekce blíže střední čáře 

zachycuje odlomení nosních kůstek 

od glabely. Stav v oblasti lamina 

cribrosa je i na CT nejasný, stejně 

jako spojení processus palatinus 

maxillae s os incisivum 



Koronální projekce: ukázky jsou zaměřeny na nejpřednější část, na které je 

zachycena deformace skeletu nosní apertury mnohočetnou zlomeninou , zde je i 

dobře patrný emfyzém v horním a dolním víčku, zasahující do očnice. Levá čelistní 

dutina je významně zmenšena posunem přední a boční stěny směrem ke středu. 

Na všech snímcích je patrný rozsáhlý otok. 



3D rekonstrukce ukazuje vychýlení celé 

kostěné pyramidy  nosu doprava, prolomení 

levé strany do nosního nitra, zlomeninu jdoucí 

vertikálně přes canalis infraorbitalis a směřující 

mezi  horní premolár a molár vlevo. Jsou patrné 

i zlomeniny v oblasti etmoidů a stropu očnice na 

vnitř od foramen supraorbitale, směřující jednak 

kaudálně, jednak mediálně. 



I v tomto pohledu „z druhé 

strany“ jsou patrné zlomeniny 

již výše popsané: vertikální, 

jdoucí horní čelistí vlevo od 

spodiny očnice  až k patru, 

zlomenina nosních kůstek, 

čelní kosti a  kostěných částí 

nosní přepážky. 

Zde představené HCT snímky a  3D rekonstrukce ukazují jen  

torzo toho, co lze vyčíst z kontinuální  videonahrávky. 


