
Загальна анатомія ротової порожнини. 

Методи візуалізації 



Оглядові рентгенограми. Акт ковтання. 



Комп’ютерні томограми. Сагітальні зрізи на рівні тіла (в) і рогів (в1) 

під'язикової кістки: Глотка: 1 — носова, 2 — ротова, 3 — гортанна 

частини; 4 — м’яке піднебіння з язичком (4я), 5 — корінь язика, 5а- 

дно ротової порожнини 6 —надгортанник, 7 — гортанні долинки, 8 

— грушоподібні заглибини, 9 — гортань, 10 — підголосова 

порожнина і трахея, 11 — привертебральні м’які тканини і стравохід, 

12 — черпало-надгортанні складки, 13 — перснеподібний хрящ, 14 

— щитоподібний хрящ, 15 — щитоподібна залоза, 17 — нижняя 

щелепа, 18 — під'язикова кістка (тіло - т, роги - р), 19 — хребц 



Ортопантомограма.Візуалізуються альвеолярні 

відростки і зуби верхньої та нижньої щелеп. 



Інтерпроксимальна рентгенографія. Візуалізуються 

премоляри і моляри верхньої та нижньої щелеп: коронка, 

корені, пульпова камера, периодонтальна щілина. 



Сіалограма. Візуалізуються вивідні протоки лівої 

піднижньощелепної слинної залози. 



Головні протоки слинних залоз: 

1 – привушної ; 

2 – підщелепної; 

3 – під’язикової 



1.Привушна слинна залоза 

2.Піднижньощелепна слинна залоза 

3.Під’язикава слинна залоза 



Внутрішньозалозисті лімфатичні вузли повинні зберігати овальну форму на яркому фоні і мати в центрі  пухирьки. Їх коротка вісь не повинна бути 

довше 5-6 мм (А). 

Головна вивідна протока- Стенонов проток. Він локалізується позаду жувального м’яза і звичайно його не видно. Додаткові слинні залози , які розміщені  

вздовж протоки  можуть бути видимі (В) 

SPL: поверхнева  частка привушної залози 

DPL: глибока частка привушної залози 

Mp: соскоподібний відросток 

MN: щелепа, 

m:жувальний м’яз 

V:позадущелепна вена 

А: зовнішня сонна артерія   

 



Підщелепна залоза ехогенічна, вона гомогенна і гіперехогенна. 

Вартонова протока- головна вивідна протока, яка звичайно не виявляється при ультразвуковому дослідженні.Лицева вена локалізується на поверхні 

залози                        . 

Sg : підщелепна залоза 

Fv: лицева вена 

m-щелепно-під'язиковий м'яз 

h –hyoglossus muscle 

T – язик 

t – мигдалина 

 



Під’язикова слинна залоза єхогенна , гомогенна і гіперехогенна.Вона локалізується між м’язами оральної порожнини, дном і латеральними стінками 

нижніх щелеп 

Мn: щелепа 

Va:venter anterior of digastrics muscle 

G:geniohyoid  and genioglossus muscles 

m:  muscle 

Sl: під’язикова залоза 



1 – ікло, 2 – верхні різці,3 –нижні різці 



Присінок ротової порожнини 



Рентгенограма, 

носолобова (передня 

фронто-окципітальна) 

проекцияCaldwell (1918) 

1. Лямбдоподібний шов 

2.Сагітальний шов 

3.Лобна пазуха (права) 

4. Півнячий гребінь 

5. Комірки решітчастої 

кістки 

6. Решітчаста пластинка 

7. Нижній край орбіти 

8. Кам’янистий хребет 

9. Комірки 

соскоподібного відростку 

10. Гайморова пазуха 

11. Носова переділка 

12. Основа черепу 



КТ, Верхня щелепа, формування післязапальних «кіст», 

мультипланарна реконструкція 

1. Горизонтальна площина 

2. Стрілова площина 

3. Лобова площина 



Ортопантомограма із скронево-нижньо- щелепним суглобом 



Рентгенограма, передня полуаксіальнапроекція по Waters и 
Waldron (1915) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Медіальна стінкаочниці 

2. Нижнястінкаочниці 

3. Верхнястінкаочниці 

4. Підочноямковийкрай 

5. Підочноямковий канал 

6. Лобно-виличний 

шов7.Вилична дуга 

8 Мале крилоклиноподібної 

кістки 

9. Лобні пазухи 

10.Верхньощелепніпазухи 

11. Гратчастийлабіринт 12 

Безіменналінія(lineainnominata) 

13.Гратчастапластинка 

14.Півнячийгребінь 

  

NB!Дляаналізустанунижньоїстінк
и очницінеобхідно 
використовуватипідборіддяну 
таносолобовуукладки. 



Скронево-нижньощелепний суглоб, articulátio 

temporomandibuláris. 

МРТ, сагітальна проекція, візуалізація суглобового диску із 

функціональною пробою 



 

 

 

 

 

Еозинофільна гранульома, мультимодальні зображення: 

1. КТ, криволінійна реконструкція 

2. КТ, аксіальна площина, кісткове вікно 

3. КТ, тривимірна об’ємна реконструкція 

4. ПЕТ-КТ із ФДГ 

5. МРТ, Т2, аксіальна площина 

6. МРТ, Т1 із контрастним підсиленням, сагітальна площина 

7. МРТ, дифузія Т2b1000, аксіальна 

8. МРТ, ADC-картування, аксіальна 





МР-ангіографія голови та шиї 


