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Abstrakt 

Zubní lékařství, jakožto součást lékařství, coby empirická věda nutně potřebuje 

ke svému poznání implementovat stále nové a nové poznatky. V současné době však 

stojí před ním nové úkoly, které by před několika desítkami let bylo zcela 

nepředstavitelné řešit. Navíc se klade stále větší požadavek na efektivitu                     

a dlouhodobou funkčnost.  

Masivní rozšíření vědeckého bádání, nové metody a možnosti představují 

značné množství poznatků, které je třeba efektivně zpracovat. Přesto, že je lidský 

mozek stále nepřekonatelný, má své limity. Rozvoj umělé inteligence                          

a matematického modelování nám dává možnosti tyto limity lidského mozku 

nahradit.  

V oblastech, kde lidský mozek již naráží na své limity (únava, objem 

zpracovaných dat, rychlost a další), se čím dál více prosazuje jedna z forem umělé 

inteligence – expertní systémy. Je čím dál jasnější, že si své místo nacházejí 

v nejrůznějších oborech od bankovnictví až po geologii. Výjimkou nezůstává ani 

medicína, kde je již užíváno několika expertních systémů na podporu rozhodování       

i v denní klinické praxi.  

Matematické modelování nám zase pomáhá pracovat s důrazem na 

dlouhodobou funkčnost. Máme možnost si předem vše připravit na 3D modelech. 

Nebo naopak udělat matematický model například námi již provedené operace a na 

základě výsledků zhodnotit zvolený postup. Toto vše jistě přispívá k lepším 

výsledkům a funkčnosti provedené práce.  

Výše zmíněné poukazuje na to, že je třeba se tomuto tématu věnovat. V této 

práci se klade za cíl popsat některé z aplikací modelování na kasuistikách v čelistní 

chirurgii. Navíc bude předložen expertní systém pro diferenciální diagnostiku cyst      

v orofaciální oblasti, včetně klasifikace a jejich nejzákladnějšího popisu. 

 

  



 

 

8 

 

Abstract 

 

Dentistry and medicine as part of empirical sciences, need to constantly develop in 

scientific field since the tasks it is facing today were unthinkable to solve few 

decades ago. Hence, dentistry is calling a greater improvement and demanding           

a more effective and long-term functionality. 

 

Massive expansion of scientific research, new methods and opportunities 

represent a considerable amount of information to be efficiently processed. Despite 

the fact that the human brain is still the most advanced yet it has its own limitations. 

The development of artificial intelligence and mathematical modeling provides us 

with solutions to address and replace those limits. 

 

In areas where the human brain has reached its limits (fatigue, the amount of 

data, agility etc.) artificial intelligence including expert systems is being increasingly 

promoted. It is clear that expert systems has found its place in a variety of industries 

ranging from banking to geology. Also, medicine is not an exception and is 

constantly progressing by several expert systems for decision support in daily clinical 

practice. 

 

Mathematical modeling helps us to work with emphasis on long-term 

performance. We have the advantage to prepare everything in 3D models. Sometimes 

we can use a mathematical model such as conducting operations and evaluating the 

results of the chosen procedure. Certainly all of these contribute to achieve better 

results and function. 

 

The points which have been mentioned above, assert the need to address this 

issue. In this paper we aim to describe how 3D modeling is applied on case studies in 

maxillofacial surgery. Additionally, there will be a submission of the expert system 

for differential diagnosis of cysts in the orofacial region, including classifications and 

their most basic description. 
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1 Úvod 

V dnešní době doznaly počítače celosvětového a celospolečenského rozšíření    

a zasahují takřka do každého lidského oboru. Počítače dnes již neslouží pouze            

k provádění výpočtů. Dominantně již ovládly multimédia, telekomunikace a neméně 

nevýznamné jsou i jejich aplikace v podpoře či dokonce nahrazení lidského 

rozhodování a do jisté míry i myšlení. Souborně nazýváme takové postupy jako 

umělá inteligence. Přestože se zdá, že je tento poměrně mladý obor na začátku svého 

rozvoje, sahají kořeny jeho praktického využití až do šedesátých let dvacátého 

století. Za první využití počítačů v umělé inteligenci se považují expertní systémy 

(Mikulecký P., Lenharčík I., Hynek J., 1999). 

Tato práce se věnuje využití expertních systémů k diferenciální diagnostice 

cyst. Veškeré příklady budou proto ukázány právě s přihlédnutím na téma této práce. 

 

1.1 Obecná teorie expertních systémů 

Expertní systémy, podobně jako jiné systémy, podléhají obecné definici 

systému. Systém bývá obecně definován jako uspořádaná množina prvků systému, 

včetně vazeb mezi nimi, jenž určuje výstup ze vstupu. Takovýto výstup je odlišný od 

toho, který by byl dán neuspořádáním prvků systému. V systému se může vyskytovat 

i zpětná vazba. V expertním systému pro diferenciální diagnostiku cyst tvoří vstup 

klinická data o posuzované cystě, výstup tvoří diagnóza a proces, systémovou 

transformaci ("černou skříňku") postupy, které diagnózu určí, a báze znalostí. (Mařík 

V., Zdráhal Z., 1987). Zpětná vazba bude diskutována níže. Je zřejmé, že v případě 

tohoto expertního systému nebude zpětná vazba generována pro každý vstup a bude 

k jejímu stanovení třeba ještě další metody, na systému nezávislé. Obecné schéma 

teorie systému shrnuje Obrázek 1. 
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Obrázek 1: Základní schéma fungování systému Zdroj: 

http://www.kip.zcu.cz/kursy/svt/svt_www/5_soubory/5_1.html, staženo 4. 4. 2015 

 

 

1.2 Základy umělé inteligence 

Inteligence, ač tento pojem nebyl a možná ani nebude přesně vymezen, je 

vlastnost určitých živočichů, která jim dává možnost reagovat na vnější faktory.         

S postupným technickým vývojem vyvstala otázka, zda a za jakých podmínek by 

mohly stroje dosáhnout stejných výsledků jako inteligencí nadaní živočichové. 

Takové snahy označujeme souborně jako umělou inteligenci. Rozvoj tohoto oboru je 

dán nejen rozvojem techniky, ale především rozvojem matematického aparátu. 

Umělá inteligence však nečerpá pouze z teoretických úvah a modelů. Využívá             

i poznatků o fungování struktur v samotném živém světě. Vzpomeňme například 

existenci neuronové sítě a biologicky inspirovaných algoritmů, jež nacházejí své 

uplatnění v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a které čerpají z principů 

fyziologie a fungování nervových soustav vyšších živočichů. Existuje mnoho definic 

umělé inteligence. Uveďme jednu z nich, Minskovského definici umělé inteligence     

z roku 1967, jež říká, že umělá inteligence je věda o tvoření strojů a systémů, jež 

užívají při řešení úkolů takových postupů, jež by samy o sobě u člověka byly 

považovány za projev jeho inteligence (Mařík, Štěpánková, 2003).  

 

http://www.kip.zcu.cz/kursy/svt/svt_www/5_soubory/5_1.html


 

 

11 

 

1.3 Expertní systémy 

V současné době nelze nalézt přesnou definici tohoto pojmu. Obecně se však 

dá volně říci, že za expertní systémy považujeme takové počítačové programy či 

jejich soubory, které umožňují nahradit rozhodování experta při řešení nějakého 

odborného úkolu. Expertem rozumíme odborníka, který má odborné znalosti             

a zkušenosti z oboru, ze kterého pochází daný řešený úkol. Někdy bývají znalosti      

a data chápány jako komplementární pojmy. Zde pro potřeby vyložení základních 

principů expertních systémů budeme přisuzovat znalosti expertovi a data budeme 

přisuzovat měřícímu přístroji, popřípadě jako výsledky vyšetření (Špunda M., Dušek 

J. , 2007). Toto dělení má svůj obraz i v reálním světě. Expert je najímán pro znalosti 

a smyslem měření a vyšetřování jsou v zásadě data. Jak však poznamenává 

Wiederhold, jsou to z hlediska budoucích informačních systémů komplementární 

pojmy (Berka, 1998). S pojmem znalosti souvisí i pojem metaznalosti, což jsou 

vlastně znalosti o znalostech. Ty hrají potom důležitou roli v hierarchizaci znalostí      

v expertním systému.  

Ve srovnání s klasickými počítačovými programy je zjevných několik 

odlišností. Běžný počítačový program obsahuje nějaký algoritmus, pomocí něhož se 

ze vstupních dat vytvoří výsledek či jiný druh výstupu. Do programu musí být nutně 

inkorporovány znalosti takové, jež nutně souvisí s řešením daného problému, jinak 

by program nemohl dosáhnout správného výsledku. Současně jsou znalosti uložené    

v programovém kódu soustředěné podle potřeb programu. Nedílně musí být nutně 

správný i algoritmus. Expertní systémy se z této definice podstatně vymykají. 

Znalosti jsou uložené odděleně od ostatního kódu programu a tuto strukturu 

nazýváme znalostní báze. Podstatný rozdíl od klasických programů, a co do 

funkcionality ten nejzásadnější, je struktura označovaná jako báze znalostí 

(Provazník, Kozumplík, 1999). 

Výsledek lidského poznání nazýváme poznatek. Poznatek se zkušeností tvoří 

znalost. Do expertního systému se vkládá co možná největší rozsah znalostí, od 

základních "učebnicových" až po detailní. Do expertních systémů se vedle 

objektivních znalostí zahrnují i hypotézy, tedy nepotvrzené teorie, a heuristiky, 

nejisté znalosti. Tím se však naskýtá i určité riziko chyby při tvorbě expertního 

systému, jež je dáno špatným inkorporováním ne objektivních znalostí, ale spíše výše 

zmíněných hypotéz a zkušeností. Podobně jako se vyvíjejí znalosti o samotném 
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oboru a tudíž i experta, je třeba, aby se tyto změny odrážely i v expertním systému. 

To klade nároky na modularitu, možnosti vzájemného propojení s jinými, nejen 

expertními systémy a aktualizace báze znalostí. Jelikož tvůrce expertního systému       

a expert nebývají obvykle jedna osoba, měly by být znalosti v systému obsažené i tak 

pro experta co nejčitelnější. Problém vkládaní znalostí do expertních a znalostních 

systémů řeší obor znalostní inženýrství.  

Expertní systémy nejsou v zásadě založeny tak, aby na základě determinace 

lidského řešení problému obdobným způsobem dospěly ke stejnému či alespoň 

obdobného výsledku, nýbrž pouhou shodu či obdobnost s expertem co do výsledku. 

Přesto by měl být expertní systém schopen jisté analogie s lidským myšlením, neboť 

jak již bylo uvedeno, do znalostní báze se vkládají i heuristiky. Taková analogie         

s lidským myšlením umožňuje potom expertnímu systému dospět k podobnému 

výsledku, jako by došel expert. Rady expertů se uplatňují i ve chvíli, kdy není 

samotný problém znám, avšak jejich znalosti oboru jako celku a zkušenosti                

s analogií se považují za to nejlepší, co je právě k dispozici. Jinak zůstávají názory      

a rady expertů na nejnižším stupni vědeckého důkazu za experimentem                       

a pozorováním. Obdobný způsob analogického odvozování se klade i na expertní 

systémy (Mařík, Štěpánková, 2013).  

Expert obecně radí někomu, kdo není expert, jinak by jej ani nepotřeboval. 

Podobná analogie platí i pro expertní systém. Systém by měl být postaven jen tak, že 

na otázku dá pokud možno co nesprávnější odpověď, nýbrž i jeho uživatel, který 

zjevně expertem v daném oboru není, a nemusí mít dokonce ani základní znalosti, 

dostane vyjma výsledku i jeho dostatečné vysvětlení (Zvárová, 1998).  

Z výše uvedeného je patrné, že základním principem fungování expertních 

systémů je porovnávání existujícího stavu se znalostmi z báze znalostí. Znalosti 

nevstupují do programu přímo, jako je tomu u klasických programů, kde vstupují 

přímo do výpočtového algoritmu, nýbrž prostřednictvím existence shody, či nikoliv 

nebo pomocí složitějších, níže uvedených postupů (Šenovský, 2007).  

Expertní systémy se obecně dělí na plánovací, diagnostické a hybridní, jenž 

kombinují oba typy předchozí. Pro užití v diagnostice v medicíně se uplatňují 

diagnostické expertní systémy. Jejich architektura je shrnuta níže (Obr. 2) a je ve 

srovnání s plánovacími jednodušší o omezování generování řešení a testování 

vhodnosti naplánovaného řešení. 
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Obrázek 2: Struktura expertního systému 

Zdroj: Mařík, Štěpánková, 2003  

 

Báze dat obsahuje znalosti z konkrétního řešeného úkolu. Může se jednat 

například o přítomnost bolesti, ale i druh bolesti jako pulpitická, tupá, o výsledky 

klinického vyšetření jako je citlivost na poklep. V medicínských aplikacích je 

expertní systém tím kvalitnější, čím více obsahuje informací, podle kterých by se 

rozhodoval lékař, který je zde expertem.  

Další částí expertního systému je řídící, někdy označovaný jako inferenční, 

mechanismus (Olej V., Petr P., 2004). Neexistuje obecné schéma řídícího 

mechanismu, obecně je však možné tvrdit, že tato struktura porovnává data z báze 

dat se znalostmi z báze znalostí. Principy užívané v řídících mechanismech záleží na 

povaze a účelu, pro který byl expertní systém vytvořen, a jsou nastíněny níže. 

Báze znalostí byla již částečně diskutována výše. Vedle již uvedeného co 

největšího množství znalostí a možností bázi znalostí obohacovat o nové poznatky, 

se klade důraz na sémantiku. Ta umožňuje rychlé získávání znalostí bez nutnosti 

prohledat celou bázi znalostí. Samotné znalosti jsou potom reprezentovány buď 

deklarativně či procedurálně. Deklarativně jsou reprezentovány poznatky, např.: 

ameloblastom je nádor. Naopak procedurálně jsou reprezentována pravidla, např.: 

má-li zub hluboký kaz kořene, je endodontické ošetření kontraindikováno. Jedna 

znalost může nabývat jak formy poznatku, tak i pravidla, např.: při gingivostomatitis 

herpetica je kontraindikována extrakce zubu a má-li pacient diagnózu 

gingivostomatitis herpetica, je extrakce zubu kontraindikována. Je samozřejmě 

možné převádět mezi oběma způsoby reprezentace znalostí, např. je-li cysta               
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v blízkosti radixu zubu, nazveme cystu cystou radikulární (procedurální deklarace – 

pravidlo), naopak radikulární cysta je v blízkosti radixu zubu (deklarativní deklarace 

– znalost) (Mařík, Štěpánková, 2003). 

Procedurální či deklarativní uspořádání je též v interakci s tím, jakým 

programovacím jazykem byl expertní systém napsán. Je zřejmé, že kvalita 

expertního systému je závislá na míře, kterou je báze znalostí obrazem reálného 

světa. Patologie a klinické obory, mezi něž patří i stomatologie, klasifikují nemoci. 

Některá onemocnění jsou však četnější než jiná, některá mohou mít i atypické formy. 

Báze znalostí je lepším obrazem reálného světa tím více, čím více nemocí obsahuje   

a samozřejmě za předpokladu, že je umí dostatečně odlišit. Vymezování objektů, jež 

jsou do řešení úkolu zahrnuty, se obecně nazývá konceptualizace a je metodologicky 

zahrnuto do teorie systémů (Drozdová V., 1991).  

Dalšími částmi jsou komunikační a vysvětlovací modul, jež zajišťují 

komunikaci s uživatelem samotným. Zde je třeba, aby byl expertní systém vždy 

koncipován tak, aby uživatel, jemuž je koncipován, mu co možná nejsnáze 

porozuměl. V dnešní době jsou již grafická rozhraní standardem a ovládání většiny 

expertních systémů je velmi intuitivní.  

 

Metody řídícího mechanismu 

Expertní systémy můžeme podle povahy řídícího mechanismu rozdělit do dvou 

skupin – na expertní systémy s řídícím mechanismem odvozování a expertní systémy 

užívající některé z metod neurčitosti. Je třeba uvést, že mezi oběma skupinami 

neexistuje ostrá hranice a toto dělení je spíše formální.  

K odvozování se užívá mnoha metod, mezi časté a do jisté míry základní, patří 

dedukce a indukce. Indukcí se rozumí zobecňování vlastností jednoho či více prvků 

skupiny na celek, zatímco dedukce je proces obrácený, kdy na základě znalosti 

vlastností celku usuzujeme na vlastnosti jednoho či více prvků. Vzhledem k existenci 

variability v přírodních systémech je jasné, že takové úsudky jsou nutně spjaty           

s jistou mírou nejistoty s takovými úsudky nutně spojenou. S jistou dávkou 

zjednodušení se dá říci, že v diagnostických (a tedy i medicínských) expertních 

systémech se častěji využívá deduktivního myšlení, kdy na základě znalosti 

klinických jednotek a s přihlédnutím k jejich variabilním projevům, se expertní 
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systém snaží o nalezení vhodné diagnózy. Aby mohl tedy diagnostický systém 

deduktivně rozhodnout, že se jedná o folikulární cystu, musí být v něm obsažené 

znalosti o tomto druhu odontogenních cyst. Jinými slovy, je-li v systému uvedeno, že 

je-li cysta u korunky zubu, jedná se o folikulární cystu, může diagnostický expertní 

systém dedukovat, že v případě, že na RTG je vidět cysta u korunky, jedná se             

o folikulární cystu. Dále se uplatňují již výše zmíněné heurestiky a analogie. 

Nemonotónní odvozování se v diagnostických systémech příliš neuplatňuje a je věcí 

spíše plánovacích, případně hybridních expertních systémů. Závěrem je třeba dodat, 

že existuje i možnost využití metody náhodného generování možností a jejich test 

přípustnosti a optimality (metoda "pokus" – "omyl"). Užitím těchto postupů                

a vytvořením báze znalostí databází pravidel se tvoří pravidlové expertní systémy 

(Zvárová J, 2009).  

Pravidlové expertní systémy jsou založeny na jednoduchém implikačním 

pravidlu (Havlíček, 2007), matematicky zapsaném: 

A  B 

ve formálním jazyku: 

IF P(A) = 1 THEN B 

slovně vyjádřeno: 

je-li splněna podmínka A, následuje B 

Uvedený postup je možno demonstrovat na následujícím příkladu. Řekněme, 

že usuzujeme, že A znamená přítomnost cysty u radixu zubu a o B usuzujeme, že se 

jedná o radikulární cystu. Funkce P(A) nabývá pouze 0 (v případě, že A není pravda) 

a 1 (v případě, že A je pravda). Podmínka tedy říká: 

Pokud je cysta u radixu zubu, jedná se o radikulární cystu. 

 Za nevýhodu tohoto přístupu je nutné zmínit, že všechny cysty v blízkosti 

radixů jsou považovány za radikulární. V přírodních vědách se však takřka vždy 

setkáváme s určitou variabilitou a je tedy nutné tuto variabilitu připouštět.                   

I v přikládaném expertním systému pro diferenciální diagnostiku cyst v orofaciální 

oblasti je využito pravidlového expertního systému, avšak s tím, že systém 

vygeneruje veškeré možné klinické jednotky (Zvárová J.et al. 2010).  

 Při dedukování využívá pravidla známého jako modus ponens. Toto pravidlo 
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je založeno na skutečnosti, že platí-li premisa A a zároveň implikace A  B, potom 

musí nutně platit i B. Pro samotný důkaz stačí ukázat, že výše uvedená premisa je 

tautologie. Existuje ještě jistá obdoba známá jako modus tollens. To říká, že platí-li 

implikace A  B a zároveň je pravdivostní hodnota A rovna nule, potom je 

pravdivostní hodnota B taktéž rovna nule. Důkaz bychom provedli obdobně jako pro 

modus ponens.  

 

  Tabulka 1: Důkaz modus ponens   

A B A → B (A → B)^A ((A → B)^A) →B 

T T T T T 

T F F F T 

F T T F T 

F F T F T 

 

S jednoduchým příkazem IF se příliš často v praxi nevystačí. Bývá totiž 

potřeba posoudit pravdivostní hodnotu složitých inferenčních řetězců. Existují dva 

postupy – přímé a zpětné řetězení.   

Při přímém řetězení hledáme k splněným faktům aplikovatelná pravidla,            

z nichž jsme schopni vyvodit nějaký závěr, k němuž následně hledáme nová 

aplikovatelná pravidla a obdobně postupujeme dále. Vrátíme-li se k předešlému 

příkladu, tedy: cysta je v blízkosti radixu, hledáme pravidlo: je-li cysta v blízkosti 

radixu, jedná se o cystu radikulární. A výsledek je: jedná se o radikulární cystu. 

Naproti tomu u zpětného řetězení pracujeme s cílem tak, že hledáme taková pravidla, 

jež cíl potvrdí či vyvrátí: k hypotéze, že cysta v blízkosti radixu se nazývá 

radikulární, hledáme již výše uvedené pravidlo: je-li cysta v blízkosti radixu, jedná se 

o cystu radikulární. 

 

Neurčitá informace v expertních systémech 

Přítomnost neurčitosti je v expertních systémech běžná a odráží neurčitost         

v reálném světě. Vliv na to nemá pouze náhodné rozdělení chyb, nejistota pramenící 

z diverzity lidí a jejich preferencí, ale i vágnost některých pojmů, jež mohou některá 

pravidla a poznatky v bázi znalostí reprezentovat a obecná neplatnost některých 

heuretik, jež jsou jinak v expertních systémech ceněny. Pro vágnost užíváme 
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několika matematických konstrukcí, jež nám kvantifikují (nejčastěji na intervalu 

<0,1>, méně často od <-1,1>) významnost jednotlivých variant řešení.                       

V následujícím textu uvažujme pouze takové varianty řešení, jež jsou diskrétní           

a nezávislé. Uvedené metody jsou pouze naznačené, hlubší matematické pojetí těchto 

metod by překračovalo rozsah tohoto textu.  

Asi nejznámějším nástrojem pro popis neurčitosti je počet pravděpodobnosti. 

Teorie pravděpodobnosti je definována pomocí Kolmogorovovy axiomatické 

definice pravděpodobnosti, jež je založena na teorii míry. Samotná teorie míry má 

pro praktické stanovení pravděpodobnosti pouze malý význam, proto existují v praxi 

dva pravděpodobností přístupy – klasický a Bayesův.  

Klasická definice pravděpodobnosti definuje pravděpodobnost jevu A jako 

podíl počtu případů příznivých ku počtu případů všech možných. Pravděpodobnost 

jevu A může nabývat hodnot z intervalu <0,1>. Bayesovský přístup                            

k pravděpodobnosti a statistice se dočkal svého rozšíření až v posledních letech, 

jelikož k jeho řešení je třeba řešit složité integrály. V expertních systémech se 

uplatňuje Bayesův vzorec, jenž se také nazývá větou o aposteriorních 

pravděpodobnostech. Samotné odvození je poměrně složité a je uvedeno například     

v (Linda, 2011).  

Další metodou je zobecňující algebraické pojetí. Velmi hrubě je možné je 

nazvat rozšířením klasického pravidlového mechanismu o míru příslušnosti. 

Formální zápis by potom vypadal následovně: 

IF P(A) = 1 THEN B + míra příslušnosti 

Uvedený model byl použit v prvním medicínském systému Mycin. 

Někdy expert užívá pojmů jako jsou „třeba“, „nejspíše“, „asi“. Takové pojmy 

není pro kvalitu expertního systému výhodné vynechat. Naopak se naskýtá problém    

s jejich začleněním do expertního systému, neboť klasická matematická teorie 

množin a logika s nimi pracovat neumí. Ta totiž pracuje s pojmem: jedná se                

o radikulární cystu (pravdivostní hodnota 1), či nikoliv (pravdivostní hodnota 0). 

Pojmy nejspíše se jedná o radikulární cystu, nejsou v této teorii možné, třebaže          

v reálném jsou světě daleko častější. Propojení reálného světa s matematickým 

formalismem dokázala až fuzzy teorie množin a od ní odvozená logika ze 60. let      

20. století. Tato teorie formalizuje doměnku o diagnóze tak, že přiřazuje všem 
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variantám (v našem případě radikulární, nikoliv) číslo (místo pojmu pravdivostní 

hodnota se užívá míra příslušnosti) na intervalu mezi 0 a 1. Obě mezní hodnoty jsou 

jedinými hodnotami, kterých může nabývat pravdivostní hodnota v případě klasické 

teorie množin a logiky. Pro fuzzy logiku je součet měr příslušnosti roven 1. Jestliže 

jsme v případě klasické matematické logiky museli rozhodnout, zda se buď jedná 

nebo nejedná o radikulární cystu, v systému fuzzy logiky klasifikovat příslušnost        

k radikulární cystě s mírou příslušnosti m a příslušnost k jiné než radikulární cystě     

s 1-m. Tento přístup je velmi výhodný v situaci, kdy v expertním systému splňuje 

daná diagnostika určitý počet odpovědních vah k jedné a zase jiný počet k jiné cystě. 

Ač se jedná o postup výhodný a v dnešní době velmi používaný, není                

v předkládaném expertním systému využit. Je to především z důvodu charakteru 

znalostí o cystách orofaciální oblasti. Znalosti jsou poměrně disjunktní a zavedení 

fuzzy přístupu by nemělo velký smysl, neboť i v případě, že předkládaný expertní 

systém nabízí více než jednu variantu, blížila by se míra příslušnosti vzhledem           

k výše uvedenému charakteru a rozsahu báze znalosti hodnotě 0,5. Jak bude uvedeno 

níže u jednotlivých částí předkládaného diagnostického systému, pokud by byla 

zvolena možnost, že daná cysta se nachází v blízkosti radixu i korunky zubu, nemá 

diagnostický expertní systém dostatek informací k tomu, aby rozhodl, o jaký druh 

cysty se jedná. V takovém případě by diagnostický expertní systém založený na 

fuzzy přístupu při práci s neurčitou informací klasifikoval obě zmíněné klinicko-

patologické jednotky s mírami příslušnosti 0,5. Z uvedeného je možné soudit, že 

doporučení pravděpodobnostního či fuzzy přístupu je žádoucí v případě opakujících 

se znaků u klinicko-patologických jednotek, a to hlavně v případě, že existují nějaké 

vnitřní vztahy a korelace mezi nimi. V takovém případě může být míra příslušnosti 

velmi užitečná, avšak v předkládaném diagnostickém expertním systému, ve kterém 

jsou klinicko-patologické jednotky posuzovány podle jejich nejtypičtějších znaků, 

může přístup založený na některé z forem míry příslušnosti vést k zanedbání některé 

z méně pravděpodobné klinicko-patologické jednotky se všemi níže diskutovanými 

následky (Půlpán Z, 2012).  

 

1.3.1 Diagnostické expertní systémy v medicíně 

 

Využití diagnostických expertních systémů se v medicíně nabízí a zpočátku se 
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do něj vkládala velká očekávání. Jako nesporná výhoda se jeví, že počítače dokáží 

zpracovat velké množství dat, tedy jsou schopné na základě přesných pravidel vybrat 

ze širokého výběru onemocnění na základě typických symptomů. Mezi zásadní 

nevýhody aplikace těchto systémů však patří skutečnost, že se mohou symptomy       

u mnoha nemocí často překrývat, je potřeba velmi exaktně zadat výsledky 

jednotlivých vyšetření do báze dat, což u přístrojového vyšetření vlivem digitalizace 

lékařské přístrojové techniky není možné považovat za problém, avšak u vyšetření 

prováděných samotným lékařem může činit zpočátku obtíže. Dále bývají expertní 

systémy kritizovány pro absenci intuice (Gamper, Steinmann, 2015). Zanedbatelná 

není ani právní odpovědnost za výsledky vyšetření. Z pohledu tvorby expertního 

systému je třeba zmínit i fungování řídícího mechanismu. V lékařství, zvlášť               

v onkologii, mohou být raritní varianty některých klinických jednotek mnohem 

závažnější než varianty běžně či častěji se vyskytující, např. ameloblastom a jeho 

maligní varianta. Zanedbání statisticky nevýznamných variant v expertním systému 

by bylo nejen proti základním principům současného pojetí lékařství, avšak 

znamenalo by patrně i právní důsledky pro lékaře uživatele. Proto není právní 

odpovědnost lékaře při užívání těchto systémů stále dořešena. Z toho důvodu se jeví 

jako nejlepší varianta užít pravidlového expertního systému. Systém by potom udal 

všechny možné varianty.  

Historicky prvním větším expertním systémem byl medicínský Mycin 

vytvořený na univerzitě ve Standfordu počátkem sedmdesátých let dvacátého století 

E. Shortliffem. Expertní systém Mycin byl projektován tak, aby na základě výsledků 

krevních testů pacienta stanovil diagnózu pro infekční onemocnění a následně navrhl 

podle váhy a výšky, a s ohledem na alergie pacienta, antibiotickou terapii. Systém byl 

koncipován jako pravidlový s mírou příslušnosti a je možné jeho základní 

rozhodovací schéma formálně zapsat jako: 

IF konjunkce podmínek THEN diagnóza + míra příslušnosti. 

V expertním systému bylo užito zpětného řetězení. (Zvárová J. et al. 2009) 

Mycin se stal do jisté míry demonstrátorem potenciálu expertních systémů. Poměr 

shody pro Mycin byl 69 %.       V roce 1980 vznikl z Mycinu Emycin, což byl 

otevřený expertní systém. V polovině osmdesátých let dvacátého století vznikl 

expertní systém Caduceus ve snaze ještě více zlepšit Mycin. Následovaly z 

expertního systému Mycin odvozené systémy Internist a PUFF. Systém Internist, 
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užívaný dodnes, tvoří platformu pro celé vnitřní lékařství, zatímco PUFF z první 

poloviny osmdesátých let dvacátého století je zaměřen na diagnózy plicních chorob 

na základě funkčního vyšetření plic. Práce a stupeň vizualizace dat odpovídala roku 

vzniku systému, z dnešního pohledu se na tento systém díváme spíše jako na systém 

experimentální, jež naznačil další vývoj. Z novějších uveďme například ILIAD, AIP, 

DiagnosisPro či CaDet. Expertní systém DiagnosisPro je zaměřen na co největší 

možnou část vnitřního lékařství, naproti tomu CaDet je systém vyvinutý pro 

diagnostiku karcinomů co v možná nejnižším stádiu. Expertní systém je založen na 

zpracování dat z osobní anamnézy a klinického vyšetření.
1
 V dnešní době jsou 

expertní systémy inkorporovány i do některých ambulantních medicínských systémů, 

jako jsou např.: PC doktor, Amicus, Medicus, Software JH, Data plan, MD comfort, 

Smart medix.
2
  

 

 

 

Obrázek 3: Ukázka výstupu z expertního systému PUFF 

Zdroj: http://www.aistudy.co.kr/expert/puff.htm 

                                                 
1
  http://www.cancerprev.org/Journal/Issues/26/101/1291/4513 

2
  http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/ehealth-a-telemedicina-

expertni-systemy-v-peci-o-zdravi-10-dil-472086, staženo 24. 1. 2015 

http://www.aistudy.co.kr/expert/puff.htm
http://www.cancerprev.org/Journal/Issues/26/101/1291/4513
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/ehealth-a-telemedicina-expertni-systemy-v-peci-o-zdravi-10-dil-472086
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/ehealth-a-telemedicina-expertni-systemy-v-peci-o-zdravi-10-dil-472086
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Obrázek 4: Ukázka práce s expertním systémem Caduceus 

Zdroj: http://www.getfilings.com/sec-filings/120716/CADUCEUS-SOFTWARE-

SYSTEMS-CORP_10-K/ 

 

 

 

Obrázek 5: Ukázka práce s expertním systémem Diagnosis Pro 

Zdroj: https://softwareuneed.wordpress.com/2008/11/11/medical-

software/diagnosis-pro/ 

 

 

 

http://www.getfilings.com/sec-filings/120716/CADUCEUS-SOFTWARE-SYSTEMS-CORP_10-K/
http://www.getfilings.com/sec-filings/120716/CADUCEUS-SOFTWARE-SYSTEMS-CORP_10-K/
https://softwareuneed.wordpress.com/2008/11/11/medical-software/diagnosis-pro/
https://softwareuneed.wordpress.com/2008/11/11/medical-software/diagnosis-pro/
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Významným současným expertním systémem v medicíně je GIDEON (Global 

Infections and Epidemiology Online Network) zaměřený na infekční a tropické 

nemoci s nabídkou následné terapie. Úspěšnost  při stanovení diagnózy zkoumaná na 

souboru 495 pacientů celého expertního systému se podle tvůrce pohybuje kolem     

94 %. Systém obsahuje znalosti o více než 350 infekčních nemocích a více než 400 

lécích proti nim. Mezi uživatele patří nejen významné americké nemocnice, ale          

i vládní organizace z Ameriky, Evropy či Izraele. 

 

 

Obrázek 6: Grafické prostředí expertního systému Gideon  

Zdroj: http://www.gideononline.com/wp/wp-content/uploads/Mongolia-

Example1.png 

 

Na principu případů z minulosti je založen diagnostický expertní systém 

CASNET pro diagnostiku Glaukomu. Každý nález je poté inkorporován do báze 

znalostí a slouží poté k posuzování případů nových.  

Celkově je možné shrnout vývoj expertních systémů v lékařství následovně: 

zpočátku se jednalo o systémy především úzce zaměřené na určitou oblast některého 

oboru lékařství. Teprve později došlo k jejich integraci do větších celků s tím, že 

postupně se snaží obsáhnout celé medicínské obory. S rozvojem informačních 

technologií v poslední dekádě dvacátého století došlo k zjednodušení užívání              

a zároveň ke zvýšení funkcionality medicínských expertních systémů.   

 

http://www.gideononline.com/wp/wp-content/uploads/Mongolia-Example1.png
http://www.gideononline.com/wp/wp-content/uploads/Mongolia-Example1.png
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1.3.2 Diagnostické expertní systémy v zubním lékařství 

 

 Zubní lékařství či stomatologie představuje medicínský obor, jenž se zabývá 

onemocněním dutiny ústní, od onemocnění zubních tkání a sliznic, včetně projevů 

systémových onemocnění v dutině ústní, až k chirurgii dentoalveolární a nástavbově 

též maxillofaciální. Z toho je patrné, že se jedná o komplexní a rozmanitý obor. 

Přesto je možné konstatovat, že zatím nebyl vytvořen žádný zásadní a rozšířený 

diagnostický expertní systém pro zubní lékařství, jenž by bylo možné svým 

rozsahem a kvalitou srovnat s některým z výše uvedených diagnostických expertních 

systémů v jiných oborech medicíny než je zubní lékařství. Dosavadní expertní 

systémy v zubním lékařství se vyznačují především dvěma atributy. Za prvé je to 

jejich převážně univerzitní původ, nejedná se o expertní systémy, které vznikly na 

základě poptávky zubních lékařů po takovém druhu systému či marketingového 

průzkumu některé ze softwarových firem či sdružení, jež by ve vývoji takového 

systému spatřovaly možnost obchodního úspěchu. Druhou důležitou vlastnost 

představuje jejich úzké zaměření na pouze jeden či více podoborů zubního lékařství. 

Jedná se tedy o systémy, jež jsou úzkoprofilové, v zásadě řeší pouze úzký segment 

celého oboru. Na druhou stranu je nutné zmínit, že i přes obecně velmi nízkou 

rozšířenost a úzkou specializovanost expertních systémů v zubním lékařství se 

nejedná o systémy po stránce kvality báze znalostí a inferferenčního mechanismu       

o systémy druhořadé. Tyto systémy často pracují na základě moderních 

matematických a logických přístupů. To dokumentuje i například návrh expertního 

systému A fuzzy expert system design for diagnosis of periodontal dental disease 

autorů N. Allahverdi a T. Ackan ze Selcuk University v Turecku prezentovaný v roce 

2011.
3
  

Jako další příklad expertního systému uveďme An expert system for the 

diagnosis and management of oral ulcers, který vznikl přispěním asi 60 odborníků    

z univerzity v Tantě. Systém byl vytvořen pro diagnostiku a terapii ulcerózních 

onemocnění sliznic dutiny ústní. Vedle typických onemocnění dutiny ústní byly do 

báze znalostí zařazeny i znalosti o nejfrekventovenějších projevech systémových       

a pohlavních onemocnění v dutině ústní. Vážená shoda diagnózy se udává 75 %. Na 

rozdíl od předcházejícího diagnostického systému užívá tento systém jiného způsobu 

                                                 
3
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6110913&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ie

ee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6110913 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6110913&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6110913
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6110913&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6110913
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práce s neurčitou informací. Pro každé onemocnění obsažené v bázi znalostí byly 

zjištěny znaky a symptomy podle jejich relativní četnosti v populaci. Jejich analýzou 

systém diagnostikuje pravděpodobné onemocnění a vyjádří míru kvalitu odhadu 

diagnózy pomocí disktrétní škály od 0 (pro nejistotu) až do 4 (pro velkou míru 

jistoty).
4 

Jiným expertním systémem je systém Computerized expert system for the 

diagnosis of pulp-related pain vytvořený Lékařskou fakultou na Univerzitě                 

v Medunse v Jižní Africe. Tento expertní systém, založený na Bayesovské statistice, 

pomáhá při diferenciální diagnostice pulpitid či nekrózy pulpy na základě                   

17 symptomů.
5
 

Expertní systémy v zubním lékařství nemusí být určeny výlučně k účelům 

diagnostickým, ale mohou pomoci i při plánování preventivních programů. Jako 

příklad je možné užít An expert system for planning dental caries preventive 

programs, jenž vznikl v rámci spolupráce mezi několika americkými univerzitami. 

Hlavním znakem pro doporučení preventivního programu je výše KPE.
6
  

Existuje však specifická skupina systémů užívaných v protetickém zubním 

lékařství, která splňuje definici expertního systému, avšak vymyká se výše 

uvedenému. V dnešní době nacházejí především v rozvinutých a bohatých zemích 

světa stále většího uplatnění CAD/CAM systémy. S narůstající rolí počítačů při 

zpracování protetických materiálů a výrobě protetických náhrad stoupají požadavky 

na funkcionalitu software, který tyto procesy řídí. Samotná CAD/CAM technologie 

byla představena již v roce 1971 a v zubním lékařství v roce 1983. Záhy byl vytvořen 

systém CEREC a později i Denticad, jenž v sobě obsahoval i expertní systém pro 

automatickou tvorbu zubních náhrad. Následovaly systémy CICERO a Lava 

CAD/CAM
7
. Na vývoji obdobného systému pracuje německá společnost Fraunhofer 

IFF za podpory Spolkového ministerstva hospodářství a technologií.
8
 

 

1.3.3 Expertní systémy - shrnutí 

Zdá se, že expertní systémy v zubním, ale i všeobecném lékařství nacházejí 

                                                 
4
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687857414000171 

5
 http://europepmc.org/abstract/med/2012668 

6
http://www.oralhealthsa.org/Dental_Public_Health_San_Antonio/Research_by_Dental_Public_Healt

h_Residents_files/DPHRes_Werner_SystemCariesPreventive.pdf 
7
 http://www.ijsscr.com/sites/default/files/articles/IJSS-CR_6.pdf 

8
 http://www.iff.fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/virtual-engineering/expertensystem-

automatisierter-designprozess-zahnersatz.html 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687857414000171
http://europepmc.org/abstract/med/2012668
http://www.oralhealthsa.org/Dental_Public_Health_San_Antonio/Research_by_Dental_Public_Health_Residents_files/DPHRes_Werner_SystemCariesPreventive.pdf
http://www.oralhealthsa.org/Dental_Public_Health_San_Antonio/Research_by_Dental_Public_Health_Residents_files/DPHRes_Werner_SystemCariesPreventive.pdf
http://www.ijsscr.com/sites/default/files/articles/IJSS-CR_6.pdf
http://www.iff.fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/virtual-engineering/expertensystem-automatisierter-designprozess-zahnersatz.html
http://www.iff.fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/virtual-engineering/expertensystem-automatisierter-designprozess-zahnersatz.html


 

 

25 

 

stále většího uplatnění. I přes nevyplněný přehnaný optimismus z přelomu 

osmdesátých a devadesátých let dvacátého století se tato forma umělé inteligence 

udržela a zdá se, že má před sebou ještě velký potenciál. Na druhou stranu se nedá 

považovat expertní systém na neomylný a lidského lékaře asi nikdy nenahradí. Přesto 

se však může stát cenným a užitečným nástrojem pro zrychlení a zefektivnění léčby. 

Bude však třeba vyřešit ještě některé nedostatky a omezení pro užití expertních 

systémů. 

Jak již bylo uvedeno výše, neexistuje a v dohledné době asi ani nebude 

vytvořen žádný diagnostický expertní systém, jenž by postihoval celé zubní lékařství. 

Úzce specializované expertní systémy však mohou být velmi užitečné, přihlédneme-

li k tomu, že tak jako v jiných medicínských oborech, existují i v zubním lékařství 

zubní lékaři praktiční a specializovaní. Právě pro praktické zubní lékaře mohou být 

tyto systémy velmi užitečné. Jiným způsobem užití expertních systémů v zubním 

lékařství může být vzdělávání, a to jak pregraduální, tak i postgraduální. 

 

1.4 Matematické modelování a jeho využití v praxi 

 

 Při popisu nejrůznějších zákonitostí využíváme často modelů. Model je 

vlastně jakýsi odraz skutečnosti, skutečných zákonitostí, avšak v reálných situacích 

svázán s určitou mírou zjednodušení a nepřesnosti. Někdy je dokonce možné vytvořit 

modelů více, avšak s tím, že se liší právě výše uvedenými atributy. Kvalitní model 

musí být obecný, alespoň v oblasti, kterou má ozřejmit.  

To často souvisí s formální stránkou modelu. Zdá se být proto logické, že pro 

tvorbu modelů je často využíváno matematického aparátu. Aplikace matematiky má 

několik výhod. Matematika má obecný charakter, umožňuje popsat i vztahy, které by 

byly za jiných okolností těžce pochopitelné nebo na jejich nematematické pochopení 

by bylo třeba věnovat velké množství sil a energie. Dále je to možnost intra                

a extrapolace, jež umožňují posoudit, odhadnout či modelovat hodnoty takové, jež 

nebyly přímo naměřeny. Takové úsudky bývají v praxi spojovány 

s pravděpodobnostním počtem, avšak jejich určení bez matematického modelování 

by bylo obtížné až sporné. 

Pokud dává matematika obecné modely z pohledu minimálně formální stránky, 

je možné takové modely za určitých okolností poměrně jednoduše skládat 
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dohromady (jejich složitost je potom dána obtížností matematického aparátu). 

Matematika umožňuje navíc popisovat i systémy s velkým počtem prvků a vztahy 

mezi jednotlivými prvky systému. Matematické modelování se rozvíjí od začátku 

rozvoje věd samotných. Za připomenutí stojí Pythagorova věta či počátky fyziky 

v novověku. Již takové vztahy můžeme považovat za matematické modely. Rozvoj 

těchto metod je potom urychlen rozvojem matematiky samotné a ostatních věd, jež 

by mohly takové metody aplikovat. Zásadní pro rozvoj jak z pohledu výpočetní 

složitosti, tak i z pohledu rozšíření těchto postupů představuje rozvoj informačních 

technologií v druhé polovině 20. století.  

 

1.5 Přehled vybraných cyst orofaciální oblasti obsažených 
v expertním systému pro diferenciální diagnostiku cyst 
v orofaciální oblasti 

 

Níže uvedená kapitola obsahuje základní medicínské informace o cystách. Dále 

jsou v ní popsané cysty, k jejichž diferenciální diagnostice je možno užít 

předkládaného expertního systému. Jedná se o statisticky nejčastější cysty čelistních 

kostí.   

Vznik a růst cyst 

 Mechanismy vzniku a růstu cyst byly po dlouhou dobu tématem diskusí           

a zkoumání. Je tomu teprve několik let, kdy došlo ke všeobecné shodě. Patogenezi 

cyst je vhodné rozdělit do tří fází: iniciální fáze, fáze formování cysty a fáze růstu 

cysty (Shear et al. 2007).  

Iniciální fáze: Jak již bylo zmíněno, cysta je vystlána epiteliální membránou. 

Buňky této membrány pocházejí z Malassezových zbytků (Toller et al. 1966) 

(epitelové zbytky, které jsou pozůstatkem Hertwigovy pochvy), dále to mohou být 

buňky, které jsou pozůstatkem zárodečné dentální lišty, tzv. Serresovy perly. Ty se 

mohou rovněž podílet na tvorbě cystické výstelky. Třetím možným zdrojem jsou 

zbytky redukovaného sklovinného epitelu. Malassezovy zbytky jsou nejčastějším 

zdrojem pro výstelku radikulárních cyst, zbytky dentální lišty se uplatňují                    

u keratocyst (Louis et al. 2007, Ward et al. 2004). Ostrůvky těchto buněk přetrvávají     

i po dokončeném vývoji a erupci zubu v parodontálním ligamentu (Latoo et al. 

2009). V iniciální fázi tvorby radikulární cysty jsou epitelové zbytky zavzaty do 
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periapikálního granulomu, který se vytvoří na základě zánětlivé reakce u zubu 

s nekrotickou infikovanou pulpou (např. následkem zubního kazu) (Dunfee et al. 

2006). Endotoxiny, uvolňované bakteriemi, stimulují epitelové buňky k proliferaci. 

Imunologické studie ukázaly, že důležitou roli zde hrají imunoglobuliny (hlavně 

IgG) a složky komplementu (konkrétně C3). Tyto látky byly prokázány v buňkách 

periapikáního granulomu. Uvažuje se, že jejich úloha je následovná: když bakteriální 

antigeny dosáhnou určité koncentrace, vznikne komplex antigen – protilátka, spolu 

s tímto se aktivuje komplement. To vede ke zvýšené vaskulární permeabilitě               

a leukotaktické odpovědi organismu (Shear et al. 2007). Je tedy zřejmé, že dochází 

k interakci několika mechanismů od vzniku komplexu antigen-protilátka až po 

komplexní imunologickou odpověď organismu, která vede k proliferaci epitelu          

a během níž dochází ke spojování jednotlivých ostrůvků epiteliálních buněk. 

 Fáze formování cysty: V této fázi pokračuje proliferace a dochází 

k postupnému formování cystické dutiny. Zde existují dvě všeobecně uznávané 

teorie. Jedna popisuje tento proces následovně: proliferující epitel obklopí vazivový 

povrch abscesové dutiny (mikroabscesy přítomné v granulační tkáni) či dutiny 

vzniklé jako následek rozpadu vazivové tkáně granulomu, způsobené 

proteolytickými enzymy a tato dutina se poté začne rozšiřovat. Druhá a všeobecně 

více podporovaná je teorie, že dutina vzniká z epiteliální masy, v jejímž centru 

začnou buňky degenerovat a rozpadat se. Existuje několik teorií, jak dochází 

k rozpadu těchto buněk. Hovoří se o vzniku intercelulárního edému, který začne 

splývat v mikrocyty. Byly objeveny důkazy o vzniklých „trhlinách“ v proliferujícím 

epitelu, které později dávají vznik cystické dutině. Uvažuje se i o čistě imunitní 

reakci, kdy aktivované epitelové zbytky získají antigenní charakter a následně dojde 

k jejich rozpadu. Tato teorie však nevysvětluje, proč jsou takto postiženy pouze 

centrální buňky a nikoliv periferní.   

Fáze růstu cysty: Již jsme opakovaně uvedli, že cysta má svojí výstelku. Ta 

funguje jako semipermeabilní membrána. Uvnitř cysty je vyšší osmotický tlak než 

vně, což způsobuje průchod tekutin z tkání kolem ní. Cysta tak zvětšuje svůj objem    

a tlačí na okolní tkáně, které buď odtlačuje, nebo v případě kostí dochází k jejich 

resorpci. Naskýtá se otázka, jak je možné, že dochází ke zvětšování objemu cysty 

přes neustálé „zřeďování“ jejího obsahu. Toto je vysvětleno tím, že uvnitř dutiny 

dochází k lytickým procesům epiteliálních buněk a buněk zánětlivé reakce a tím je 

zajištěn neustálý přísun malých bílkovinných molekul, které udržují vyšší osmotický 
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tlak uvnitř cysty. Toller (Shear et al. 2007) ve svých experimentech in vivo 

vyzkoušel průnik radioaktivních krystaloidních a koloidních roztoků do cysty. Zjistil, 

že krystaloidy pronikly rychle a téměř beze zbytku. Naproti tomu koloidní roztoky 

měly tendenci se zachytávat na membráně. Toto bylo potvrzením toho, že stěna cysty 

je  semi-permeabilní membránou. Z těchto poznatků je zřejmé, že cysta musí být 

odstraněna, jelikož její růst sám o sobě neustane. Matematické modely ukazují (Ward 

et al. 2004), že průměr cysty roste lineárně s rozdílem osmotického tlaku v cystě         

a jejím okolí, což představuje v průměru růst cysty cca 2,5 mm/rok. Rozdíl 

osmotického tlaku hraje hlavní úlohu ve vývoji cysty v raném stadiu jejího vývoje. 

Tyto modely umožňují také odhadnout dobu vzniku cysty. Je však popsán případ, 

kdy i bez chirurgické intervence došlo ke spontánní regresi cysty (Shah et al. 2002). 

Jde ovšem o velkou vzácnost, navíc bez uspokojivého vysvětlení tohoto jevu. 

V žádném případě nelze při léčbě cyst čekat na její spontánní regresi (Regezi |A, 

2011). 

Je důležité připomenout, že ne všechny cysty vznikají stejně (Landini et al. 

2006). Totéž platí pro mechanismus jejich růstu. Např. folikulární cysta se rozvíjí 

tak, že během obtížné erupce zubu dojde k poranění perikoronárního vaku a mezi 

ním a zubem se začne hromadit tekutina. Následný růst již probíhá na základě 

osmotického tlaku, jak je popsáno výše. Není tedy zánětlivého původu, ale je cystou 

vývojovou (Wang et al. 2009). Nejčastěji jsou tímto procesem postiženy třetí moláry 

dolní čelisti (Ko et al. 1999). Svým chováním je specifická odontogenní keratocysta 

která se, jak je již výše uvedeno, zakládá ze zbytků dentální lišty (Larsen et al. 1993) 

Cystická dutina je vystlána membránou s orto- či parakeratózou, kde dochází 

k aktivní proliferaci. Cysta tedy neroste pasivně na základě osmotického tlaku, nýbrž 

aktivní proliferací buněk. Toto také vede některé autory k závěru, že tato cysta je 

benigní neoplázií. To se také promítá v přístupu k léčbě odontogenních keratocyst, 

která musí být více radikální. Některé cysty, ač se vyskytují v čelistech, nemusí mít 

vývojově vůbec žádný vztah k zubům (neodontogenní cysty). Nejčastější cystou 

tohoto druhu je cysta ductus nasopalatini (Francolí et al. 2008).  

 

Možnosti radiologické diagnostiky 

 V tomto ohledu má dodnes nezastupitelnou úlohu RTG diagnostika a to 

hlavně ortopantomogram (Serman et al. 1999). Dává celkový přehled o stavu čelistí a 

to včetně větve a kondylu, zobrazuje i čelistní dutiny (Francolí et al. 2008). OPG se 
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jeví jako velmi vhodné pro screeningové vyšetření. U větších lézí je ovšem třeba 

udělat vyšetření počítačovou tomografií (obr. 30) a to včetně 3D rekonstrukce. Jedná 

se o větší cysty, kde je třeba znát jejich přesný rozsah a vztah k okolním strukturám. 

Konečné slovo má samozřejmě histopatologické vyšetření, které nám určí, o jaký 

druh cysty šlo, eventuálně jestli se opravdu jednalo o cystu, či jiný útvar (Murad et 

al. 1994-2010). 

 

 

Obrázek 7: CT – axiální řez cysty dolní čelisti vpravo 

 

 

Klinická diagnostika 

 Cysty mohou zůstat dlouhou dobu nerozpoznány, jelikož jsou klinicky němé, 

neupozorní na sebe bolestí a pacient nemá žádné jiné obtíže (Irfan et al. 2007). 

Pokud se nejedná o neprořezaný zub (např. s folikulární cystou), bývají většinou 

náhodným nálezem během stomatologického vyšetření, kdy jsou zachyceny na RTG. 

Pokud cysta narostla do větších rozměrů, projevuje se jako nebolestivé pevné zduření 

kosti. Někdy se cysta zvětší natolik, že dochází k asymetrii obličeje. V ústní dutině 

zjišťujeme přesně ohraničený útvar krytý nezměněnou sliznicí. Při pohmatu dochází 

k fluktuaci anebo, není-li kompakta zcela resorbovaná, k prolamování její stěny 

v místech nejvyššího vyklenutí.  
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Léčba cyst  

 V dnešní době se při léčbě snažíme o úplné odstranění cysty (exstirpace 

cysty). Od marsupializace (cystostomie) se již upustilo. Důvodem k tomuto postupu 

je hledisko preventivně onkologické. Zjistilo se, že ponechaný cystický epitel             

u některých operovaných cyst maligně degeneruje a vede ke vzniku karcinomu 

(Toman et al. 1983). Marsupializace byla dříve indikována u cyst větších rozměrů, 

kde by po exstirpaci cysty vznikl velký defekt, mohlo dojít během hojení k rozpadu 

krevní sraženiny, jejímu infikování a nezhojení rány. Dnes se již dá využít 

augmentačních materiálů, které toto riziko téměř vylučují a umožňují lepší hojení 

rány po rozsáhlých cystektomiích. S pouhou exstirpací cysty si nevystačíme               

u odontogenní keratocysty, kde, díky jejímu agresivnímu chování a častým 

recidivám, musíme přistoupit k radikálnější léčbě (Regezi et al. 2001). 

Doporučených postupů při terapii odontogenní keratocysty je více a jejich popis 

přesahuje rámec tohoto textu. V přísně indikovaných případech (velikost či druh 

cysty, její umístění) volíme nejradikálnější léčbu, kterou je resekce čelisti. 

 

1.5.1 Klasifikace 

 

 Klasifikace cyst prodělala během let svůj vývoj a dodnes neexistuje jednotné 

dělení. Nejen, že existuje několik možností rozdělení cyst (dle místa výskytu, původu 

atd.), ale někteří autoři uvádějí některé cysty jako samostatnou jednotku, jiní to 

vhledem k jejich vzájemné podobnosti odmítají a doporučují jejich zařazení pod 

jedinou cystu. Z toho vyplývá, že je k dispozici mnoho variací klasifikace.  

Zřejmě nejpodrobnější klasifikaci zveřejnili Shear a Speight (Shear et al. 2007) 

v roce 2007. Avšak i oni k ní dodávají, že je to jedno z mnoha možných dělení, 

nikoliv to jediné správné a sami přiznávají, že tato klasifikace je pro klinickou praxi 

možná až moc složitá.  

Nicméně pro potřeby maxillofaciální chirurgie a praktických zubních lékařů 

zcela postačí i následující rozdělení čelistních cyst dle poslední verze ICD z roku 

2007 (http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/): 

 

http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/)
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I. Radikulární cysty: 

1. Apikální (periodontální) 

2. Residuální 

3. Periapikální 

II. Vývojové odontogenní cysty: 

1.      Keratocysty 

2.      Folikulární 

3.      Laterální periodontální 

4.      Primordiální cysta 

5.      Gingivální cysta 

6.      Erupční cysta 

III. Vývojové (neodontogenní) cysty: 

1. Globulomaxilární 

2. Mediální palatinální 

3. Nazopalatinální 

4. Cysta canalis incisivus 

5. Cysta papilla palatina 

IV. Jiné čelistní cysty: 

1.     Aneurysmatická kostní cysta 

2.     Solitární kostní (traumatická) cysta 

3.     Haemorhagická cysta 
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1.5.2 Odontogenní keratocysta 

 

Odontogenní keratocysta byla popsána Mikuliczem v roce 1876 jako 

dermoidní cysta, později byla Hauerem (1926) a Kostečkou (1929) označena jako 

cholesteatoma.  

U pacientů starších 46 let se vyskytuje asi 10,2 % z celkového počtu. Podle 

Cohena a Sheara (1980) tvoří 82,8 % keratocysty parakeratinizující, 6,9 % 

orthokeratinizující a 10,3 % kombinace para- a orthokeratinizujících cyst. Vyskytuje 

se u mužů negroidní rasy v počtu 0,61 případů na milion za rok. Poté u mužů bílé 

rasy v počtu 5,37 případů na milion za rok, méně často u žen bílé rasy (3,64 případů 

na milion za rok). Poměrně raritní je u žen negroidní rasy. 

 

                         Obrázek 8: Věková distribuce keratocyst 

  Zdroj: Shear, M.-Speight, P.M. Cysts of oral and maxillofacial regions. 

                                 Musgaard: Blackwell, 2007 

 

Keratocysta se vyskytuje častěji v mandibule (77 %) než v maxille (23 %). Asi 

polovina všech keratocyst se nalézá v oblasti angulus mandibulae. Maximální 

incidence dosahuje odontogenní keratocysta ve věkové skupině 10 až 19 let u obou 

pohlaví, s rostoucím věkem klesá přibližně lineárně taktéž u obou pohlaví obdobně. 

Přesto nacházíme statisticky významný rozdíl ve věkové distribuci odontogenní 

keratocysty podle toho, zda se jedná o výskyt sporadický či v rámci syndromu 

NBCCS. V případě sporadického výskytu se pohybuje střední hodnota věku, ve 

kterém je nejčastěji keratocysta diagnostikována asi 40 let, zatímco v případě 

výskytu v rámci syndromu NBCCS shledáváme bimodální rozdělení střední hodnoty 
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věku s peaky o hodnotách 15-45 a 55-65 let. Výskyt spojený s výše uvedeným 

syndromem je signifikantně častější než výskyt sporadický. Ke stanovení diagnózy 

NBCCS, čili Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrom nebo také Gorlin-Goltzova 

syndromu, se užívá velkých a malých kritérií, přičemž je třeba výskytu alespoň dvou 

velkých nebo jednoho velkého a dvou malých kritérií. K velkým kritériím se řadí 

manifestace jednoho či dvou kožních bazaliomů nebo manifestace pouze jednoho, 

avšak do věku 20. let života. Dále se počítá za velké kritérium právě výskyt 

odontogenních keratocyst čelistí. Mezi další patří kalcifikace falx cerebri, anomálie 

tvaru žeber. Za velké kritérium se též počítá přítomnost alespoň dvou či více 

palmárních vkleslin. I když téměř 50 % v populaci se vykytujících Gorlin-

Goltzových syndromů představuje nové dominantní mutace, jedná se stále ve 

vysokém procentu populačního výskytu o onemocnění dědičné. Proto se výskyt 

kritérií Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndromu u příbuzného prvního stupně 

hodnotí jako velké kritérium u daného jedince. Mezi malá kritéria se počítá 

makrocefalie, vyklenutí patra, rozštěp rtu a patra, hypertelorismus a anomálie kostí 

skeletu. Mezi další malá kritéria patří ovariální fobromy a výskyt meduloblastomu.   

 

 

Obrázek 9: Keratocysta dolní čelisti vpravo – peroperační fotografie 

 

 

Keratocysta má velmi časté tendence k pooperačním recidivám. Je proto 

zřejmé, že tato vlastnost vyžaduje velké nároky na plánování rozsahu léčby. Detailní 

popis léčebných modalit by překračoval rozsah této práce, proto se v tomto textu 
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spokojme pouze s jejich výčtem, jedná se o léčbu chirurgickou, kryoterapii pomocí 

tekutého dusíku, excize připojené mukózy ve spojení s eknukleací cysty s následným 

řešením kostního defektu, dekomprese a marsupializace keratocysty. Poslední dvě 

metody, jež je možné zařadit k metodám konzervativním, mají méně než optimální 

výsledky a nebývají proto v současné době doporučovány více než jako adjuvantní 

léčba k léčbě chirurgické. Obdobně se nezastává již ani samotná enukleace                 

a doplňuje se kyretáží, neboť jen málokdy se podaří vyjmout celý a neporušený 

cystický vak. Také kryoterapie tekutým dusíkem se používá v kombinaci                    

s chirurgickým vybavením cysty.  

Mezi základní klinické projevy patří bolest a otok. Vzácněji může být přítomna 

i paresthesia dolního rtu nebo zubů. Některé léze mohou vést k patologickým 

frakturám čelisti. Někdy mohou být pacienti zcela bez příznaků a keratocysta je 

objevena během běžné RTG kontroly, jedná se především o keratocysty uložené         

v oblasti sinus maxillaris, ramus mandibulae či v oblasti condylu. Bylo prokázáno, že 

orthokeratinozované cysty jsou méně kuratibilní než keratocysty parakeratinizované. 

Nevoid basal cell carcinoma syndrom byl popsán Bikleyem a Johnsonem          

v roce 1951 na 3-leté pacientce s multilalokovou „odontogenní folikulární cystou“.  

Gorlin a Goltz v roce 1960 přisoudili asociaci mezi výskytem odontogenních 

keratocyst v rámci toho syndromu s basaliomem. Postupně byla popsána celá 

skupina velkých a malých kritérií, podle nichž se NBCC syndrom diagnostikuje. 

NBCC syndrom podléhá genetické závislosti s autozomální dominancí a silnou 

penetrací. Později byl popsán i gen za toto onemocnění zodpovědný a uložený na 

dlouhém raménku 9. chromozomu (9q22.3).  

Jak již bylo uvedeno výše, základní léčebnou modalitu tvoří chirurgické 

ošetření, třebaže shledáváme poměrně častou tendenci k recidivám. Stále se opíráme 

o Hansenovu a Pindborgovu práci z roku 1963. V ní bylo prokázáno, že neexistuje 

vztah mezi velikostí keratocysty a pravděpodobností, že bude následně recidivovat       

v závislosti na její velikosti či poloze. Není asi signifikantní vliv mezi tím, zda byla 

odontogenní keratocysta chirurgicky exstirpována či fenestrována. Sám Hansen 

popsal pravděpodonost recidivy jako 0,52. K obdobným výsledkům dospěli i ostatní 

autoři. Bylo popsáno několik možných příčin tak vysoké tendence k recidivě. Podle 

jedné z nich je tato příčina dána multilokulární tendencí odontegenních keratocyst      

a tvorbou satelitních keratocyst. Pokud je potom enukleace nekompletní, přetrvává 
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cystický epithel s potenciálem k dalšímu růstu. Dále je možná příčina i v histologické 

struktuře odontogenní keratocysty. Její epithel je velmi tenký a fragilní, a zvláště 

jsou-li keratocysty větších rozměrů, může být jejich enukleace velmi obtížná a hrozí 

riziko oddělení byť jen části epithelového zbytku a jeho přetrvání v operační ráně. 

Takový relikt má potom stejný potenciál k růstu jako v případě první z možných 

teorií. Později byly domněnky o těchto teoriích posíleny o zjištění, že je-li 

keratocysta vyjmuta vcelku, je pravděpodobnost recidivy minimální. Podle jiných 

domněnek je vysoká míra recidiv dána, zvláště u keratocyst syndromových,                  

i molekulárně biologickým působením defektního genu tak, že bazální buňky 

mukózy obsahují četné hamartie, jež jsou často hlavně v oblasti třetích molárů           

k nalezení. V posledních letech se často dává do souvislosti vznik odontogenních 

keratocyst v závislosti na abnornální expresi bone morphogenic protein-4, p63          

(z rodiny p53) či působení elafinu, jenž byl popsán i u laboratorně vyvolaných 

keratocyst. Někdy bývá též diskutováno abnormální působení Epithelium growth 

factoru či laktoferrinu.  

 

           

        Obrázek 10: CT s keratocystou dolní vpravo – 3D rekonstrukce 

                                              

 

Odontogenní keratocysta se na RTG projevuje jako malá kulatá či ovoidní 

radiolucentní oblast. Může být velmi dobře odlišitelná díky sklerotizovanému okraji 

od kostní tkáně, ve které je uložena. Jindy může být naopak hranice keratocyty 
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nezřetelná a difuzní. Povrh nemusí být nutně rovný, naopak může být velmi členitý, 

připomínající hřebenový, a taková keratocysta, třebaže sama může být unilokulární, 

může být často reprodukována podle RTG jako multilokulární. Obecně členitý 

povrch signalizuje nerovnoměrnost v růstu a v růstových centrech keratocysty. Navíc 

obecně řečeno, jsou multilokulární keratocysty spíše vzácné a bývá někdy obtížné je 

diferenciálně diagnostikovat především od ameloblastomu.  

 

 

Obrázek 11: OPG – keratocysta úhlu a větve dolní čelisti vpravo  
 

 

Za základní patogenetický důvod vzniku keratocyst se považuje abnormalita     

v odontogenním epithelu, buď dentální laminy nebo jejích zbytků, nebo proliferaci 

bazálních buněk z nad nimi ležícím orálním eptihelem. Nabízí se dnes dvě teorie 

vzniku. První z nich byla formulována Robinem v roce 1945. Podle této hypotézy je 

původ cystického epithelu ve stellate reticulum, tedy ve sklovinném orgánu v raných 

stádiích jeho vývoje. Nabízí i vysvětlení solitární či multiplilaločnaté formy podle 

toho, jestli keratocysta má původ ve sklovinném orgánu jednoho či více zubů. 

Později se ukázalo, že skutečně může často docházet k aplazii zárodečných tkání 

skloviny. Na druhou stranu je známo, že keratocysta se často rozvijí i v oblastech, 

kde žádné zuby ani jejich zárodky přítomny nejsou. S touto teorií je spojeno i starší 

označení keratocysty primordiální cysta.  

Podle výzkumů pacientů se syndromem NBCC byla formulována teorie, že 

původ odontogenních cyst se omezuje u těchto pacientů na lamina dentalis. Přesný 

kauzální mechanismus vzniku nebyl zatím popsán, avšak jak již bylo uvedeno výše, 

tvoří jeho základ genetický podklad onemocnění.  
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Browne a Rittersma navrhli, že NBCC syndrom se může vyskytovat v různě 

variabilní míře exprese, a je proto možný výskyt keratocyst i bez dalších 

přidružených symptomů. Naopak podle Stoelinga a jeho spolupracovníků je původ 

odontogenních keratocyst dán proliferací bazálních buněk, což dokládají četnými 

histologickými pozorováními. Obdobný názor zastávají i Shear a Altani, kteří na 

rozdíl od výše zmíněných autorů nevidí možnost průniku bazálního epithelu mukózy 

v kostních fenestracích, nýbrž v hamartiích.  

 

1.5.3 Radikulární cysta /cystis radicularis/ 

 

Radikulání cysta představuje patologický zánětlivý proces, jehož růst je dán 

epitheliální proliferací. Jedná se o nejčastěji se vyskytující z cyst v orofaciální 

oblasti, k jejichž vzniku dochází při nekróze, eventuálně nekróze s následnou 

gangrénou pulpy příčinného zubu stimulací epitheliálních zbytků v periodontálních 

ligament. Vzácně se mohou vyskytovat i v oblasti cervixu daného zubu jako následek 

patologického procesu v oblasti parodontálního chobotu.  

Mechanismus vzniku radikulární cysty podléhá základním principům vzniku 

cyst vůbec. Periapikálně se šířící zánětlivý proces dráždí Malassezovy ostrůvky. 

Vytváří se tak zánětlivý exsudát z rozpadajících se buněk obklopený semipermeabilní 

membránou. Takový proces je charakterizován hypertonickým obsahem. Ten má za 

následek vysoký osmotický gradient vůči okolí, jenž vzhledem k výše uvedené 

semipermeabiltní membráně umožňuje průchod kapalin dovnitř. Tak dochází ke 

zvětšování cysty (Lim A. A., 2002).   

V prvním decéniu je tato klinická jednotka poměrně vzácná, ačkoliv je zubní 

kaz u dětí stále poměrně běžné onemocnění, třebaže má své regionální                         

a socioekonomické odlišnosti. Následuje růst frekvence tohoto onemocnění 

v decéniu druhém, ve třetím nalézáme vůbec nejvyšší frekvenci. Velká frekvence je 

také v čtvrtém a pátém decéniu. Častěji jsou postiženi muži (58,5 %) než ženy       

(41,5 %).  
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Obrázek 12: Věková distribuce radikulárních cyst s přihlédnutím na pohlaví  

Zdroj: Shear, M.-Speight,P.M. Cysts of oral and maxillofacial regions. Musgaard:   

Blackwell, 2007. 
 

Radikulární cysta se vykytuje častěji v oblasti maxilly (60 %) než mandibuly 

(40 %). Vysokou frekvenci výskytu nacházíme v předních úsecích maxilly, což může 

být zapříčiněno několika důvody. Jednak se jedná o jejich polohu, kvůli které je         

u nich daleko větší pravděpodobnost nekrózy pulpy jako následek úrazu a jednak 

možnost existence palatinálních invaginací, které mohou být příčinou nekrózy pulpy 

horního druhého řezáku. Negativní vliv na vitalitu pulpy mělo v minulosti též 

používání silikátového cementu v estetické krajině, což je však v dnešní době 

obsolentní.  

 

Obrázek 13: RTG - OPG s radikulární kostní cystou zubu 35 

 

Mnoho radikulárních cyst je asymptomatických a jsou objeveny náhodně 

během RTG vyšetření. Uvádí se, že na základě histologického rozboru periapikálních 
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projasnění jsou periapikální granulomy častější než radikulární cysty. Vznik 

radikulární cysty je dán několika na sebe navazujícími fázemi. Nejprve dochází ke 

stimulaci Malazzesových ostrůvků na pariapikálních ligamentech k zánětlivé 

stimulaci dané především nekrotickkou pulpou a působením bakteriálních antigenů, 

laboratorně bylo prokázáno, že mohou k takové aktivitě vést actinobacilus 

actinomycetemcomitans, porphyromonas gingivalis či Escherichia coli. Za imunitní 

systém jsou přítomny IgG a T-lymfocyty.  

 

 

 

        Obrázek 14: Peroperační nález radikulární cysty, vzniklé od radixu zubu 35 

 

Na rozdíl od ostatních cyst orofaciální oblasti se nedoporučuje chirurgická 

intervence jako první z modalit léčebných. Asi 85 až 95 % periapikálních lézí je 

možné léčit primárně endodonticky. Teprve v případě, kdy není endodoncie úspěšná, 

je možné vykonat některý z výkonů periapikální chirurgie. Pouze dle RTG je totiž 

velmi obtížné určit, zda se jedná o pravou radikulární cystu, u níchž je chirurgická 

intervence indikována, nebo periapikální granulom či nepravou radikulární cystu, jež 

je obvykle možné léčit pouhým endodontickým ošetřením. Závěrem uveďme, že 

existuje mezi autory značná nejednotnost ohledně klasifikace a léčby periapikálních 

nálezů.  
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1.5.4 Aneurysmatická kostní cysta 
 

Aneurysmatické kostní cysta představuje poměrně málo častou lézi v oblasti 

orofaciálního systému,  jež se vyskytuje převážně v dlouhých kostech a v páteři. 

Pravá příčina onemocnění zůstává prozatím neznámá, uvažuje se však o reaktivním 

pochodu. Označení navrhli Jaffé a Lichteinstein v roce 1942 na základě nálezu na 

RTG vyšetření.  

Poprvé byla aneurysmatická kostní cysta popsána v orofaciální oblasti v roce 

1958. Jedná se o velmi vzácné onemocnění v obou čelistech, zaujímající pouhých     

0,4 % všech cyst v orofaciální oblasti. Asi v 95 % se s touto klinickou jednotkou 

setkáváme v prvních třech deceniích, bez zjevné pohlavní závislosti. Častěji se 

nachází v mandibule (62 %). Byl však popsán i výskyt blízko očnice a zasahující do 

arcus zygomaticus. Výskyt v přední oblasti mandibuly je poměrně vzácný, nejčastěji 

se vyskytuje v molárové krajině, oblasti angulus či ramus mandibulae. Vzácný je 

výskyt v processus condylaris. Aneurysmatická kostní cysta se projevuje bolestivým 

tuhým otokem a malokluzí. Symptomy mají často rychlou tendenci progredovat. 

Příležitostně mohou blízké zuby zůstat vitální. Jakmile dojde k perforaci cortexu, a je 

cysta kryta pouze periostem, někdy ještě s tenkou vrstvou cortexu, mohou se 

palpačně objevit symptomy připodobňované k praskání skořábky vajíčka, avšak 

nepulsují a auskultačně také nejsou zřejmé. Při diferenciální diagnostice mohou hrát 

roli pacientovy vzpomínky na úraz či trauma v dané oblasti. Někdy může být 

přítomná i kontraktura. 
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Obrázek 14: Věková distribuce aneurysmatické kostní cysty 

Zdroj: Shear, M.-Speight, P.M. Cysts of oral and maxillofacial regions. 

Musgaard: Blackwell, 2007 

 

 

 
Obrázek 15: Peroperační nález aneurysmatické kostní cysty – dutina bez výstelky,     

na dně dutiny je vidět nervověcévní svazek  

 

Na RTG má aneurysmatická kostní cysta vzhled charakteristického 

"balónovitého" růstu, který zapříčiňuje radiolucentní oblast s elevací periostu             

a následnou ovoidní či houbovitou expanzí kosti a typickou "blown-out" expanzí 

lamina corticalis. Je zřejmé, že aneurysmatická kostní cysta může mít juxtacortikální 

a intramedullární lokalizaci. Juxtacortikální lokalizace jsou typické pro lokalizaci 
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mimo oblast hlavy a krku a jsou nalézány v oblasti primárního traumatu. Naopak 

intramedullární aneurysmatické kostní cysty bývají asociovány se sekundárními 

změnami spojenými s traumatem. Podle Kransdorfa a Sweeta (1995) je 

pravděpodobné na základě výše uvedeného, že tento druh cysty v orofaciální oblasti 

vzniká následkem náhlého porušení vaskulárního zásobení nebo vytvoření 

arteriovenózního shuntu. Nejčastější léčebnou modatilu představuje kyretáž..  

 

 

Obrázek 16: CT s aneurysmatickou kostní cystou větve dolní čelisti, 3D rekonstrukce                                                                                                              

 

 

1.5.5 Cystis ductus nasopalatinus 

 

Cysta ductus nasopalatinus je neodontogenní cysta orofaciální oblasti. Dlouho 

se předpokládalo, že původ této cysty je v epitheliálních zbytcích nasopalatinálního 

kanálu. Později začala být taková teorie odmítána embryology a patology.  

Cysta ductus palatinus představuje nejčastější neodontogenní cystu orofaciální 

oblasti. Meyerem (1931) zkoumaná populační frekvence na kadaverech činí 1,5 %. 

Podle Sheara a Paula (2006) postihuje častěji muže (71 %) než ženy (29 %). 

Nejčastějím klinickým projevem je zduření v přední  části tvrdého patra, asi v místě 

papila incisiva. Někdy může být zduření přítomno i na labiální ploše alveolárního 

hřebene nebo může způsobit vypuknutí spodiny nosní. Takové vyboulení bývá 

nejčastěji 1,5 až 2,5 cm velké a je asociováno s bolestí, jenž se vysvětluje útiskem 
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nasopalatinálního nervu. Někdy dokonce může být bolest jediným symptomem bez 

zjevné přítomnosti vyboulení samotného. K dalším symptomům patří výpotek, který 

může být mukózní, pacienti poté udávají slanou chuť, nebo purulentní, v jehož 

případě si pacienti stěžují na nepříjemnou chuť.  

 

 

 Obrázek 17: Cystic ductus nasopalatinus (CT – panoramatická rekonstrukce) 

 

Histologicky je cysta nasopalatinálního duktu značně nejednotná. Setkáváme 

se zde se stratifikovanou squamózní, pseudostratifikovanou sloupečkovou či 

kuboidní strukturou či jednoduchým dlaždicovitým epithelem. Nejčastěji bývá 

zastoupena právě pseudostratifikovaná sloupečková struktura.  

I přes výše uvedené symptomy často může být cysta dlouhá léta skryta              

a objevena teprve při běžném zubním preventivním radiologickém vyšetření. Léčba 

cysty ductus nasopalatinus spočívá v její chirurgické enukleaci.  
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Obrázek 18: Cystic ductus nasopalatinus (CT – axiální řez) 

 

 

 

Obrázek 19: Věková distribuce nasopalatinální cysty 

Zdroj: Shear, M.-Speight,P.M. Cysts of oral and maxillofacial regions. 

Musgaard: Blackwell, 2007 

 

1.5.6 Folikulární cysta 

 

Folikulární cysta představuje typ cysty, která vzniká při expanzi folikulárního 

vaku neprořezaného zubu v oblasti korunky zubu a bývá připevněna k jeho krčku.     

Z pohledu diferenciální diagnostiky je třeba tuto definici striktně dodržovat, neboť 

může být při běžném radiodiagnostickém vyšetření snadno zaměněna s odontogenní 

keratocystou, nebo i dokonce s unilokulární formou ameloblastomu. Udává se, že  

folikulární cysty tvoří asi 17 až 25 % všech odontogenních cyst. U dětí se může 
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jednat dokonce až o 45% podíl. Blízkou klinickou jednotkou je cysta erupční, jež je 

morfologicky shodná s cystou folikulární, avšak jsou spojené s právě se 

prořezávajícím zubem. Bílá rasa bývá postižena častěji než rasa negroidní. Věková 

distribuce je podmíněna výše uvedenou skutečností, že cysta se vyskytuje u zatím 

neprořezaných zubů, čemuž odpovídá i strmý nárůst incidence ve věkové skupině     

10 až 19 let, s maximem kolem 20 až 29 let a následný harmonický pokles v dalších 

věkových obdobích. Nejvíce folikulárních cyst je diagnostikováno u dolních molárů 

a potom horních řezáků, což koresponduje s distribucí retinovaných zubů v obou 

čelistech. Následuje oblast dolních premolárů a třetích horních molárů. V průměru 

připadá asi 1,44 folikulární cysty na 100 retinovaných zubů. 

 

     

Obrázek 20: Peroperační obrázek folikulární cysty dolní čelisti podmíněný        

rutinovaným zubem 33                                                                                                 

 

 Folikulární cysta vzniká proliferací zbytků epithelu po sklovinném orgánu, 

přesný mechanismus není dosud znám. Stěna folikulární cysty je tvořena 2 či 3 

vrstvami redukované epithelové tkáně, pod níž se nachází vrstva pojivové tkáně. 

Obsahem cysty jsou poměrně často cholesterolové hatě či ložiska hemosiderinu. 

Vzácností nejsou ani zánětlivé či dysplastické změny cystické membrány.  

Podobně jako keratocysta, může folikulární cysta dorůstat velkých rozměrů, 

než bude diagnostikována. Většina z nich je diagnostikována ve chvíli, kdy se hledá 

příčina, proč zub není prořezaný a zkoumá se, zda je retinovaný či nezaložený. 
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Někdy přivede pacienta pomale rostoucí vyboulení. Folikulární cysty jsou jenom 

zřídkakdy bolestivé, především, jsou-li infikované.  

 

 

 

Obrázek 21: Věková a pohlavní distribuce folikulární cysty                           

Zdroj: Shear, M.-Speight,P.M. Cysts of oral and maxillofacial regions. 

 Musgaard: Blackwell, 2007 

 

 

Na RTG se jeví folikulární cysta jako unilokulární radiolucentní oblast spojená 

s korunkou zubu. Projasnění má přesně definované ohraničení. To mizí, je-li cysta 

druhotně infikována. Vzácně může mít trabekulární uspořádání, které dává vzhled 

multilokulární. Rozeznávají se 3 varianty folikulární cysty na RTG. Centrální, ve 

které cystický vak obklopuje korunku zubu symetricky, v takovém případě je 

působení cystického vaku na korunku přibližně symetrické a může proto dojít             

k vybočení z erupční dráhy zubu. Naopak u laterálního typu působí cystický vak 

pouze na jednu stěnu korunky zubu. Poslední typ tvoří cirkumferentní typ, jenž 

jakoby představuje prodloužený centrální typ směrem radikulárně s tím, že je stále 

dodržena definice folikulární cysty a cystický vak je připojen ke krčku přičinného 

zubu.  
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Obrázek 22: RTG -OPG folikurální cysty těla mandibuly. Cysta je způsobená 

rutinovaným zubem 33 

 

 

Léčba folikulární cysty je ovlivěna věkovou distribucí, jenž spadá do pozdního 

dětství a rané dospělosti a snahou o záchranu příčinného zubu. Důraz je kladen na 

konzervativně-chirurgické ošetření kombinované s ortodontickou terapií, aby mohl 

být zub cysty zbaven a zařazen do své normální polohy v zubním oblouku. Pro dolní 

premoláry a horní špičáky představuje úspěšnost takového ošetření 81 a 36 %.          

U třetích molárů se volí extrakce. Zřídka se volí jako léčebná modalita i dekomprese.  
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2 Cíl  práce 

 

 

1. Vytvořit expertní systém na podporu rozhodování při léčbě cyst čelistních 

kostí. Při tvorbě expertního systému vycházet z protokolu užívaného na 

Oddělení Maxillofaciální Chirurgie Stomatologické Kliniky Dětí a Dospělých 

Fakultní Nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.  

2. Vytvořit skupinu pacientů s útvary v čelistních kostech, u kterých dle 

radiologického, anamnestického a fyzikálního vyšetření bylo důvodné 

podezření, že se jedná o cystu.  

3. U těchto pacientů stanovit diferenciální diagnózu, plán terapie a operační 

péče dle protokolu užívaného na naší klinice. Toto následně srovnat 

s návrhem námi vytvořeného expertního systému. Lze předpokládat, že 

pokud je systém správně funkční, budou návrhy v převážné většině shodné. 

Absolutní shodu nepředpokládáme, jelikož se jedná o počítačový program, 

který nemůže plnohodnotně nahradit člověka, a to hlavně v oblasti intuice 

lékaře. 

4. Užití 3D rekonstrukcí a užití matematického modelování u pacientů s větší 

lézí. Podrobení tohoto modelu detailnímu rozboru rozvržení sil a jeho 

srovnání u pacienta s intaktní čelistí. Zde lze předpokládat, že u postižené 

nebo operované čelisti dojde ke změně rozložení sil oproti čelisti zdravé. 
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3 Materiál a metody 

 

Jako hlavní výzkumnou metodu jsme zvolili srovnání vytvořeného expertního 

systému pro diferenciální diagnostiku cyst v orofaciální oblasti z pohledu 

diagnostiky a navržené terapie s běžným terapeutickým protokolem oddělení 

Maxillofaciální Chirurgie Stomatologické Kliniky Dětí a Dospělých Fakultní 

Nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Nejprve byla 

pacientovi odebrána standardní anamnéza týkající se nejen nynějšího onemocnění       

a zaměření na orofaciální oblast, avšak i zahrnující nejzákladnější medicínské údaje 

jako prodělaná onemocnění mimo orofaciální oblast, celková onemocnění, infekční 

onemocnění, s důrazem na užívaná antiagregační a antikoagulační farmaka                 

a s dotazem na pacientovy alergie. Předmětem anamnézy byly také socioekonomické 

poměry pacienta a abúzus drog a cigaret.  

Z pohledu nynějšího onemocnění byl každý pacient dotazován na charakter       

a intenzitu bolesti, dobu trvání a frekvenci. Fyzikální vyšetření se nikterak 

neodlišovalo od běžného standardu užívaného v orální a maxillofaciální chirurgii. 

Bylo pátráno po různých abnormalitách v předpokládaných oblastech, například 

vyklenutí tváře nebo v dutině ústní, vitalitě a viklavosti zubů, jež by mohly souviset 

s cystickým útvarem, a dále také vztah ostatních tkání a struktur k cystě (bolestivost, 

změna tvaru a velikosti spádových uzlin, případné patologie v inervaci hlavových 

nervů, vztah ke kolemčelistním prostorám).  

Standardně bylo fyzikální vyšetření doplněno o rentgenologické vyšetření. 

Standardním typem rentgenologického vyšetření bylo OPG, v případě větších            

a složitějších lézí doplnění o CT vyšetření. 

Byla navržena diferenciální diagnóza a plán péče. Zároveň byla takto získaná 

data doplněna do expertního systému. Následovala standardní léčba dle protokolu 

kliniky. Poté byly výsledky definitivní diagnózy a léčebné modality po uplynutí doby 

jednoho roku posouzeny s výsledkem předkládané diagnózy a léčebné modality 

navržené expertním systémem. U vybraných pacientů s větším či složitějším 

defektem byl navíc zhotoven matematický model, jenž byl podroben dalšímu 

zkoumání. 
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3.1  Diagnostický expertní systém pro diferenciální 
diagnostiku odontogenních cyst 

 

Expertní systém pro diagnostiku cyst v čelistech obsahuje tyto klinické 

jednotky: cystis radicularis et folicularis, cystis residualis, cystis ductus nasopalatini, 

keratocystis a pseudocystis posttraumatica haemoragica.  

 

 

Obrázek 23: Diagnostická rozvaha expertního sytému 

 pro cysty orofaciální oblasti 

 

 

3.1.1 Technologické pozadí rozhodovacího systému 

  

K vývoji tohoto systému byla využita webová technologie. Ukázky užívání 

tohoto systému jsou znázorněny na obrázcích 31, 32 a 33. Webové aplikace jsou 

populární především pro svoji nezávislot na platformě (operačním systému) 

a všudypřítomnost webového prohlížeče. Webový prohlížeč se obvykle nazývá 

tenkým klientem, jelikož sám o sobě logiku aplikace nezná. Webová aplikace je 

online dostupná na http://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=34. 

Základními kameny jsou jazyky HTML, CSS a JavaScript. HTML je hlavní 

jazyk pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci 

dokumentů na Internetu. Koncepce jazyka HTML je charakterizován množinou 

http://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=34
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značek (tzv. tagů) a jejich vlastností (tzv. atributů) definovaných pro danou verzi. 

Například <bold> je otevírací značka pro zvýraznění textu. Příklad HTML 

dokumentu:  

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title>Titulek</title> 
 </head> 
 <body> 
  <p>Toto je <a href="http://google.com/">odkaz</a> na 

Google.com</p> 
</body> 
</html> 

 

 

Tento příklad nabídne uživateli odkaz na http://google.com. 

  

Obecně můžeme říci, že HTML definuje strukturu dokumentu. Jeho vzhled 

můžeme nastavit pomocí CSS. Tento jazyk určuje způsob zobrazení elementů na 

stránkách HTML. Tedy CSS definuje, že nadpis (o kterém HTML určilo, že je 

nadpis) bude červený, že tabulka bude na bílém pozadí, atd. Hlavním smyslem je 

umožnit oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Příklad CSS pravidla: 

  
body { 

  background-color: blue; 

  color: white; 

} 

   

Tento kód nastavuje barvu pozadí stránky na modrou a barvu textu na bílou. 

 

Funkcionalita našeho rozhodovacího systému je ovládána JavaScriptem. 

Program v JavaScriptu se spouští po stažení WWW stránky z Internetu na straně 

klienta (prohlížeče). Po kliknutí na tlačítko “Proveď analýzu” se úlohy ujmou funkce 

definované Javascriptem, které posléze vyhodnotí uživatelem zadané hodnoty            

a provedou analýzu podle definovaných rozhodovacích pravidel. 

Tato část se vždy odehrává na počítači uživatele a neodesílají se žádná data 

na server. Jinými slovy načtená stránka bude fungovat, i když užvatel není na 

Internet připojený. 

Kombinací HTML, CSS a Javascriptu jsme vytvořili elegantní rozhodovací 

systém s jednoduchým rozhraním. Architektura systému umožňuje jeho použítí 

http://google.com/
http://google.com/
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offline (na lokálním počítači bez připojení na internet) ale i online, kde mnoho 

uživatelů může dálkově systém využívat. 

 

3.1.2 Báze znalostí expertního systému 

 

Expertní systém je koncipován jako pravidlový deklarativní, bez kvantifikace 

neurčitostí. Specifikem medicíny je, že některé často velmi závažné diagnózy jsou 

poměrně vzácné. Klasický pravděpodobnostní nebo fuzzy přístup by mohl snadno 

vést k jejich podcenění a z prostého statistického pohledu k poměrně vysokým 

procentům shody. Proto bylo v této práci vypuštěno kvantifikování neurčitosti. 

Funguje tedy jako diagnostický systém, kdy je-li splněn příslušný předpoklad, 

systém na jeho základě odvodí závěr, který předloží.  

 

Při návrhu diagnózy postupuje systém podle následujícího klíče:  

IF je RTG patologie a je ohraničená a je vztah k zubům, konkrétně k radixům zubu 

THEN Radikulární cysta 

IF je RTG patologie a je ohraničená a je vztah k zubu, kontrétně k radixům zubu 

THEN Folikulární cysta 

IF je RTG patologie a je ohraničená a není vztah k zubům a je umístěna v horní 

čelisti mezi středními řezáky THEN Cystis ductus nasopalatini  

IF je RTG patologie a je ohraničená a není vztah k zubům a utrpěl úraz v danné 

lokalizaci THEN Postraumatická hemorhagická pseudocysta 

IF je RTG patologie a je ohraničená a není vztah k zubům a Prodělal již dříve v dané 

lokalizaci operaci (chirurgické vybavení retinovaného zubu, či exstirpaci cysty) 

THEN Residuální cysta.    

IF je RTG patologie a není ohraničený útvar nebo resorbuje kořeny zubů THEN 

Keratocysta nebo možnost eventuální malignity 
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Při návrhu terapie postupuje systém podle následujícího klíče:  

 

IF velikost kostního defektu do 2 cm  

THEN 

Operace: Exstirpace cysty. Není nutná augmentace kostního defektu. Pokud se jedná 

o radikulární cystu, vyřešit příčinný zub – endodontické ošetření, resekce 

kořenového hrotu, ev. extrakce zubu. Pokud se jedná o folikulární cystu, kde 

příčinou je třetí molár, ten extrahovat. Pokud se jedná o jiný zub, konzultovat situaci 

s ortodontistou, zda se pokusit zub zachránit /aktivní tah, zařazení zubu do zubního 

oblouku/ a zahájit následnou ortodontickou terapii, nebo ho extrahovat.  

Následná péče: ATB (7 dní), při svalovém spasmu způsobeném operací rehabilitace 

otevírání. Perfektní hygiena dutiny ústní včetně výplachů heřmánkem (14 dní). 

Kontrolní OPG po výkonu, další kontrola včetně OPG 6 týdnu po výkonu, další půl 

roku poté, dále pravidelná dispenzarizace s RTG po roce. Současně eventuální 

ortodontická terapie. 

 

IF velikost kostního defektu nad 2 cm 

THEN 

Operace: Exstirpace cysty. Je nutná augmentace kostního defektu (autologními 

kostními štěpy z lopaty kosti kyčelní, ev. trikalciumfosfát). Pokud se jedná                

o radikulární cystu, vyřešit příčinný zub /endodontické ošetření, resekce kořenového 

hrotu, ev. extrakce zubu/. Pokud se jedná o folikulární cystu, kde příčinou je třetí 

molár, ten extrahovat. Pokud se jedná o jiný zub, konzultovat situaci s ortodontistou, 

zda se pokusit zub zachránit /aktivní tah, zařazení zubu do zubního oblouku/ a zahájit 

následnou ortodontickou terapii, nebo ho extrahovat. 

Následná péče: ATB (7 až 10 dní – dle rozsahu výkonu), při svalovém spasmu 

způsobeném operací rehabilitace otevírání. Perfektní hygiena dutiny ústní včetně 

výplachů heřmánkem (14 dní). Kontrolní OPG po výkonu, další kontrola včetně 

OPG 6 týdnů po výkonu, další půl roku poté, dále pravidelná dispenzarizace s RTG 

po roce. Současně eventuální ortodontická terapie. 
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IF velikost kostního defektu zasahuje do kloubního výběžku, fossa glenoidea 

nepostižena  

THEN 

Operace: Resekce postižené části čelisti, včetně exartikulace, rekonstrukce kloubu 

subtotální náhradou, rigidní mezičelistní fixace na 3 dny. 

Následná péče: ATB (10 dní). Třetí den po výkonu rozvolnění mezičelistní fixace      

s následnou rehabilitací. Dále kontrolní OPG po výkonu. Po dimisi kontroly první 

měsíc po týdnu, se zaměřením na otevírání úst a adaptaci pacienta na náhradu, další 

kontrola včetně OPG 6 týdnů po výkonu, další půl roku poté, dále pravidelná 

dispenzarizace s RTG po roce. 

 

IF velikost kostního defektu Zasahuje do kloubního výběžku, fossa glenoidea je také 

postižena  

THEN 

Operace: Resekce postižené části čelisti, včetně exartikulace, rekonstrukce kloubu     

a kloubní jamky totální náhradou, rigidní mezičelistní fixace na 3 dny. 

Následná péče: ATB (10 dní). Třetí den po výkonu rozvolnění mezičelistní fixace      

s následnou rehabilitací. Dále kontrolní OPG po výkonu. Po dimisi kontroly první 

měsíc po týdnu, se zaměřením na otevírání úst a adaptaci pacienta na náhradu, další 

kontrola včetně OPG 6 týdnů po výkonu, další půl roku poté, dále pravidelná 

dispenzarizace s RTG po roce. 

 

 

3.1.3 Práce s expertním systémem  

 

Pro samotné využívání systému je nutné zadat údaje pro přesnou identifikaci 

pacienta: jméno, příjmení a rodné číslo pacienta. Další části systému zahrnují: 

subjektivní nález, případný nález je nutné vypsat. Následuje nález objektivní, je 

možné případně vybrat z asymetrie obličeje, vyklenutí dutiny ústní, ortodontické 

anomálie, omezené otevírání a hypestézie. Jelikož při diferenciální diagnostice cyst 

hraje důležitou roli RTG vyšetření, bere tuto možnost v úvahu i tento expertní systém 

a nabízí vnést do rozhodování nejen přítomnost ohraničení projasnění, nýbrž               

i velikost kostního defektu. Stav chrupu je hodnocen pomocí možností: intaktní, 

sanovaný, kariézní a protetická rekonstrukce. Po vyplnění údajů je nutno zvolit 
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možnost „Proveď analýzu“ a systém údaje vyhodnotí a nabídne příslušnou diagnózu 

s návrhem terapie (obr. 31, obr. 32, obr. 33). Systém nabízí verzi dokumentu pro tisk 

(obr. 34).  

 

3.2 Zpětná vazba systému 

 

Z definice systému vychází možnost jeho zpětné vazby. Zpětnou vazbou 

v diagnostických expertních systémech rozumíme kvalitu, s jakou nám expertní 

systém stanoví diagnózu. V medicínských aplikacích obecně používáme k vyjádření 

shody nějakého diagnostického postupu dvou charakteristik – senzitivity a specificity 

– odvozených z diskriminační analýzy. V diagnostických systémech se obecně užívá 

procentuálního poměru shody. Tento postup je do jisté míry ekvivalentní se 

senzitivitou. Senzitivita bývá volně definována jako pravděpodobnost, že 

diagnostický postup (v našem případě je to diagnostický expertní systém) odhalí 

diagnostikované onemocnění, v případě, že pacient má ve skutečnosti tuto diagnózu. 

Není účelem této práce dokazovat, zda poměr shody je shodný se senzitivitou. Jenom 

zmiňme, že pro oba postupy jsou stejné požadavky na randomizaci a výpočet je 

taktéž stejný, a připomeňme vztah mezi relativní četností a pravděpodobností užitím 

Bernoulliho centrální limitní věty.  

Specificita ani falešný podíl nebyl u předkládaného diagnostického expertního 

systému pro diferenciální diagnostiku cyst kalkulován ani diskutován. Diagnostické 

expertní systémy pracují na základě posouzení znaků onemocnění a k nim některým 

z výše uvedených postupů a měr příslušnosti přiřazují klinicko-patologické jednotky. 

Jejich úkolem je tedy výběr mezi několika variantami (kvalitami), byť někdy 

s kvantitativním vyjádřením. Vzhledem k přítomnosti znaků onemocnění není 

pravděpodobné (i když ne vyloučené), že by byl falešný podíl významný. Znalostní 

báze ostatně neobsahuje možnost pacienta bez diagnózy.  
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3.3 Základy anatomie a biomechaniky dolní čelisti                 

a temporomandibulárního kloubu  

 

Vzhledem k tomu, že bude v dalším textu užito značné množství anatomické 

terminologie z oblasti dolní čelisti a budeme se taktéž zabývat biomechanikou 

čelistního kloubu, je vhodné si nejprve anatomii a biomechaniku této oblasti popsat. 

Anatomický popis je zestručněný pouze pro rozsah tohoto textu.  

 

Mandibula 

Dolní čelist (mandibula) (obr. č. 24) je nejsilnější obličejová kost a se zbytkem 

lebky je spojená 2 klouby (temporomandibulární kloub – viz. podrobněji dále).  

Dolní čelist je vzhledem ke své funkci, kterou je mimo jiné zpracovávání potravy 

vystavena velkým silám a tomu je také přizpůsobena. Velikost těchto sil je detailněji 

probírána v dalším textu.  

 

 

Obrázek 24: Anatomie dolní čelisti 

Zdroj: http://telemedicina.med.muni.cz/celistni-

chirurgie/res/image/mandib3.jpg 

 

Mandibula se skládá z těla dolní čelisti (corpus mandibulae), které pod úhlem 

120-125° přechází ve větev mandibuly (ramus mandibulae).  

http://telemedicina.med.muni.cz/celistni-chirurgie/res/image/mandib3.jpg
http://telemedicina.med.muni.cz/celistni-chirurgie/res/image/mandib3.jpg
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Úhel dolní čelisti se nazývá angulus mandibulae, na její laterální části je 

drsnatina zvaná tuberositas masseterica, což je místo, kam se na dolní čelisti upíná 

jeden ze žvýkacích svalů – musculus masseter. Analogicky ke stejnému místu se 

z mediální strany mandibuly upíná další žvýkací sval – musculus pterygoideus 

medialis.  

Větev dolní čelisti přechází kraniálně v kloubní výběžek (processus 

condylaris), na němž je hlavička mandibuly (caput mandibulae). Na mediální část 

hlavičky se upíná další žvýkací sval – musculus pterygoideus lateralis. Jeho další část 

se upíná na kloubní disk (viz. dále).  Na vnitřní straně větve dolní čelisti se nachází 

foramen mandibulae. Toto je místo, kam do dolní čelisti vstupuje nervově cévní 

svazek (nervus, arteria, vena alveolarirs inferior) a přes mandibulární kanál (canalis 

mandibulae) prochází dolní čelistí a vystupuje v místě foramen mentale. Na přední 

části ramus mandibulae vybíhá svalový výběžek (processus coronoideus/muscularis) 

a toto je místo, kam se upíná čtvrtý žvýkací sval – musculus temporalis.  

Tělo dolní čelisti je parabolicky zahnuté a jsou v něm zasazeny zuby. Jak je již 

výše popsáno, probíhá jím mandibulárním kanál, který ústí v bradovém otvoru 

(foramen mentale) v oblasti zhruba mezi kořeny prvního a druhého třenového zubu.  

 

Temporomandibulární kloub 

Čelistní kloub (obr. 25) patří z hlediska své složitosti k těm nejsložitějším v lidském 

těle vůbec. Caput mandibulae představuje kloubní hlavici, která zapadá do kloubní 

jamky, do fossy mandibularis. Celá struktura je navíc doplněná ventrálně ještě           

o tuberculum articulare a má elipsoidní tvar. Přítomnost kloubního disku řadí kloub 

do skupiny kloubů složených a symetrie na obou stranách mandibuly mezi klouby 

párové. 
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Obrázek 25 : Anatomie temporomandibulárního kloubu.  

1 – kloubní hlavice, 2 – kloubní jamka, 3 – kloubní hrbolek, 4 – disk,                           

5 – retrodiskální tkáň, 6 – m. pterygoideus lateralis, 7 – zvukovod 

Zdroj: Machoň et al. Léčba onemocnění čelistního kloubu. Grada, 2008 

 

Kloubní hlavice je tvořena, jak již bylo zmíněno, caput mandibulae. Naléhá 

pouze na ventrální část fossa mandibularis. Při pohledu shora má spíše tvar eliptický, 

naopak při pohledu z boku má tvar spíše kruhovitý. Je pokryt vazivovou chrupavkou, 

v níž přechází kostěná složka pomocí trnitých útvarů zvaných spiculae, jež mají          

s rostoucím věkem tendence k úbytku a poklesu pevnosti celé kloubní struktury. 

Navíc dochází snadněji k degenerativním procesům. Ventrodorzální úhel os obou 

ipsiolaterálních kloubních hlavic svírá úhel asi 160 stupňů.  

Kloubní jamka se skládá z tuberculum articulare squamosae ossis temporalis, 

fossa mandibularis squame ossis temporalis a dorzálně pars typmanica ossis 

temporalis. Povrch kloubní jamky je asi 3x větší než povrch kloubní hlavice. Facies 

articularies pokrývá vazivová chrupavka. Kloubní dutina se rozpadá na dvě části 

oddělené pomocí discus articularis. Horní má tvar sigmoideální a objem asi 1,2 ml, 

zatímco spodní zaujímá asi 0,9 ml a umožňuje spíše při svém půlměsícovém tvaru 

rotační pohyby, ne translační.  

Kloubní pouzdro je nálevkovitého tvaru, po stranách je připoután discus 

articularis, jinak je poměrně volné vůči ostatním strukturám. V místě disku je 

flexibilnější než v místech, na kterých naléhá na kostěné struktury. Samotný discus 

představuje chrupavčitou strukturu, jež je centrálně tenší nežli marginálně a svým 
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tvarem tak připomíná erytrocyt. Discus articularis je málo pohyblivý vůči kloubní 

hlavici, zato je velmi pohyblivý vůči kloubní jamce. Dorzálně od discus articularis je 

umístěn Zenkerův retroartikulární polštář, jenž tvoří řídké tukové vazivo a venózní 

pleteň z plexus pterygoideus.  

Funkčně jsou významné pro činnost temporomandibulárního kloubu žvýkací 

svaly – muscuslus temporalis, musculus pterygoideus lateralis et medialis a musculus 

masseter.  

Samotný pohyb kloubu je dán, jak již bylo uvedeno, kombinací dvou druhů 

pohybu – pohybu posuvného a rotačního. Při přechodu z maximální interkuspidace 

vůči maximálnímu otevření dominuje nejprve pohyb rotační, poté mluvíme                 

o složeném pohybu. Deprese mandibuly značí její pokles, tedy otevření úst. Podílejí 

se na něm hlavně musculus mylohyoideus a geniohyoides, venter anterior musculi 

digastrici a musculus pterygoides lateralis. Osu otáčení je možné rekonstruovat 

pomocí obličejového oblouku. Naopak elevace mandibuly představuje logicky 

uzavření úst a podílejí se na ní především musculus temporalis, musculus 

pterygoidus medialis et lateralis a musculus masseter. 

 Protrakce mandiluby představuje pohyb směrem dopředu a je dána dopředným 

pohybem musculus pterygoideus lateralis, pars profunda musculi masseteris               

a musculus pterygoideus medialis. Opačný proces, retrakce, je zajištěn pomocí pars 

posterior musculi temporalis a pars superficialis musculi masseteris.  

Při pohybu mandibuly do stran se setkáváme na rozdíl od ostatních případů       

s asymetrií pohybů. Retrakční kondyl se posouvá dorzoventrálně, zatímco 

druhostranný protrakční kondyl se posouvá ventromediokaudálně. Lateropulzi začíná 

musculus pterydoideus lateralis na straně pracovní a na druhé straně balanční 

(protrakční) se uplatňuje musculus mylohyoides jako depressor.  

Z klinického hlediska se rozeznávají některé přesně definované polohy, které 

nacházejí své uplatnění především při protetické či jiné rekonstrukci skusových 

poměrů. Centrální neboli zenitová poloha je vztah obou diskokondylárních komplexů 

co nejvíce kraniálně. Je možné ji dosáhnout při polknutí. Maximální interkuspidace 

je asi v 10 % shodná s polohou centrální. V optimálním případě dochází                     

k rovnoměrnému rozkladu (kontrakci) žvýkacích svalů. Dalším důležitým pojmem 

při protetické rekonstrukchi chrupu je klidová poloha. Je to poloha, kdy jsou oba 

klouby v kloubní jamce v kaudální a anteriorní pozici. Představuje takovou polohu 

čelistí, při které je zatížení žvýkacích a dalších svalů, na pohybu 
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temporomandibulárního kloubu podílejících se, co možná nejmenší. Její hodnota se 

udává od horního řezákového bodu k dolnímu 2 - 7 mm.  

 

3.4 Využití vytvořeného expertního systému                              
a matematického modelování v praxi 

 

Na naši kliniku byla v květnu roku 2009 odeslána 75letá pacientka pro 

rozsáhlou susp. cystu dolní čelisti vpravo. Ta byla náhodným nálezem na 

ortomantomogramu při vstupním vyšetření u jejího nového stomatologa.                   

U předchozího stomatologa nebyl panoramatický rentgen pacientce zhotovován, a to 

ani v rámci preventivních kontrol.  

 Začali jsme s vyšetřováním pacientky. Stran její osobní anamnézy byla pro nás 

důležitá informace o tom, že pacientka prodělala chirurgickou extrakci zubu             

48 v roce 2002. Od té doby během následujících dalších několika let docházelo 

intermitentně k otokům pravé tváře. Obtíže byly doprovázeny vždy kontrakturou         

a někdy i bolestí a zarudnutím kůže. Tento stav byl léčen chirurgicky a celkovým 

podáváním antibiotik a následně vždy došlo k ústupu obtíží. Léčba byla prováděna 

extramurálně a to celkem třikrát. Pacientka bohužel nebyla době informována, ani 

neměla žádné lékařské zprávy. Nevěděli jsme tedy, o jaké chirurgické zákroky 

přesněji šlo, zda byla prováděna histologická verifikace, popřípadě s jakým 

výsledkem. Dále, co se anamnézy pacientky týče, léčila se s hypertenzí, užívala ACE 

inhibitory ke korekci hypertenze, alergie neudávala žádné.  

Při klinickém vyšetření pacientka subjektivně neudávala žádné bolesti, jen 

jakýsi „tah svalů vpravo“ při maximálním otevírání úst. Dále při vyšetření funkcí 

hlavových nervů byla zjištěna hypestesie dolního rtu vlevo, kterou si do té doby 

pacientka sama neuvědomovala – jednalo se totiž o pomalu se rozvíjející dlouhodobý 

stav. Při detailnějším vyšetření obličeje jsme zaregistrovali diskrétní asymetrii 

obličeje, způsobenou velmi mírným otokem vpravo. Dále  při maximálním otevírání 

úst pacientka uváděla onen výše zmíněný „tah svalů vpravo“. Samotný rozsah 

otevírání byl v normě. Naměřili jsme hodnotu 5,9 cm, měřeno od horního 

alveolárního výběžku po dolní alveolární výběžek. Od tého hodnoty jsme odečetli 

hodnotu 1,9 cm, což je hodnota průměrné délky korunek horních a dolních středních 

řezáků – tyto zuby v ústech pacientky chyběly, jak je uvedeno dále.  
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 Při intraorálním vyšetření byla dutina ústní bez patologického nálezu. Bezzubý 

horní oblouk, v defektním dolním oblouku parodontické zuby 33, 43, 44, zbylé zuby 

chyběly.  

 Dle ortopantomogramu, který si pacientka přinesla s sebou, bylo v dolní 

čelisti vpravo patrné rozsáhlé ohraničení cystického projasnění. Útvar zasahoval od 

těla dolní čelisti přes úhel kraniálně až do kloubního výběžku. Vzhledem k rozsahu 

cysty bylo nutné doplnit CT vyšetření, a to včetně 3D rekonstrukce (Obr. 10,        

Obr. 11).  

Na provedeném CT byl patrný rozsáhlý cystický útvar, který na pravé straně již 

resorboval procesus condylaris mandibulae (někdy se v klinické praxi užívá termínu 

„kloubní výběžek“) a procesus coronoideus (v klinické praxi se můžeme setkat 

s výrazem „svalový výběžek“). Dále přes větev a úhel mandibuly zasahoval až 

k distální části těla dolní čelisti. Kaudálně cysta zasahovala až do canalis 

mandibulae, což vysvětluje hypestesii dolního rtu pacientky vpravo. 
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Obrázek 26 : CT vyšetření pacientky s cystou větve dolní čelisti vpravo,           

3D rekonstrukce, postižená strana 

 

 

 

Obrázek 27: CT vyšetření pacientky s cystou větve dolní čelisti vpravo,           

3D rekonstrukce, zdravá strana 
 

 

 

 



 

 

63 

 

           

Obrázek 28: CT vyšetření pacientky s cystou větve dolní čelisti vpravo,           

3D rekonstrukce, zdravá strana 
 

 

Přistoupili jsme k resekci části těla a celé větve dolní čelisti včetně exartikulace 

s následnou rekonstrukcí subtotální kloubní náhradou v jedné fázi (Obr. 35). 

Resekční výkon jsme zvolili, jelikož z důvodu výrazné destrukce větve mandibuly      

a téměř zresorbovaného kloubního výběžku na postižené straně hrozila již 

patologická fraktura dolní čelisti. Zároveň nebylo možné pro výše uvedený rozsah 

cysty zaručit kompletní exstirpaci cystické membrány, což je absolutní nutnost, 

jelikož z ponechaného zbytku cystické membrány může proliferací opět vzniknout 

cysta. Subtotální náhradu jsme zvolili, jelikož destrukcí nebyla postižena fossa 

glenoidea spánkové kosti, čili nebyla nutná její rekonstrukce. Zároveň jsme se 

s přihlédnutím k věku pacientky snažili o co nejméně zatěžující výkon.  

Zde prezentovaný expertní systém byl již tehdy plně funkční a zpřístupněný na 

výukovém portálu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Obr. 30, Obr. 31). 
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Obrázek 29: Expertní systém vložený na výukovém portálu  

2. lékařské fakultyUniverzity Karlovy v Praze 
 

 

 

Obrázek 30: Expertní systém vložený na výukovém portálu 

 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 

 

Získaná data jsme zadali do expertního systému, a nechali jsme je expertním 

systémem zanalyzovat (Obr. 31, Obr. 32, Obr. 33) a provedli jsme srovnání 

diferenciální diagnózy, plánu léčby a pooperační péče, kterou jsme zvažovali my 

s tou, kterou navrhl expertní systém (Obr. 33, Obr. 34).  
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Obrázek 31: Ukázka práce s expertním systémem - zadávání dat získaných při 

vyšetření pacientky do expertního systému. 
 

 

 

Obrázek 32: Ukázka práce s expertním systémem - zadávání dat získaných při   

vyšetření pacientky do expertního systém. 

 

 Expertní systém v rámci diferenciální diagnózy navrhl, že se jedná o reziduální 

cystu (Obr. 33). Toto souhlasilo s naší domněnkou, opřenou o anamnézu pacientky      

a zobrazovací metody. Nicméně k potvrzení jsme samožřejmě museli vyčkat 

definitivní histologické verifikace. Navrhovaný plán léčby se shodoval též s naším, 
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jelikož i expertní systém doporučil resekci postižené části čelisti s imediátní 

rekonstrukcí subtotální náhradou (Obr. 33, Obr. 34). I pooperační péče (Obr. 33,    

Obr. 34), která vychází z naších zkušeností, se shodovala s tou, kterou jsme plánovali 

my – tedy dostatečná antibiotická terapie, mezičelistní fixace v ranné pooperační fázi 

k imobilizaci čelisti, po odeznění hlavního otoku započetí rehabilitace                         

a samozřejmostí je dispenzarizace pacientky.  

 

 

Obrázek 33: Ukázka práce s expertním systémem - provedení analýzy 

 a navrhovaný plán péče 
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Obrázek 34: Ukázka práce s expertním systémem - navrhovaný plán péče     

Verze pro tisk, kterou vytvořil systém. 
 

 

 Po provedení všech potřebných vyšetření jsme červnu roku 2009 pacientku 

v celkové anestezii operovali dle našeho plánu. K rekonstrukci byla užita dlaha UNI-

LOCK (Obr. 36). Resekovaná čelist spolu s cystou byla odeslána na histologické 

vyšetření, které potvrdilo diagnózu reziduální cysty. 

 Pooperační období probíhalo bez komplikací, čtvrtý den po výkonu jsme 

rozvolnili mezičelistní fixaci a pacientka začala pod odborným dohledem 

fyzioterapeuta s rehabilitací pomocí dřevěných špátlí. Sedmý den po výkonu jsme 

pacientku propustili do domácího ošetřování a zároveň ji poučili o nutnosti 

pokračování rehabilitace.  

 Následně se pacientka pravidelně dostavovala k ambulantním kontrolám, 

otevírání úst se postupně zlepšilo na fyziologickou hodnotu, rány se zhojily bez 

obtíží, na rekonstrukční dlahu byla pacientka adaptována velmi dobře. Dne             

23. 2. 2010 bylo provedeno kontrolní CT včetně 3D rekonstrukcí (Obr. 35). Toto CT 

vyšetření jsme zároveň použili k vytvoření matematického 3D modelu, na jehož 

základě jsme zkoumali nové rozložení sil v operované oblasti. Tato problematika 

bude probírána dále. 
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Obrázek 35:  Kontrolní CT pacientky (3D rekonstrukce) po provedení 

resekčního výkonu s následnou rekonstrukční dlahou UNI-LOCK 

 

 

 

 

Obrázek 36: Rekonstrukční dlaha UNI-LOCK užitá po resekčním výkonu 
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V současné době je pacientka bez obtíží, bolesti nemá, příjem potravy je bez 

omezení. Otvírání úst je volné, čelist při otvírání úst neuchyluje. Pacientka je stále 

dispenzarizována na našem pracovišti a v současné době dochází ke kontrole již jen 

jednou ročně.  

 

Vytvoření matematického modelu 

 Nejprve jsme vytvořili 3D model zdravého TMK na základě MRI dat 

získaných z veřejně dostupné databáze Visible Human Project. Výsledky byly 

publikovány v publikacích Hliňáková et al., 2009; Daněk et al., 2010; Nedoma et al., 

2011. Trojrozměrný matematický model, který jsme použili v případě naší pacientky 

vychází z CT, které bylo zhotoveno rok po operaci. Na základě tohoto modelu jsme 

schopni simulovat a tím lépe pochopit nové rozvržení sil mezi glenoidální fossou 

temporální kosti a kloubní hlavicí protézy, které po operaci nastalo. Můžeme 

odhadovat chování protézy a glenoidální fossy vůči sobě a zároveň, zda a do jaké 

míry je ovlivněn kontralaterální kloub. Pro analýzu napětí a deformací v TMK               

a kloubu zrekonstruovaného protézou byla použita metoda konečných prvků, která 

patří mezi velmi používané numerické metody pro řešení problémů mechaniky          

i biomechaniky (Smith et al., 1986; Loon et al., 1998; Beek et al., 2000; May et al., 

2001; Nishio et al., 2009). Pro vizualizaci a geometrickou manipulaci byl použit 

speciální software (Schroeder et al., 1998; Viceconti et al., 2007).  

Při vytváření 3D modelů pro vizualizaci medicínských objektů byla data 

pacienta zpracována pomocí různých operací, jako např. filtrování, oříznutí, sloučení, 

extrakcí isoploch (třídimenzionální funkce používající kontury) a registrací 

(transformace více různých obrázků do jednoho). Tohoto se v medicíně využívá 

například při vyšetření CT nebo PET snímků s různou viditelností nádorů. Ty se při 

registraci spojí do obrázku, kde je dobře viditelná lokalizace nádoru. Tato data poté 

byla zobrazena pomocí proprietárního softwaru CTVolRegApp,
9
 který byl vyvinut na 

ZČU za pomoci Multimod Application Framework (MAF). MAF je konkrétní sada 

programů pro vývoj aplikací pro zpracování biomedicínckých dat (Viveconti et al., 

2007). 

MAF obsahuje 4 typy komponent: Virtual Medical Entities (VME) pro datové 

objekty, dále Views pro interaktivní vizualizaci, Inter face Elements poskytující GUI 

                                                 
9
 Zdroj: http:/graphics.zcu.cz/Projects/Medical-Data-Manipulation-and-Visualization 

http://graphics.zcu.cz/Projects/Medical-Data-Manipulation-and-Visualization
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(Graphical User Interface – grafické uživatelské prostředí) a poslední komponentou 

je Operations, která slouží k vytvoření nové nebo úpravě již existující VME. Do 

VME lze tedy importovat a konvertovat téměř jakákoliv biomedicíncká data. 

V našem případě jsme pro import dat použili formát DICOM (Digital Imaging 

and Communications in Medicine). Nyní ve stručnosti popíšeme manipulaci 

s DICOM daty v aplikaci CTVolReg. Prvním krokem je import dat prostorových 

VME (Obr. 37, 38). Dalším krokem je provedení extrakce iso-plochy z objemového 

VME. Použitím různých hodnot kontur (iso-ploch) může odborník získat plochu 

kostí, kůže a jiných měkkých tkání. 

 

 

 

Obrázek 37:Ukázka importu dat prostorových VME z DICOM formátu pomocí 

Graphical User Interface aplikace CTVolRegApp 
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Obrázek 38: Ukázka zpracování dat z DICOM formátu pomocí aplikace 

CTVolRegAPP 

 

Pro napěťově-deformační  analýzu byla použita metoda konečných prvků 

(FEM - Finite Element Method) se čtyřstěnnými elementy. FEM model simuluje 

staticky (dynamicky) zatíženou dolní čelist v předpokládané centrální okluzi, kde je 

temporomandibulární kloub modelován jako kloub skládající se ze tří komponent, 

dolní čelisti a dvou kloubních jamek. Matematický model a jeho numerické řešení je 

založeno na teorii semi-koercivního jednostranného kontaktního problému v lineární 

elasticitě (Hlaváček and Nedoma, 2002; Nedoma et al., 2011) a výpočet byl 

proveden v programu COMSOL Multiphysics s modulem Structural Mechanics. 

 

Konečný prvkový model obsahuje 43 107 čtyřstěnů s 12 006 uzly (Obr. 39 a, 

b) a kontaktní plochy mezi kloubním výběžkem a kloubní jamkou jsou určeny 

přibližně 40 uzly na každé straně. Pro numerický model  jsou předepsány  následující 

okrajové podmínky: (a) spánková kost, kde jsou lokalizovány a fixovány kloubní 

jamky temporomandibulárního kloubu, (b) na korunkách zubů jsou předepsány 

vertikální posuny o velikosti 1 mm svisle vzhůru, (c) pro žvýkací svaly na levé 

(neoperované straně) byly předepsány následující hodnoty zatížení: musculus 
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pterygoideus lateralis: (0.9, −0.6, 2.8) × 10
6
 Pa, musculus masseter: (0.7, −0.6, 2.8) × 

10
6
 Pa, musculus pterygoideus medialis: (0, −0.5, 1.5) × 10

6
 Pa. Pro žvýkací svaly na 

pravé (operované straně) byly předepsány následující hodnoty zatížení: musculus 

masseter: (−0.7, −0.2, 2.4) × 10
6
 Pa, musculus pterygoideus medialis: (0, −0.5, 1.5) × 

10
6
 Pa, musculus pterygoideus lateralis byl během výkonu přerušen.  

 

 

 

Obrázek 39: Ukázka geometrie modelu získané z dat v DICOM formátu 
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Obrázek 40: Prostorový model se znázorněním okrajových podmínek, tj. silovým 

působením žvýkacích svalů a předepsané oblasti fixace 

 

 

Materiálové parametry (Youngův modul pružnosti E a Poissonova konstanta ν) 

byly zvoleny  E = 1.71 × 10
10

 Pa, ν = 0.25 pro kostní tkáň a E = 2.08 × 10
11

 Pa, ν = 

0.3 pro materiál náhrady. Použité okrajové podmínky pro numerický model jsou 

znázorněny na obrázku 40. 

 

Výsledky 

 Na obrázku 41 je zachycena horizontální složka posunu ve směru osy x po 

zatížení. Na obrázku 42 vidíme horizontální složku posunu ve směru osy y. Vidíme, 

že větší zátěž je vyvinuta na levý TMK. To je způsobeno operační technikou, kdy 

během výkonu byly žvýkací svaly na operované straně přerušeny a jejich vliv potom 

není na dané straně znatelný. Obrázek 43 nám ukazuje vertikální posun. Je zde vidět, 

že minimální hodnota posunu - 2.339 × 10
−4

 m je v obou kloubních jamkách (fossa 

glenoidea), vertikální části kloubní náhrady a dorzální části levé, tedy zdravé větve 

mandibuly. Maximální hodnoty jsou v oblasti těla mandibuly a processus 

coronoideus vlevo. 
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Obrázek 41: Horizontální složka posunu ve směru osy x 

 

 

 

Obrázek 42: Horizontální složka posunu ve směru osy y 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

 

Obrázek 43: Vertikální složka posunu 

 

 

 

 

Von Misesovo napětí (ekvivalentní napětí), které je kombinací všech 

komponent napětí a vyjadřuje tak vlastně souhrnné napětí, má pro maxillofaciálního 

chirurga největší výpovědní hodnotu (Mahdian et al. 2013). Na obrázku 45 jsou 

znázorněna Von Misesova napětí v místě šesti šroubů, kterými je subtotální náhrada 

připevněna k dolní čelisti.  Obrázek 44 zachycuje dolní čelist celou a je zde zřejmé, 

že maximum Von Misesových napětí je v dorzální části krčku mandibuly vlevo, 

v místě rekonstrukční dlahy a processus alveolaris mandibulae. 
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Obrázek 44: Von Misesova napětí – pohled na celou dolní čelist 

 

 
 

 

 

Obrázek 45: Von Misesova napětí – detail na místo,  

kde je náhrada připevněna šrouby k dolní člisti 
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 Velmi zajímavé výsledky přinesla analýza hlavních napětí. Ty jsou 

charakterizovány tlakem (červená barva) a tahem  (modrá barva). 

Porovnáme-li rozložení napětí v oblasti větve mandibuly, processus coronoideus        

a kondylárního výběžku, vidíme, že na zdravé straně jsou tahy situovány v přední 

části, kdežto tlaky jsou distálně (obr. 47). Přitom na postižené straně, kde byly tyto 

anatomické struktury resekovány a nahrazeny titanovou dlahou, se tahy objevují 

v distální části dlahy (nahrazující větev a kloubní výběžek mandibuly) a tlaky 

pozorujeme v její přední části (obr. 48). Z tohoto je patrné, že rozložení napětí 

v dolní čelisti operované pacientky je odlišné od fyziologických hodnot. Je to dáno 

jinou anatomickou pozicí žvýkacích svalů (musculus masseter, musculus 

pterygoideus medialis, musculus temporalis) na operované pravé straně, které byly 

během výkonu přerušeny a přišity k titanové náhradě. Zbývající musculus 

pterygoideus lateralis má na distribuci napětí již jen minimální vliv. 

 

 

 

 

Obrázek 46: Výsledky rozložení tahů a tlaků  

(detail neoperované strany) 
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Obrázek 47: Výsledky rozložení tahů a tlaků  

(detail operované strany)  

 

  

 Můžeme vidět, že maximální hodnoty tlaků se sdružují do oblasti 

kondylárních výběžků obou TMK, kdežto nejvyšší hodnoty tahů pozorujeme 

v kraniální části těla mandibuly (obr. 47, 48). Dle výpočtů jsou maximální hodnoty 

tlaků přibližně  −1.05427 × 10
8
 Pa a maximální hodnoty tahů okolo 2.02357 × 10

8
 

Pa. 

 

Obrázek 48: Výsledky rozložení tahů a tlaků  

(pohled na celou dolní čelist) 
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Obrázek 49: Výsledky rozložení tahů a tlaků 

 (pohled na celou dolní čelist) 

 
 

 

Na obrázku 46 a 47 vidíme detailní studii oblasti TMK se zaměřením na hlavní 

napětí. Stejnou oblast jsme vyobrazili se zaměřením na rozložení Von Misesových 

napětí (obr. 50 a 51). Zde je vidět, že rozložení zatížení je více rovnoměrné na zdravé 

straně (obr. 50), kde pozorujeme rozložení sil ve třech rozlehlejších plochách, kdežto 

na straně operované jsou síly rozloženy pouze do dvou míst s vyšším zatížením (obr. 

51).  

Naměřené hodnoty ukazují, jak jsou napětí přenášena na dolní čelist, které části 

podléhají nejvyšší kompresi, a které jsou naopak nejvíce namáhány ohybem. Toto 

jsou místa potencionálně největšího rizika selhání (uvolnění šroubů protézy, 

zlomenina atd.).   

 



 

 

80 

 

 

Obrázek 50:Von Misesova napětí – detail na kloubní výběžek neoperované strany 

 

 

 

 

Obrázek 51: Von Misesova napětí – detail na kloubní výběžek operované strany 
 

 

 

Využití 3D modelů v ultrasonografii 

Další diagnostickou modalitou, jenž využívá matematického aparátu, je 

sonografie. Klasická sonografie je založena na rozdílné akustické impedanci různých 

druhů lidské tkáně a na dominantním postavení kapalin v lidské tkáni, jež umožňuje 

poměrně rychlé šíření akustické vlny. Měřením rozdílné akustické odrazivosti na 
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přechodu mezi jednotlivými druhy lidské tkáně získáváme kontury, na jejichž 

základě je sonografista schopen určovat jejich hranice. Později byla sonografie 

vylepšena o dopplerovský efekt. Další vylepšení představuje 3D a 4D sonografie.    

3D sonografie umožňuje rekonstruovat 3D obraz. Třetí rozměr je doplněn pomocí 

posunu či náklonu senzoru. To stačí k tomu, aby bylo možné vytvořit 3D rozměr.   

4D sonografie obsahuje navíc ještě faktor času. Své uplatnění nacházejí obě 

modifikace především v prenatální diagnostice, kde je ceněna nejen slušná kvalita 

obrazu, ale též nízká invazivita a relativně nízká cena a jednoduchost 

Další příklad využití matematického modelování v praxi si ukážeme na 

následující kazuistice (Frisova, Prosova, Mahdian, Kyncl, Vlk, Rocek, 2013).            

U 26leté ženy byla v 35. týdnu a 6. dnu gestace diagnostikována přítomnost hmoty    

v okolí úst fétu. Bylo nutné zjistit její přesnou velikost, pokud možno její povahu, 

cévní zásobení, stav okolních struktur, ale hlavně její vztah k dýchacím cestám. 

Pomocí 2D sonografie byla určena velikost masy, která byla 17 x 22 x 19 mm. Útvar 

vycházel z alveolárního výběžku maxilly a dopplerovským zobrazením se ukazovala 

jen jedna přívodná céva (obr. 52). Ostatní anatomické struktury plodu byly 

fyziologické. Byla provedena i magnetická rezonance plodu, která se prakticky 

shodovala s obrazem USG. Až 3D ultrasonografie nám poskytla dokonalý přehled     

o situaci a morfologii tváře plodu, ukázaly na přesný vztah nově vzniklého útvaru      

k mukóze a maxille, jakož i umožnily velmi detailní zobrazení tvořícího se 

orofaciálního systému plodu. Na obrázku bylo patrné, že kulovitý útvar vyplňuje ústa 

plodu (obr. 53). 

 

 

Obrázek 52: Ukázka 2D USG vyvíjejícího se obličeje s epulis  

Zdroj: Frisova V. et al., 2013 
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Obrázek 53: Ukázka 3D rekonstrukce USG vyvíjejícího se obličeje s epulis 

Zdroj: Frisova V. et al., 2013 

 

Matka byla následně přijata na lůžkové oddělení k observaci mimo jiné také 

pro abnormální kardiotokografii a zvýšené zánětlivé parametry a byla zahájena  

intravenózní antibiotická terapie. Ve 36. týdnu matka porodila holčičku o váze           

2 800 g. Ta byla okamžitě intubována a převezena na jednotku intenzivní péče 

neonatologického oddělení. Po klinickém vyšetření maxilofaciálním chirurgem bylo 

rozhodnuto o provedení excize útvaru již v prvním dni (obr. 54, obr. 55). Výkon 

proběhl bez komplikací. Krvácení, způsobené přívodnou cévou, bylo zastaveno 

elektrokoagulací a suturou. Materiál byl odeslán na histologické vyšetření, které 

prokázalo, že se jedná o epulis. Včasná diagnostika, opřená o přesné zobrazovací 

metody včetně 3D rekonstrukce, umožnila přípravu porodního týmu na eventualitu 

možné obturace dýchacích cest novorozence a vyhnutí se krizové situaci.  
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Obrázek 54: Fotografie novorozence z operačího sálu – patrný útvar  

         vyplňující celou dutinu ústní. zdroj: Frisova V. et al., 2013 
 

 

 

 

 
 

Obrázek 55: Fotografie excidovaného útvaru 

zdroj: Frisova V. et al., 2013 
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4 Výsledky a diskuze 

 

K hodnocení kvality expertního systému jsme použili párové kontingenční tabulky, 

ve kterých se kombinují jednotlivé diagnózy určené expertním systémem s těmi 

výslednými. Zaveďme koeficient shody ES, jenž definujeme jako poměr prvků na 

hlavní diagonále (od levého horního rohu po pravý dolní roh) a součtu všech prvků 

dané kontingenční tabulky. V případě naprosté schody všech možných diagnóz 

expertního systému se skutečnými diagnózami bude logicky 1. Naopak, kdyby byl 

expertní systém nastaven tak, že se žádné diagnózy neshodnou, bude hlavní 

diagonála kontingenční tabulky nulová a výsledný index tedy taktéž nulový. V 

případě náhodného třídění, bude jeho hodnota rovna 6/36, tedy asi 0,16. Pro expertní 

systém je jeho hodnota 0,74. 

 

  Tabulka 2: Shoda expertního systému s klinickou diagnózou 

Konečná 
diagnóza 

Reziduální 
cysta 

Folikulární 
cysta 

Radikulární 
cysta 

Cystis 
ductus 

nasopalatini 

Posttraumatická 
hemorhagická 

cysta 

Keratocysta 
eventuálně 
malignita 

Reziduální 
cysta 

3 
 

    

Folikulární 
cysta  

15 1   5 

Radikulární 
cysta  

2 6    

Cystis ductus 
nasopalatini   

 3   

Posttraumatická 
hemorhagická 

cysta   
5  9  

Keratocysta 
eventuálně 
malignita 

 
3 1   6 

 

 

Předkládaný diagnostický expertní systém pro diagnostiku odontogenních         

a vybraných jiných cyst v orofaciální oblasti byl testován na skupině 44 osob. Rozdíl 

v relativní četnosti obou pohlaví je ve výběru statisticky nevýznamná (p = 0,7). 

Věková distribuce testovací skupiny je uvedena v Tabulce 3. 
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Tabulka 3: Věková distribuce pacientů 

Věk pacientů Četnost 

0 - 10 let 2 

11 - 20 let 21 

21 - 30 let 8 

31 - 40 let 5 

41 - 50 let 2 

51 - 60 let 3 

> 60 let 3 

 
 

Nejčastějším nálezem v rámci testovací skupiny byla RTG patologie. Z toho 

důvodu a z důvodu možnosti určit typické diferenciální znaky pro jednotlivé druhy 

klinicko-patologických jednotek pomocí RTG či RVG, byla v rámci diagnostického 

expertního systému věnována tomuto způsobu vyšetření rozhodující část báze 

znalostí. Tabulka 4 ukazuje, jaké byly nálezy testovací skupiny.  

 

  Tabulka 4: Markery expertního systému a jejich frekvence 

  Nález % výskytu 

  Subjektivní potíže 34 

  Objektivní nález 49 

  Chrup sanován či intaktní 93 

  Chrup kariézní 9 

  RTG patologie 100 

  Ohraničený útvar na RTG 89 

  Neohraničený útvar na RTG 11 

  Vztah útvaru k zubům 35 

  Vztah útvaru k radixům zubů 18 

  Vztah útvaru ke korunce retinovaného zubu 16 

  Umístění útvaru v horní čelisti mezi středními řezáky 3 

  Prodělal v dané lokalizaci operaci 3 

  Utrpěl úraz v dané lokalitě 8 

  Velikost kostního defektu do 2 cm 75 

  Velikost kostního defektu nad 2 cm 25 
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5 Závěr 

 

1. Vytvořili jsme v rámci naší studie ve spolupráci s experty z oboru aplikované 

informatiky expertní systém na podporu rozhodování při diagnostice a léčbě 

čelistních cyst. Při tvorbě báze znalostí expertního systému jsme vycházeli 

z diagnostického a léčebného protokolu užívaného na Oddělení 

Maxillofaciální Chirurgie Stomatologické Kliniky Dětí a Dospělých Fakultní 

Nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. K vytvoření 

uživatelského rozhraní systému byla využita webová technologie. Základními 

kameny jsou jazyky HTML, CSS a JavaScript. Expertní systém je 

koncipován jako pravidlový deklarativní, bez kvantifikace neurčitostí. 

Rozhodli jsme se tak proto, že specifikem medicíny je, že některé často velmi 

závažné diagnózy jsou poměrné vzácné. Klasický pravděpodobnostní nebo 

fuzzy přístup by mohl snadno vést k jejich podcenění a z prostého 

statistického pohledu k poměrně vysokým procentům shody. Proto bylo v této 

práci vypuštěno kvantifikování neurčitosti. Funguje tedy jako diagnostický 

systém, kdy je-li splněn příslušný předpoklad, systém na jeho základě odvodí 

závěr, který předloží. Systém tedy může navrhnout i více diagnóz, které 

připadají v úvahu.  

2. Vytvořili jsme skupinu 44 pacientů s útvary v čelistních kostech. U těchto 

pacientů bylo na základě anamnestického a fyzikálního vyšetření, doplněného 

o radiologickou diagnostiku, důvodné podezření, že se jedná o cystu.  

3. Každému pacientovi z této skupiny byla stanovena diferenciální diagnóza, 

plán terapie a pooperační péče dle protokolu užívaného na klinice. 

Vyšetřením pacienta byla získána báze dat, kterou jsme zadali do expertního 

systému k vyhodnocení. Předpokládali jsme, že expertní systém jakožto 

výtvor umělé inteligence, nebude mít absolutní shodu s definitivní diagnózou. 

Expertnímu systému totiž chybí vlastnosti jako například intuice nebo 

instinkt. My jsme při konečném srovnání výsledků námi vytvořeného 

systému použili párové kontingenční tabulky, ve kterých se kombinují 

jednotlivé diagnózy určené expertním systémem s těmi výslednými. Zavedli 

jsme koeficient shody ES, jenž je definován jako poměr prvků na hlavní 

diagonále (od levého horního rohu po pravý dolní roh) a součtu všech prvků 
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dané kontingenční tabulky. V případě naprosté schody všech možných 

diagnóz expertního systému se skutečnými diagnózami bude logicky 1. 

Naopak, kdyby byl expertní systém nastaven tak, že se žádné diagnózy 

neshodnou, bude hlavní diagonála kontingenční tabulky nulová a výsledný 

index tedy taktéž nulový. V případě náhodného třídění, bude jeho hodnota 

rovna 6/36, tedy asi 0,16. Pro expertní systém je jeho hodnota 0,74. Jedná se 

tedy o velmi uspokojivý výsledek.  

4.    Dalším cílem této práce bylo vytvoření 3D matematického modelu a jeho 

podrobení detailnímu zkoumání, a to hlavně stran rozložení sil v orofaciální 

oblasti. Předpokládali jsme, že po operaci dojde ve srovnání s pacienty se 

zdravou čelistí k určitým změnám a i tato hypotéza se nám potvrdila. 

V případě prezentované pacientky se ukázalo, že došlo k úplnému prohození 

míst tahů a tlaků v místě větve mandibuly na straně operované ve srovnání se 

stranou neoperovanou. Největší hodnota Von Misesových napětí v oblasti 

rekonstrukční dlahy byla u dvou prvních (anatomickou terminologií: dvou 

nejanteriorněji umístěných) šroubů. Je tedy zřejmé, že toto je nejrizikovější 

místo potenciálního selhání šroubů a operatér by měl mít při výkonu tuto 

skutečnost na paměti. Rozložení Von Misesových napětí při detailnním 

zaměření na temporomandibulární klouby ukázalo, že rozvržení zatížení se na 

operované a neoperované straně straně také liší. V kloubu, který operovaný 

nebyl, je rozložení působících sil ve srovnání s kloubem se subtotální 

náhradou rovnoměrnější. V kloubní jamce tedy není fyziologické rozložení 

sil, a to může pacientovi do budoucna způsobit například bolestivé obtíže. 

Nesmíme zapomenout ani na to, že čelistní kloub je kloubem spojeným          

a dysfunkce jedné strany se může projevit bolestmi na straně druhé, v tomto 

případě na straně neoperované. Výhoda 3D modelu byla demonstrována také 

na příkladu nenarozeného plodu. Zde byla vzhledem k velikosti a lokalizaci 

léze obava z obstrukce dýchacích cest bezprostředně po porodu. Zhotovený 

3D obraz přispěl k lepší prostorové orientaci.  
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6 Význam pro praxi 

 

Cysty čelistních kostí patří k nejčastějším lézím v této oblasti a jejich léčba 

může být složitá a vyžaduje odbornou znalost problematiky. Léčba se liší v závislosti 

na druhu, velikosti a lokalizaci cysty (operační technika, použití augmentačních 

materiálů, eventuálně rekonstrukčních protéz). Také následná pooperační péče           

o pacienta je v různých případech odlišná. Léčbu by tedy měl vést odborník na 

maxillofaciální chirurgii. My jsme vytvořili expertní systém na podporu rozhodování 

při léčbě a diagnostice těchto lézí. Báze znalostí vychází z našich zkušeností  

Oddělení Maxillofaciální Chirurgie Stomatologické Kliniky Dětí a Dospělých 

Fakultní Nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. K vývoji 

tohoto systému byla využita webová technologie (základními kameny jsou jazyky 

HTML, CSS a JavaScript). Kombinací HTML, CSS a Javascriptu jsme vytvořili 

elegantní rozhodovací systém s jednoduchým rozhraním. Architektura systému 

umožňuje její použití offline (na lokálním počítači bez připojení na internet), ale         

i online, kde mnoho uživatelů může dálkově systém využívat. Této skutečnosti jsme 

využili a systém volně zpřístupnili na výukovém portálu 2. Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy jak studentům medicíny, tak i vyučujícím lektorům. Expertní 

systém disponoval velmi dobrým koeficientem shody při vyhodnocování diagnózy a 

postupu terapie navržené expertem a tudíž jej lze považovat za úspěšný. 

S přihlédnutím k faktu, že se jedná o otevřený expertní systém, bude jeho další 

zdokonalování v budoucnosti snadné.  

 Žijeme v době dynamického rozvoje našich vědomostí, a to ve všech vědních 

oborech. Výjimkou není ani medicína, kde stále pokračuje naše poznávání a chápání 

toho, jak lidské tělo pracuje. V oblasti biomechaniky je nám velice nápomocné 3D 

matematické modelování. V rámci této studie jsme vytvořili 3D model mandibuly po 

resekčním výkonu s primární rekonstrukcí subtotální dlahou. Provedli jsme analýzu 

rozvržení sil a napětí, na jejímž základě jsme schopni lépe pochopit nové rozvržení 

sil a biomechaniku po operaci a zároveň tím i identifikovat slabá místa. Jejich přesná 

lokalizace přispěje jednak ke zdokonalení operační techniky, tak i ke zdokonalení 

vývoje protetických materiálů. Na příkladu prenatální 3D rekonstrukce jsme dokázali 

možnost další aplikace 3D modelování. Je tedy zcela zřejmé, že užití trojrozměrného 

modelování vede ke zkvalitňování péče o nemocné v různých medicínských 
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odvětvích. 

V rámci studie probíhala spolupráce s obory technickými a obory z oblasti 

aplikované informatiky. Toto nám umožnilo nejen nové pohledy a přístupy k dané 

problematice, ale také nám to přineslo nové znalosti a možnost ověřit si určité 

hypotézy.  
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