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Trocha čísel...

• > 600 dětí zažilo fyzické násilí

• z toho 80 bylo ve věku < 3 roky

• 200 hospitalizací, 3 úmrtí

Ministerstvo práce a sociálních věcí



Trocha čísel...

• > 600 dětí zažilo fyzické násilí

• z toho 80 bylo ve věku < 3 roky

• 200 hospitalizací, 3 úmrtí1

• 0,5- 2000/100 000 2

• The risk of NAT is inversely related to the age of the child with most 
victims being younger than 2 years of age2

1 Ministerstvo práce a sociálních věcí
2 The epidemiology of NAT in Children



Úloha radiologa

1) rozpoznat typické známky týraného dítěte

2) porovnat anamnézu a radiologický nález

3) doporučit další zobrazovací metody

4) vyhotovit kvalitní popis
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Specificita traumatických změn

specificita zlomenina

vysoká klasické metafyzární léze
zlomeniny žeber (zvl. posteromediálně)
zlomeniny lopatky
zlomeniny spinozních výběžků
zlomeniny sterna

střední vícečetné zlomeniny
zlomeniny různého stáří
epifyzeolýzy SH I
zlomeniny obratlových těl/subluxace
zlomeniny prstů
komplexní zlomeniny lbi

nízká periostální reakce
zlomeniny klíční kosti
zlomeniny diafýz dlouhých kostí
lineární fraktury lbi

Diagnostic imaging of child abuse, Kleinman PK, 1998
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Kleinman PK (2008) Problems in the diagnosis of metaphyseal fractures.

Klasické metafyzární léze





Vysoce kvalitní snímky 
jednotlivých anatomických oblastí
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Kleinman PK (1998) Diagnostic imaging of child abuse







CAVE: dif.dg. ossifikační jádra 
sterna





Hrudník AP, obě šikmé projekce
Kontrolní RTG za 11-14 dní
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Fraktury u nemobilních dětí
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• incidence -24-34/100 000 do 1 roku věku

Clinical and radiographic characteristics associated with abusive and nonabusive head trauma: a systematic review

45% má trvalé 
následky

20% zemře







Neuro

• subdurální hematom

• trombózy přemosťujících žil



Subdurální hematom

diff.dg.

odhad stáří (?)

mechanismus

Hemodynamics of cerebral bridging veins connecting the superior sagittal sinus based on numerical simulation



Subdurální hematom

dif.dg.

odhad stáří (?)

mechanismus





Dating the abusive head trauma episode and perpetrator 
statements : key points for imaging



>2 týdny

History of Chronic Subdural Hematoma



www.radiopaedia.org



Trombóza přemosťujících žil

Abusive head trauma: don't overlook bridging vein thrombosis.



Trombóza přemosťujících žil

Abusive head trauma: don't overlook bridging vein thrombosis.
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Zobrazení skeletu

• odhalení traumatických změn, které je nutné léčit

• časový odhad vzniku traumatických změn

• důkazní materiál při podezření na týrání

• vyloučení systémových onemocnění zaměnitelných se syndromem 
týraného dítěte



Jak zobrazovat skelet?

• kostní protokol u všech dětí ve věku 0-24 měsíců

• každá anatomická oblast na jednom RTG snímku

• vysoký důraz na kvalitu zobrazení

• během 24 hodin (max za 72 hod)

• výstupní kontrola radiologem

• při nejasnostech doplnit další projekce

• kontrolní kostní protokol za 11-14 dní 



Kostní protokol















1 4-8 měsíců záření 
z pozadí

2 0.3-3 mSv

1 Standards for Radiological Investigations of Suspected Non-accidental Injury, The Royal College of

Radiologists and Royal College of Paediatrics and Child Health, 2008, str. 45

2 Criteria ACRA Suspected Physical Abuse in Child, American College of Radiology, 2012; str 8. 





Zobrazení mozku

akutní symptomalotogie

neakutní symptomalotogie

CT

CT/MR

MR



Zobrazení břicha a hrudníku

UZ při nízkém podezření na intraabdominální trauma

CT s podáním kontrastní látky
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Ideální popis

• jasné vyjadřování, nepoužívat zkratky

• není nutné přímo komentovat, zda změny svědčí pro týrání, ale uvést, 
zda klinické údaje odpovídají nálezu na zobrazovacích metodách

• popsat známky hojení, traumatické změny různého stáří?

• vyloučení změn v rámci dif. dg.

• projekce, jméno radiologa

• v případě nejasností doporučit další postup



Dítě do dvou let věku s podezřením na týrání = kostní protokol

Nejspecifičtější změny na skeletu jsou kl. metafyzární léze a zlomeniny žeber

Stáří SD hematomu nelze určit na základě jeho denzity


