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INTRODUCERE
Cone Beam Computer Tomografia (CBCT) este o tehnică care a devenit în ultimii ani o
explorare imagistică folosită pe scară largă de către medicii dentişti din ţara noastră. Îşi găseşte
aplicabilitate în toate domeniile medicinii dentare, fie că vorbim de managementul aplicării unor
implante sau utilizarea ei în ortodonţie dar şi utilizarea acesteia în diagnosticul maxilo-facial, cum
ar fi patologia sinusurilor maxilare. Datorită utilizării unor doze de iradiere scăzute, cu informaţii
de înaltă fineţe, CBCT devine o examinare de rezoluţie înaltă, care în anumite situații poate înlocui
cu succes computer-tomografia clasică, o tehnică extrem de iradiantă.
În managementul patologiei inflamatorii cronice a sinusului maxilar, CBCT are capacitatea de
a oferi elementele necesare stabilirii factorului cauzator. Implicarea prezenţei anumitor variante
anatomice a sinusurilor paranazale a făcut ca investigarea evaluării acestor structuri cu ajutorul
CBCT să prezinte interes. Studiul de faţă îşi propune să stabilească incidenţa acestor variante
anatomice detectate cu ajutorul CBCT cu aplicarea în evaluare, a reformatărilor multiplanare.
Capacitatea de a obţine aceste tipuri de secţiuni în diferite înclinaţii oblice, în toate planurile
standard precum şi multiplanare, ar putea avea valoare foarte mare în diagnosticul traumatismelor
sinusului maxilar și a planșeului orbitei, situații în care, dacă nu sunt complicații CBCT ar putea fi
suficient în planningul chirurgical.
Teza cuprinde două secţiuni majore: o prezentare succintă a stadiului actual al cunoașterii şi
o secțiune de cercetare personală. În prima parte a tezei sunt prezentate, pe lângă elemente
teoretice legate în special de tehnica computer tomografiei volumetrice CBCT, pentru înţelegerea
avantajelor şi a limitelor acesteia, şi un sumar al datelor din literatură ce privesc aplicabilitatea
acestei tehnici imagistice. Sunt expuse date necesare pentru a aborda ipoteza de lucru a cercetării și
anume: care ar fi abordul cel mai corect al vizualizării unei achiziţii imagistice de tip CBCT, care
dintre modurile de alegere a secţiunilor multiplanare ar fi cel mai apropiat de informaţiile reale şi
anatomice cele mai utile în diagnostic.
Principalele rezultate sunt rezumate în trei studii ce compun partea de contribuție personală.
Rezultatele obtinute se înscriu în gama largă de studii din ultimii ani care atestă valoarea tehnicii și
totodata conțin elemente de inovatie prin ipoteze de lucru abordate dintr-o perspectiva originală.
Două dintre studii completează cercetări parțiale din literatură și abordează inovativ reformatările
oblice în traumatisme, iar cel de-al treilea studiu tratează în mod experimental corelația dintre
valorile nivelelor de gri redate în unități de atenuare în CBCT cu cele de tip unități Hounsfield
afișate în CT, în ideea de a a încerca o depăşire a limitelor impuse de tehnica CBCT, în definirea şi
diferenţierea structurilor moi.
Examinările CBCT s-au efectuat utilizând echipamentele din dotarea Departamentului de
Chirurgie Maxilo-Facială şi Radiologie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu
Haţieganu Cluj Napoca, care a asigurat astfel suportul logistic desfăşurării acestui studiu.

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
Studiul I. Utilizarea CBCT în detectarea variantelor anatomice ale sinusului maxilar şi
corelarea prezenţei acestora cu apariţia inflamaţiei mucoasei sinusale
Scopul studiului. De a stabili care este aportul examinării CBCT prin utilizarea
reformatărilor multiplanare în diferite înclinații suplimentare celor din CT ce pot fi oferite de
această tehnică imagistică volumetrică în detectarea şi evaluarea variantelor anatomice ale
sinusurilor paranazale. De asemenea s-a urmărit corelarea prezenţei acestor variante anatomice cu
existenţa inflamaţiei intrasinusale şi dacă poate fi stabilită o relaţie de cauzalitate certă între aceste
două situaţii.
Material şi Metodă. S-a folosit în studiu un lot de 130 examinări CBCT efectuate într-o
perioadă de 24 de luni între 2011-2012 în departamentul de Chirurgie maxilo-facială şi Radiologie.
Subiecţii incluşi în studiu au fost pacienţi trimişi către o examinare CBCT cu suspiciune clinică de
sinuzită maxilară. S-a constituit și un grup de control format din 27 de subiecţi care au efectuat în
aceeaşi perioadă o examinare CBCT cu FOV larg, şi care nu prezentau suspiciune clinică de sinuzită.
Pentru evaluarea imagistică s-au folosit secţiunile în cele trei planuri cunoscute, precum şi secţiuni
oblice reformatate dedicate anumitor structuri. Au fost evaluate o serie de structuri anatomice ale
sinusurilor paranazale precum variantele anatomice din regiune cum sunt concha bullosa, celula
Haller, Onodi, modificări ale procesului uncinat, etc.
Rezultate. Cea mai des întâlnită variantă anatomică în lotul studiat a constat în asimetria
plafonului etmoidal, care a fost detectat în 62% din subiecţi, urmată de modificări ale cornetului
mijlociu, detectate într-un procent de 58% în special cu prezenţa aspectului de concha bullosa, care
a fost detectat per ansamblu la 35.3%. Prezenţa celulei Haller a fost observată la 25% din subiecţii
lotului pozitiv, dublu față de cei din lotul martor, demonstrând corelare semnificativă de cauzalitate
cu inflamația. Concha bullosa a fost detectată în proporţie de 35.5% cu procent de 42% la nivelul
lotului pozitiv şi de doar 27 % în cadrul lotului de control, cu o valoare a lui semnificativă statistic în
ce privește corelarea acestei entități cu ingroşarea mucoasei sinusului maxilar. Peste 50% din
pacienții lotului pozitiv au prezentat modificări ale procesului uncinat și peste 80% au prezentat
asimetrii ale plafonului etmoidal.
Concluzii. Variantele anatomice ale structurilor sinusale și parasinusale sunt entități
frecvente. Examinarea CBCT, folosind doze de radiaţii mult mai mici decât multislice-CT, şi datorită
capacităţii de a oferi reconstrucţii multi-planare în planuri multiple cu secţiuni fine, permite cea mai
bună evaluare pre-terapeutică a acestor condiţii anatomice. Prezenţa unora dintre variantele
anatomice ale sinusurilor paranazale poate constitui un factor predispozant în apariţia şi recurenţa
inflamaţiei sinusurilor cronice. Cea mai strânsă corelație cu întreținerea procesului inflamator
sinusal a fost stabilită în situațiile modificărilor de poziție și morfologie a procesului uncinat, dar și
aspectul de concha bullosa a demonstrat o asociere semnificativă.

Studiul II. Evaluarea afectării sinusului maxilar în traumatismele etajului mijlociu al
feţei cu focus pe fracturile peretelui inferior orbitar
Scopul studiului. De a evalua, prin utilizarea imaginilor CBCT multi-planare extrase oblic în
axul orbitei, prezenţa fracturilor de planşeu orbitar în asociere cu diferite fracturi medio-faciale. De
a stabili confidenţa pentru diagnostic intra și inter-examinatori a acestor diferite planuri de
reconstruire.
Material și Metodă. Pentru acest studiu au fost selectaţi 93 de pacienţi cu aspect de fractură
de planşeu orbital din lotul de 224 de pacienţi cu traumatisme maxilo-faciale, pacienţi care au
beneficiat de examinare CBCT în cadrul departamentului de Chirurgie maxilo-facială şi radiologie.
Următoarea etapă a constat în investigarea focarului de fractură şi a regiunii medio-faciale în
întregime utilizând seturi de secţiuni oblic coronale şi oblic sagitale precum şi reformatări în trasee
curbilinii suplimentare individualizate fiecărui caz, toate fiind extrase printr-un design al matricei
secţiunilor realizat în axul orbitei, efectuat pe secţiunile axiale din achiziția primară. Investigarea a
presupus toate elementele fracturii de la deplasări osoase ale plafonului sinusului până la hernieri
de structuri moi intrasinusale. S-a raportat gradul de încredere al ambilor examinatori în diferitele
tipuri de secţionare obţinută în cele două etape ale evaluării imaginilor.
Rezultate. Peretele superior sinusal, sau planşeul orbitar a fost afectat în mai mult de
jumătate din situaţii asociat în fracturile disjuncţii zigomatice şi în mai puţin de 15% toate celelalte
tipuri de fracturi observate la nivelul etajului mijlociu al feţei.
Foramenul infra-orbitar a fost afectat în peste 50% din situaţii, iar deplasarea osoasă a
planşeului a fost observată în aproape 90% din fracturile de planşeu orbitar. Chiar dacă procentajul
prezenţei acestei deplasări este mare, totuşi în mai puţin de o treime din situaţii, această deplasare
a afectat mai mult de jumătate din planşeu. Utilizarea planurilor axiale pentru detectarea
fracturilor, s-a situat mult sub nevoile imagistului şi ale chirurgului, în ce priveşte confidenţa în
aprecierea anatomiei regiunii, neputând aprecia corect prezenţa clară a migrării structurilor moi,
gradul acestei deplasări sau extensia ei în sinusul maxilar. În secţiunea pur coronală, similară cu cea
obţinută prin reformatare la CT deplasarea osoasă şi hernierea ţesutului a putut fi măsurată în mai
puţin de jumătate din pacienţi, în timp ce folosind setul de imagini extrase prin machetare oblic
coronală în axul orbitei, măsurătorile au fost obţinute cu confidenţă înaltă în toate situaţiile, cu o
valoare semnificativă din punct de vedere statistic.
Utilizarea combinată a ambelor forme de machetare cu extragere de secţiuni atât coronal
oblic cât şi sagital oblic au oferit confidenţa cea mai crescută în toate situaţiile, în cazul ambilor
examinatori. Având în vedere încrederea dintre examinatori cu privire la CBCT în evaluarea acestor
cazuri, rezultatele au arătat mai multă încredere în utilizarea imaginior de reconstrucţie CBCT oblic
coronale şi oblic sagitale pentru detectarea fracturii. Pentru detectarea deplasării osoase şi
efectuare de măsurători, evaluarea setului de secţiuni extras oblic sagital a oferit încrederea mai
mare, în acord inter-examinatori.
În ce priveşte hernierea ţesuturilor moi intrasinusale, confidenţa a fost apreciată a fi cea mai
bună cînd se utilizează în evaluare secţiunile oblic coronale, sau utilizarea combinată a ambelor
machetări oblice, cu o confidenţă mult mai bună decît atunci când se folosesc seturile de secţiuni
oblic sagitale necombinate.

Principala limitare a prezentului studiu constă în incapacitatea unei comparaţii adevărat între
CBCT şi CT pe aceeaşi lot de populaţie, din cauza faptului că ar necesita non-etic o expunere dublă,
la o doză suplimentară de radiatii. Această limitare s-a încercat a fi depăşită prin utilizarea
planurilor standard CT care au fost extrase axial, coronal şi sagital din volumul oferit de echipament
CBCT, secţiuni care sunt similare cu cele oferite de echipamentele CT.
Concluzii. Cu o confidenţă inter-observator înaltă, secţiunile oblice oferite de extragerea din
volum a acestor planuri la CBCT oferă cele mai concrete detalii, cu rezoluţie a imaginii înaltă şi cele
mai apropiate de realitatea anatomică. Secţiunile sagitale oblice extrase din volum, în axa orbitei,
sunt cele mai confidente în a oferi detectarea deplasării osoase, cu acord înalt interobservator.
Secţiunile oblic coronare, extrase în plan transversal faţă de axa orbitei, sunt considerate de ambii
evaluatori ca fiind cele mai folositoare în evaluarea hernierii intrasinusale a ţesuturilor moi.
Având în vedere numeroasele cazuri de disjuncţie de malar, fracturarea marginii infraorbitale sau chiar a planşeului orbitar trebuie suspectată chiar şi în situaţii clinic favorabile. Aceste
minime alterări de structură pot fi diagnosticate rapid şi foarte puţin iradiant cu ajutorul secţiunilor
oblice CBCT.
Studiul III. Stabilirea experimentală a corelaţiei între valorile unităţilor de atenuare
CBCT şi unităţile Hounsfield redate în CT
Scopul studiului. Definirea și aprecierea gradului de corelaţie între nivele de gri raportate ca
unități de atenuare de scală Hounsfield afișate de către aparatele de CBCT şi unităţile Hounsfield
redate de către softul aparatelor de CT. Stabilirea estimării conversiei în cazul unor diferenţe între
valorile pentru aceleaşi structuri, în ideea posibilității de a stabili în afecţiunile sinusului maxilar şi
în traumatisme, pentru diferenţierea ţesutului herniat la nivelul fracturilor de planşeu orbitar, dacă,
folosind unităţile de valoare de gri redate de computerul aparatului, s-ar putea stabili diferenţa
între lichid, edem, parenchim, ţesut adipos, în situaţiile în care în mod vizual, aceste elemente nu
pot fi estimate de către examinator.
Material și Metodă. S-a folosit pentru studiu un fantom aparținând aparatului de CBCT,
folosit în programele de asigurare a calităţii, realizat din material cu atenuare similară cu cea a
osului spongios, omogenă cantitativ şi cu elemente metalice încorporate. Fantomul a fost expus la
radiaţii X atât la CBCT Planmeca Promax cît şi la CT multislice. Nu s-a putut efectua o expunere
perfect simetrică datorită incapacităţii aparaturii CT de a reduce dozele pînă la nivelul celui de
CBCT. S-au măsurat valorile atenuării fasciculului de radiaţii în diferite puncte ale fantomului pe
secţiunile sagitale şi coronale. Acelaşi tip de plannig al măsurătorilor a fost efectuat şi in vivo pe un
subiect căruia i s-a indicat o examinare CBCT, care a relevat o modificare a mucoasei intrasinusale
ce necesita pentru diagnosticare o examinare suplimentară CT care s-a efectuat consecutiv. Datele
obţinute prin măsurătorile in vivo au fost corelate cu cele in vitro de la nivelul fantomului,
aplicându-se același sistem de detectare a valorilor.
Rezultate. Valorile etalate de aparatul de CBCT în ce priveşte atenuarea fasciculului de
radiaţii în diferite puncte ale fantomului atât pe secţiunile sagitale cât şi pe cele coronale, au avut
rezultate cuprinse în între -229 şi 55, fără a se lua în considerare planurile elementelor metalice ca
factor atenuator. Aceste elemente metalice au prezentat atenuare cuprinsă între 2900 şi 3010, în
ambele examinări. Valorile in vivo la CBCT la nivelul mucoasei inflamate au fost variabile de la

punct la punct, cu interval între +3 si +214, Medie±DS de +63.5 ± 54.32, specificând că valoarea cea
mai mare a fost obţinută adiacent structurii zigomaticului. S-a observat o variabilitate și în cadrul
CT între reconstruirea coronală și secțiunile axiale. Estimarea în mod comparativ CT versus CBCT în
atenuarea structurii osoase, media la CT a fost 765 perete anterior şi posterior sinus maxilar cu o
SD de 98, versus 981 la CBCT cu o SD de 304, diferenţa fiind de 216 unităţi de gri.
Rezultatele redau variabilitatea dată de expunerile cu parametri diferiți la CBCT. În
completare relevă o multivariabilitatea factorilor de atenuare în apropierea structurii corticale, la
trecerea între grăsime și os, sau aer-os. În ce priveşte corelaţia între unitătile de gri evaluate prin
atenuare la CBCT şi la CT pe fantomul utilizat în studiul de faţă, regresia liniară şi coeficientul
Spearman arată o corelaţie proporţională simetrică, însă aceasta nu este puternică rezultate
explicabile prin utilizarea de parametri de expunere diferiţi, atât în ce priveşte penetrabilitatea cât
şi intensitatea fasciculului de radiaţie.
Variabilitatea foarte mare obţinută în CBCT a valorilor aceluiaşi material, comparativ cu CT
unde este aproape inexistentă, poate fi explicată şi prin non-uniformitatea fasciculului de radiaţii X,
al geometriei acestuia și a lărgimii ,,field-of view,, ales. Existenţa însă a unei corelaţii liniare pozitive
arată totuşi similaritatea în grad de absorbţie, chiar dacă redarea este diferită din punct de vedere
numeric. Acest lucru însă, nu considerăm că ajută clinicianul în definirea structurilor, decât după
crearea unui algoritm numeric de reconvertire a acestor valori, care să poată fi în consecinţă folosit
pentru un diganostic diferenţial între structurile cu absorbţie apropiată.
Concluzii. Unităţile Hounsfield prezentate de către softurile aparatelor de CBCT nu
reprezintă de fapt valori de tip UH reale redate de aparatele de CT, existând atât în vitro cât şi in
vivo variabilitate cu diferenţă proporţională variabilă între 11%-25% a valorilor. Valorile de
atenuare măsurate în CBCT au fost mai mari ca cele observate în CT, cu proporţionalitate moderat
variabilă în funcţie de structura aleasă pentru măsuratoare. Variabilitatea măsurătorilor în diferite
puncte de interes în cadrul unei structuri de mucoasă in vivo inflamată nu permite încă utilizarea
CBCT pentru diferenţierea inflamaţie cronică / proliferare tumorală, însă prezenţa unor densităţi
foarte joase, parafluide, chiar dacă ceva mai mari decât în CT, oferă un surplus de confidenţă în a
exclude o proliferare tumorală, având în vedere procentele mai mari de atenuare observate în CBCT
ca valoare faţă de CT. Capacitatea stabilirii unei ecuaţii matematice cu multivariabile, de la volumul
voxelului dependent de câmpul de expunere până la parametri de iradiere variabili, va face posibilă
o diferenţiere a patologiilor din sfera ţesuturilor moi, cu aplicabilitate în patologia mucoasei
sinusale, traumatologia orbitei şi în implantologie.

ORIGINALITATEA ŞI CONTRIBUȚIILE INOVATIVE ALE TEZEI
Conform celor sintetizate mai sus teza de doctorat se inscrie in randul lucrarilor care
dovedesc valoarea CBCT în diagnosticul maxilo-facial si deschide perspectiva unor studii viitoare,
centrate pe abordarea multi-planară a ofertei volumetrice de achiziție.
Studierea gradului de confidenţă intra și inter-observator a multiplelor tipuri de
reformatare a imaginii CBCT prin extragerea de secţiuni în planuri individualizate structurilor în
sine nu este descris în literatură. Studiile specifică necesitatea, mai ales în privinţa fracturilor
planşeului orbitar, de a se efectua secţiuni în planurile sagitale ale orbitei, însă utilizarea CT nu

poate realiza acest tip de secţionare din cauza poziţiei pacientului, acesta neputând fi aliniat în
interiorul gantry-ului în acest mod. Acest tip de abordare CBCT aduce un element de noutate în
paleta de algoritm de investigare a orbitei traumatizate.
Aplicabilitatea acestor reformatări oblice se regăseşte şi în evaluarea structurilor cu o
conformaţie anatomică specială, cum sunt cele ale complexului-osteo-meatal, fapt care situează
CBCT în avantaj faţă de CT, acesta din urmă fiind elementul imagistic folosit în multiplele studii
raportate în literatură.
În ce priveşte încercarea de a nuanţa interpretarea valorilor redate ca Unităţi Hounsfield de
atenuare, cunoscute ca grilă de referinţă în imagistica CT, studiul de față este printre primele în
această direcție, lucru explicabil prin noutatea anumitor aparate care au această funcție. Stabilirea
cu exactitate a diferenței acestor valori față de cele redate de CT și a faptului că valorile prezentate
de aparatele CBCT sunt în fapt unităţi de atenuare stabilită la nivel de voxel, dar şi că poate fi
stabilită o corelaţie cu unităţile Hounsfield detectate CT, deschide direcții spre o posibilă apreciere
cuantificată a diferitelor țesuturi moi, în mod proporţional matematic şi de stabilire a unei ecuaţii
cu multipli coeficienţi, trecându-se bariera limitativă a rezoluţiei de contrast între aceste structuri
cu grade de atenuare foarte apropiate.
Studii suplimentare sunt necesare pentru stabilirea ansamblului corelativ de coeficienţi
matematici pentru factorul de corelare între unităţi, elemente care ar putea ajuta medicul
examinator în aprecierea diferenţiată între structurile țesuturilor moi, ce îmbracă acelaşi aspect în
examinarea CBCT. În acest mod algoritmul de explorare în patologiile maxilo-faciale ar beneficia de
un aport preterapeutic solid și de încredere în diagnostic.
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INTRODUCTION
Cone Beam Computed Tomography (CBCT) is a technique that has become in recent years a
scan widely used by dentists in our country. It finds application in all areas of dentistry, from the
management of implant placement, its application in orthodontics to the use in diagnosis of
maxillofacial pathology such as maxillary sinus ones. Due to the use of low-dose irradiation with
high resolution information, CBCT is an examination which in certain situations can successfully
replace traditional computer tomography, a technique that is more irradiant.
In the management of chronic inflammatory pathology of the maxillary sinus, CBCT has the
ability to provide the necessary elements to determining the cause. The involvement of the of
certain paranasal sinuses anatomic variations presence has made the investigation of these
structures using CBCT evaluation to be of great interest. The study aims to determine the incidence
of these anatomical variants, detected using CBCT evaluation, using multi-plane reformatting. The
ability to obtain these sections in different oblique inclinations in all the standard planes and also

multi-planar, could have great value in diagnosing maxillary sinus and floor orbit trauma, situations
where, if no complications are present, CBCT may be enough in treatment planning.
The thesis contains two major sections: a summary of the current state of knowledge and
personal research section. In the first part of the thesis are presented, in addition to theoretical
elements related in particular to volumetric computer tomography technique, for understanding its
advantages and limitations, also a summary of the literature regarding the applicability of this
imaging technique. Are presented data necessary to approach the working hypothesis of the
research: which would be the best approach with properly viewing of a CBCT examination, which of
the multiplanar sectionnig is to be of choice would for being closest to the most useful in diagnosis
and most real anatomical information.
The main results are presented in three studies that consist in the personal contribution. The
obtained results are registered in the broad range of recent years studies which attest the value of
this technique and also contain elements of innovation by addressing the working hypotheses from
an original perspective. Two of the studies completes partial research reported in the literature and
approaches innovatively the oblique reconstructions in trauma, and the third study experimentally
investigates the correlation between the values of the gray levels units showed in CBCT with the
units Hounsfield displayed on CT, in the idea on trying to surclass the limitation imposed by the
CBCT technique in defining and differentiating soft tissue structures.
CBCT examinations were performed using the equipment from the Department of
Maxillofacial Surgery and Radiology of the University of Medicine and Pharmacy Iuliu Haţieganu
Cluj Napoca, which thus provided logistical support to conduct this study.

PERSONAL CONTRIBUTION
Study I. The use of CBCT în detecting the maxillary sinus anatomical variations and
their correlation with inflammation
Purpose. To determine the contribution of CBCT due to the use of multiplanar reformatting
sectioning in different inclinations additionally to those of CT, that can be provided by this
volumetric imaging technique in detecting the paranasal sinus anatomical variants. It was also
aimed to correlate the presence of these anatomical variants with sinus inflammation and if it can
be established a definite causal relationship between these two situations.
Material and Methods. A group of 130 CBCT examinations were carried out in a period of 24
months between 2011-2012 in the Department of Maxillofacial Surgery and Radiology. Subjects in
the study were patients sent to a CBCT examination with clinical suspicion of maxillary sinusitis. A
control group of 27 subjects showing no clinical suspicion of sinusitis was constituted, who were
investigated in the same period with CBCT, wide FOV, for other reasons. For the evaluation of
imaging sections the three known planes were used and in addition reformatted oblique sections
dedicated to particular structures were performed. Several anatomical structures were evaluated
such as paranasal sinus anatomical variants concha bullosa or Haller cell, Onodi cell, uncinate
process variations, etc.

Results. The most common anatomical variants in the studied group consisted of asymmetry
of the ethmoid roof, which was detected in 62% of subjects, followed by changes of the middle
concha, detected in a 58% and in particular, the aspect of concha bullosa, which was detected in
35.3% overall. The presence of Haller cell was observed in 25% of the subjects in the positive
group, double than in the control group, showing significant causal correlation with inflammation.
Concha bullosa was detected in 35.5% with a rate of 42% at group level positive and 27% in the
control group, and with a statistically significant value of this entity correlation with maxillary sinus
mucosal thickening. Over 50% of the patients in the positive group demonstrated uncinate process
modifications and over 80% had asymmetry of ethmoid ceiling.
Conclusions. Sinus and paranasal anatomical variants are common entities. CBCT
examination, using radiation doses much lower than multislice-CT, and due to the ability to provide
multi-planar reconstruction with very thin-section, allows the best pre-therapeutic evaluation of
these anatomical conditions. The presence of some anatomical variations of paranasal sinuses may
be a predisposing factor in the occurrence and recurrence of chronic sinus inflammation. The
closest correlation with the constant sinus inflammatory process was established regarding the
changes in position and morphology of the uncinate process, but also concha bullosa showed a
significant association too.
Study II. The maxillary sinus involvment in mid-face trauma with a focus on the orbital
floor fractures
Purpose: To evaluate, using CBCT oblique multi-plane extracted images in the orbit axis the
orbital floor fractures appeared in combination with different medio-facial fractures. To establish
the diagnostic confidence for intra and inter-observer for these various reconstruction plans.
Materials and Methods: For this study 93 patients with orbital floor fracture were selected
from a group of 224 patients with maxillofacial trauma, patients who were examined with CBCT in
the Department of Maxillofacial Surgery and Radiology. The next step was to investigate the
fracture and the medio-facial region entirely, using sets of sections drawn oblique coronal and
oblique sagittal and also in reformatting individualized curved paths, all extracted on a specific a
design of sections performed in the axis of the orbit, conducted on the primary basic axial sections
displayed. The investigation involved all elements of the bone fracture from displacement of sinus
roof bone fragments to herniation of soft structuresin the sinus. The confidence of both examiners
in different types of sectioning obtained in the two phases of images evaluation was reported.
Results: The superior sinus wall or the orbital floor was affected in more than half of cases
associated to zygomatic disjunction fractures and in 15% less than other types of fractures seen in
the middle of the upper floor.
The infraorbital foramen was affected in 50% of cases, and bone displacement was
observed in almost 90% of the orbital floor fractures. Even if high this proportion of this
displacement, yet less than in a third of cases, this shift has affected more than half the floor. Using
axial planes to detect fractures, was well below the imaging needs of the surgeon in providing the
confidence in correct assessment of the anatomy of the region not being able to appreciate the
presence of a clear soft structures migration, the degree of displacement or its extension in the
maxillary sinus. Under pure coronal sections, similar to those obtained by reformatting the CT, this

bone displacement and soft tissue herniation could be measured in less than half of the patients,
while using the oblique coronal set of images retrieved in the axis of the orbit, the measurements
were obtained with high confidence and statistically significant in all situations.
The combined use of both type of coronal oblique sections and oblique sagittal ones offered
the highest confidence in all situations for both observers. Given the confidence of examiners on
CBCT in evaluating these cases, the results showed more confidence in using CBCT image
reconstruction in oblique coronal and sagittal for fracture detection. For the detection of bone
displacement and measurements, the evaluation of oblique sagittal sections offered the greatest
confidence situated in inter-examiner agreement.
In the herniation of soft tissue, the confidence was judged to be the best when seen in
oblique coronal sections, or in the combined use of both oblique sectioning, with a higher
confidence than when using sets of oblique sagittal sections.
The main limitation of this study is the inability of a true comparison between CBCT and CT
on the same lot of subjects, because that would require non-ethical double exposure at an extra
dose of radiation. This limitation was sought to be overcomed by using the standardized plans axial,
coronal and sagittal obtainable in CBCT similar like in CT
Conclusion: With high interobserver confidence, the oblique sections obtained from the
CBCT extraction of the volume informations offer the clearest details, with high-resolution and
closest to the anatomical reality. Oblique sagittal extracted sections in the orbital axis, have the
highest confidence to provide detection of bone displacement, with major interobserver agreement.
Oblique coronal extracted sections, transversely to the axis of the orbit, are considered by both
observers as the most useful in evaluating soft tissue herniation within the sinus cavity. Given the
numerous cases of zygomatic fractures, the infra-orbital rim fracture or even orbital floor should be
suspected even in favorable clinical situations. These minimum structural alterations can be
diagnosed quickly and with very low irradiation, by using CBCT oblique sections.
Study III Establishing experimentally the correlation between CBCT attenuation values
and Hounsfield units displayed in CT
Purpose: Defining and assessing the degree of correlation between reported levels of gray as
units of Hounsfield scale displayed by CBCT devices and those dipslayed by CT equipments.
Estimating capacity of a conversion level in case of differences between these values of the same
structures, in the idea of possibile differentiating the soft tissue in the maxillary sinus pathology,
inflammation cversus proliferation or in the soft tissue herniation when orbital floor fractures are
present in discriminating fluid, swelling, parenchyma, fat, in situations where visually, these items
can not be differentiated by the examiner.
Material and Methods. For this study it was used a phantom belonging to the CBCT device,
used in quality assurance programs, made of material with attenuation similar quantitative to
cancellous bone, with homogeneous metal elements incorporated. The phantom was exposed to Xrays both on Planmeca Promax CBCT and at multislice CT. The exposure could not be perfectly
symmetrical due to the inability of the CT equipment to reduce doses to the level of the CBCT. We
measured the radiation beam attenuation values at different points of the sagittal and coronal
sections in the phantom. The same type of plannig of the measurements was performed in vivo on a
subject whom had been examined with CBCT, in which a change in the sinus mucosa has been

revealed requiring additional diagnostic CT examination. That exam has been carried out
consecutively. The data obtained by in vivo measurements were correlated with the in vitro ones
from the phantom, applying the same system of measurements.
Results. Values of attenuation displayed by the device CBCT at different points of the
phantom, both on sagittal sections and on coronal ones, had provided results ranging between -229
to 55, without taking into account the metallic elements as an attenuating factor. These metallic
elements presented values between 2900 and 3010 in both examinations. In vivo values of the
inflamed mucosa on CBCT were variable from point to point ranging between 3 and 214, mean ± SD
of +63.5 ± 54.32, indicating that the highest value was obtained adjacent to zygomatic bone. There
was a variation observed in CT, between the coronal reformatted and axial sections. The
comparative estimation CT versus CBCT in the values of bone structure attenuation, revealed an
average of 765 units in CT, at anterior and posterior maxillary sinus wall with an SD of 98, versus
981 units in CBCT with a SD 304, an a difference of 216 gray units.
The results show a variability of exposures with different parameters in CBCT. In addition it
also reveals a multi-variability of coefficients presents in CBCT especially at the border between fat
and bone or air-bone. In regards of the correlation between units of gray evaluated by the CBCT and
the ones seen in CT on the phantoms used in this study, Spearman linear regression coefficient
showed a symmetrical proportional correlation, but it is not a strong one, results explainable by
using different exposure parameters both on the penetrability and the intensity of the radiation.
The high variability obtained in values at CBCT on the same material compared to CT, where
it is almost nonexistent, can be explained by non-uniformity of the beam of radiation, its geometry
and the width of ,, field-of view,, chosen. The existence of a positive linear correlations shows
however a similarity in absorption rate, even if the display is different in terms of numbers. This
however, does not help the clinician to define structures, that being possible only after creating a
numerical algorithm to convert these values.
Conclusion: Attenuation values presented by CBCT software are not actually real HU
detected in CT, showing both in vitro and in vivo variability, with variable proportional difference
ranging between 11% -25%. The measurement of the attenuation values in the CBCT were higher
than those observed in CT, the proportionality depending on the structure chosen. These variability
of measurements at different point within a framework of the in vivo thickened mucosa cannot yet
provide a use of CBCT to differentiate chronic inflammation / tumor proliferation, but the presence
of very low density, somewhat higher than in CT, can offer a surplus confidence into excluding a
tumor proliferation, given the highest percentages of observed attenuation on CBCT compared to
CT. The ability to establish a multivariable mathematical equations, from the voxel volume
dependent on the field of radiation, to variable exposure parameters, will make possible a
differentiation within the soft tissue applicable in sinus pathology, orbit trauma and even
implantology.

ORIGINALITY AND INNOVATIVE CONTRIBUTION
In the light of the stated results the thesis is among the works that prove the value of CBCT
in the diagnosis of maxillofacial pathology and opens prospects for future studies centered on the
multi-planar approach that the volumetric acquisition is offering.
Studying the degree of confidence intra- and inter-observer on multiple types of
reformatting CBCT image by extracting sections in individualized planes is not described in the
literature. Studies indicate a need, especially regarding fractures of the orbital floor to perform
sections in the sagittal plane of the orbit, but the use of CT can not achieve this kind of inclination
due to patient's position, not being able to aligne the gantry. This type of approach of CBCT brings a
novelty in the algorithm of investigation on the traumatized orbit.
Applying these oblique formatting is reflected in the assessment of structures with a
specific anatomical conformation, such as those of the osteo-meatal unit, which places CBCT in
advantage over CT, the latter being the imaging technique used in many reported studies in the
literature.
Regarding the attempt to interpret the values shown as Hounsfield units by the CBCT
equipment, known as CT imaging reference absorption unit scale, this study is among the first in
this direction, situation explained by the novelty of some devices that have this feature. Establishing
accurately the difference between these values to those of CT and the fact that the units reported by
the CBCT are in fact absorption levels dependent on the voxel size, and also that a correlation with
units Hounsfield detected CT may actually be done, open directions to a possible quantified
appreciation of different soft tissues, in a mathematical proportionally equation with multiple
coefficients, thus passing the limiting barrier in the contrast resolution.
Further studies are needed to establish a correlative assembly of mathematical coefficients
for a correlation factor between units, which might help the examining physician in assessing soft
tissue structures that look similar to the eye. This way the maxillofacial exploration algorithm
would benefit from a solid and confident pre-therapeutic contribution in diagnostic.

