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P
od pojmom ,,cysta“ ro-
zumieme jedno- alebo 
viackomorové dutiny 
s vlastnou stenou, vypl-
nené zväčša kašovitým 

alebo tekutým obsahom. Cysty 
nie sú väčšinou zhubné, zväčšujú 
sa pomaly, avšak utláčajú sused-
né štruktúry, respektíve deštruujú 
kostné tkanivo a v ústnej duti-
ne sa často predstavujú ako bez-
bolestné útvary. Z toho vyplýva 
diagnostika najmä vďaka kvalit-
ným röntgenovým zobrazovacím 
technológiám, bez ktorých ne-
možno odhaliť takúto štruktúru. 
Sú to najmä detailné intraorálne 
röntgeny, ale hlavne veľké pano-
ramatické röntgenové prístroje. 
Samozrejme, že aj takéto techno-
lógie sú súčasťou našej ambulan-
cie a v tomto odvetví sa považu-
jú za nadštandardné vybavenia. 

„Diagnostika takýchto prípadov 
je bez nich takmer nemožná. Pred 
každým chirurgickým zákrokom, 
ja ako chirurg, potrebujem mať 
presný prehľad situácie daného 
pacienta a vďaka týmto zobrazo-
vacím metódam viem posúdiť ich 
postavenie k okolitým štruktúram 
a na základe toho viem postupo-
vať počas zákroku,“ hovorí lekár 
MDDr. Marián Kasaj, zubný chi-
rurg spoločnosti Dentoma v Žiline 
a zároveň lekár Kliniky maxilo-
faciálnej chirurgie v univerzitnej 
nemocnici v Martine. 

 Situácia vyžaduje chirurgické 
odstránenie cysty a v tomto prí-
pade aj odstránenie samotného 
koreňa, ktorý je príčinou tohto 
stavu. Okrem toho bol už samot-
ný koreň aj „vyhnitý“ od fixného 
mostíka, od ktorého sa musela 
daná zubná korunka odseparovať.

NAJČASTEJŠOU PRÍČINOU 
VZNIKU CÝST JE TZV. MŔTVY ZUB 
Cysty sa častejšie vyskytujú me-
dzi 20. a 50. rokom života, pričom 
muži sú postihovaní celkovo čas-
tejšie než ženy. Najčastejšie sa 
stretávame s druhom radikulárnej 
cysty (cysty vzniknuté z odumre-
tého zvyšku zuba, pozri situáciu 
na obrázku). Po nich sa vyskytujú 
často folikulárne cysty. S folikulár-
nymi cystami sa najčastejšie stre-
távam pri retinovaných zuboch 
múdrosti. Tie sú ich zdrojom a sú 
súčasťou samotnej cystickej dutiny. 
Rovnako aj takéto typy cýst retino-
vaných zubov múdrosti sú takmer 
asymptomatické a často je ich ná-
lez náhodný, a to len vďaka röntge-
novému vyšetreniu. Všetky ostatné 
sa vyskytujú skôr zriedkavo.

Po odstránení cýst vzniká v kos-
ti defekt, nakoľko tieto štruktúry 
ničia kosť. Samotný defekt v kosti 
môžeme ponechať na spontánne 
vyhojenie, to znamená, že duti-
na sa u zdravého človeka vyplní 
novou kostnou hmotou. Samo-
zrejme, že toto trvá niekoľko me-
siacov až rok. V dnešnej modernej 
dobe každý pacient hľadá rých-
lejšiu alternatívu obnovy nielen 

poškodeného kostného tkaniva, 
ale aj samotného defektu v zubo-
radí. „V takomto prípade môžeme 
do dutiny v kosti aplikovať umelú 
kosť alebo kostnú drť samotného 
pacienta, čo nám samotné hojenie 
urýchli a skvalitní a pacient môže 
pokračovať v implantologickej 
liečbe, a teda náhrade samotného 
defektu novým zubom na titáno-
vom implantáte,“ opisuje moder-
né postupy zubný chirurg.

„V zariadení Dentoma sa špecia-
lizujeme na odstraňovanie popísa-
ných problémov vo veľmi krátkych 
čakacích lehotách, rádovo dňoch 
a v rozšírených otváracích hodi-
nách až do 20. h,“ dopĺňa lekár.

Aj zuby môžu byť zdrojom cysty
Cysty sa môžu vyskytovať na najrozličnejších miestach v celom tele. V oblasti zubného lekárstva ich najčastejšie evidujeme v kostnom tkanive 
v hornej a dolnej čeľusti. Veľmi zriedkavo, ale predsa, sa vyskytujú aj v mäkkých tkanivách.
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0948 719 393Na panoramatickom röntgene vidieť cystu, ktorá odtláča a atakuje okolité zuby, pri ktorých hrozí strata vitality.

Stav pacientky po odseparovaní zuba z fixného mostíka, odstránení cysty z kosti a aj prí-
činného odumretého zuba a doplnení umelej kosti do vzniknutého kostného defektu. Teraz 
pacientka čaká na dokončenie hojenia a hneď absolvuje implantačnú liečbu, pri ktorej 
zavedieme do chýbajúceho lôžka jeden titánový implantát a opäť obnovíme pacientovo 
plné zuboradie.
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Minulý týždeň zaznamenali 
pracovníci Regionálneho 
úradu verejného 
zdravotníctva v Žilinskom 
kraji mierny pokles akútnych 
respiračných ochorení 
a chrípkových ochorení. 
Zatvorené boli len dve 
materské školy. O pozitívny 
vývoj sa pričinili aj prázdniny.

ŽILINA. V sledovanom období ka-
lendárneho roka bolo hlásených 
v rámci Žilinského kraja spo-
lu 6470 akútnych respiračných 
ochorení (ARO), t. j. chorobnosť  
1 673,67/100 000 obyvateľov. Cel-
kovo v porovnaní s predchádzajú-
cim týždňom zaznamenali pokles 
chorobnosti o -24,0 %. 

Pokles chorobnosti bol zazna-
menaný vo všetkých okresoch, 

v rozmedzí od - 8,6% v Martine do 
- 46,0% v Bytči. Podľa  vekových 
skupín bol pokles chorobnosti za-
znamenaný vo všetkých vekových 
skupinách, v rozmedzí od -9,9 % 
do -46,1 %. Najvyššia vekovošpe-
cifická chorobnosť na ARO  za-
znamenaná vo vekovej skupine 
0- až 5-ročných (6159,4/100 000 
obyvateľov). Priebeh ochorení bol 
komplikovaný u 2,36 % chorých 

(153 ochorení), najčastejšou kom-
plikáciou bol zápal prínosových 
dutín (73×).   

Chrípka a chrípke podobné 
ochorenia (CHPO)  boli v sle-
dovanom období kalendárneho 
roka hlásené u 720 osôb, chorob-
nosť 186,25/100 000 obyvateľov. 
V porovnaní s predchádzajúcim  
týždňom evidujeme pokles cho-
robnosti o – 39,03%. Pokles cho-
robnosti evidujeme vo všetkých 
vekových skupinách, v rozmedzí 
od – 28,6% do – 44,93%. Trend 
poklesu chorobnosti bol zazna-
menaný vo všetkých okresoch, 
v rozmedzí od – 23,9% v okrese 
Tvrdošín do – 100,0% v okrese 
Bytča, okrem okresu K. N. Mesto, 
kde sme zaznamenali vzostup 
chorobnosti (+13,6%). Najvyš-
šia vekovo špecifická chorob-
nosť bola zaznamenaná vo ve-
kovej skupine 0- až 5-ročných 
(577,15/100 000 obyvateľov).  
-ruvz-, snímka archív

Chrípka je na ústupe


