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Extrakcia zubov múdrosti patrí medzi najčastejšie výkony v dentoalveolárnej chirurgii. Táto procedúra 

býva sprevádzaná krvácaním, zmliaždením okolitých mäkkých tkanív, transudáciou tekutín a 

uvoľňovaním zápalových mediátorov. 

Výsledkom býva opuch, sťažené otváranie úst a pooperačná bolesť, ktoré výrazne negatívne 

ovplyvňujú kvalitu života pacientov po uvedenom chirurgickom zákroku. V prevencii a redukcii týchto 

javov má popri správnej indikácii a korektnej chirurgickej technike uplatnenie aj lokálna aplikácia 

kortikosteroidov. Kortikosteroidy majú široké spektrum účinkov. Pri chirurgii zubov múdrosti sa 

využíva predovšetkým ich protizápalový efekt, inhibícia syntézy a uvoľňovania zápalových 

mediátorov, redukcia transudácie tekutín a schopnosť stabilizovať bunkové membrány. Vzhľadom na 

to, že sa podávajú iba jednorazovo, nehrozia nežiaduce účinky asociované s prolongovanou 

aplikáciou. V praxi využívame molekuly stredne a dlho pôsobiace, s vysokým protizápalovým účinkom 

a nízkym mineralokortikoidným účinkom. Z klinického hľadiska sa ako najvhodnejší javí dexametazón. 

Do úvahy ešte prichádza použitie metylprednizolónu, ktorý má však mierne kratšiu dobu pôsobenia a 

nižší protizápalový účinok. 

Autori vo svojej práci popisujú využiteľnosť priaznivých účinkov dexametazónu na pooperačné 

komplikácie v rámci chirurgie tretieho molára. Po definícii vlastností liečiva prezentujú svoje výsledky 

na súbore 38 pacientov so symetricky impaktovanými dolnými tretími molármi. Každému zo skupiny 

pacientov bol extrahovaný vždy jeden dolný zub múdrosti v lokálnej anestézii. Pri extrakcii pravého 

dolného zuba múdrosti bol perioperačne injekčne podaný dexametazón v dávke 8 mg (2 ml). Ľavý 

dolný zub múdrosti bol extrahovaný s odstupom 4 - 6 týždňov za rovnakých podmienok, avšak bez 

aplikácie dexametazónu. U pacientov boli sledované pooperačný opuch a otváranie úst vždy 2. a 7. 

pooperačný deň. Po vyhodnotení výsledkov autori konštatujú priaznivý vplyv dexametazónu na 

redukciu pooperačného opuchu a sťaženého otvárania úst, s minimom nežiaducich účinkov. 

Materiál a metodika 

Do štúdie bolo zahrnutých 38 pacientov (20 mužov, 18 žien) so symetricky impaktovanými dolnými 

zubami múdrosti. Vek pacientov bol od 16 do 32 rokov (priemer 23,94 ± 1,096 roka). Každému z 

pacientov bol ambulantne, v lokálnej anestézii extrahovaný vždy iba jeden dolný zub múdrosti. U 

každého pacienta vykonával obidve operácie vždy jeden chirurg. Dizajn laloka a operačná technika 

boli štandardizované. Pri extrakcii pravého dolného zuba múdrosti bol perioperačne topicky injekčne 

aplikovaný dexametazón v dávke 8 mg (2 ml) submukózne a intramuskulárne (m. masseter a m. 

pterygoideus medialis). Extrakcia ľavého dolného zuba múdrosti bola realizovaná s odstupom 4 - 6 

týždňov za rovnakých podmienok, avšak bez aplikácie dexametazónu. Hodnoty otvárania úst boli 

stanovené meraním interinciziválnej vzdialenosti. Opuch tváre bol stanovený meraním spojníc 



nasledovných bodov: trágus - ústny kútik, gonion - ústny kútik, gonion - laterálny očný kútik, vždy za 

použitia flexibilného meradla. Namerané hodnoty boli zaznamenávané predoperačne, 2. pooperačný 

deň a 7. pooperačný deň, kedy boli odstránené stehy. 

Výsledky 

Výsledky štúdie preukázali rozdiel v nameraných hodnotách všetkých hodnotených vzdialeností. Pri 

hodnotení interinciziválnej vzdialenosti sme pri použití dexametazónu zistili priemerné zlepšenie 

otvárania úst o 3,25 cm na 2. pooperačný deň a o 2,44 cm na 7. deň po operácii. Predoperačný 

rozdiel bol nevýznamný. Pri hodnotení vzdialenosti trágus - ústny kútik sme pri použití dexametazónu 

dosiahli redukciu hodnoty o 3,75 cm na 2. pooperačný deň a o 1,49 cm na 7. deň po operácii. Pri 

vzdialenosti gonion - ústny kútik sme v skupine s použitím dexametazónu dosiahli redukciu o 3,93 cm 

na 2. pooperačný deň a o 1,64 cm na 7. deň po operácii. Pri vzdialenosti gonion - laterálny očný kútik 

sme v skupine s použitím dexametazónu dosiahli redukciu o 2,31 cm na 2. pooperačný deň a o 2,04 

cm na 7. deň po operácii. Predoperačne zaznamenaný rozdiel v hodnotách bol taktiež nevýznamný. 

Hodnoty sú zaznamenané v tab. Nebol zaznamenaný žiadny prípad prejavu nežiaducich účinkov 

aplikácie kortikosteroidov. Popisovaný vplyv kortikosteroidov na potenciáciu účinku niektorých 

analgetík nebol hodnotený, nakoľko analgézia nebola u všetkých pacientov štandardizovaná, čo 

neumožňovalo signifikantnú komparáciu. 

Diskusia 

Použitie kortikosteroidov pri chirurgii tretieho molára efektívne redukuje opuch a sťažené otváranie 

úst. Existuje veľké množstvo aplikačných schém. Ware a kol. spočiatku odporúčali perorálne 

aplikačné schémy. Messer a Keller favorizujú lokálne submukózne a intramuskulárne podanie. 

Lokálna aplikácia sa javí ako výhodnejšia, nakoľko maximálna koncentrácia sa dosahuje priamo v 

mieste účinku. Bustamante a kol. dosiahli dobré výsledky aplikáciou metylprednizolónu v 

jednorazovej dávke 40 mg, pričom nedosiahol štatisticky významný rozdiel pri zvýšení dávky na 125 

mg jednorazovo. Metylprednizolón má stredne dlhý účinok (18 - 36 h), dobrý protizápalový a 

minimálny mineralokortikoidný efekt. Majid a Mahmood odporúčajú aplikáciu dexametazónu, ktorý 

má dlhší účinok (36 -54 h), vyšší protizápalový účinok pri zachovanom nízkom mineralokortikoidnom 

účinku. Navyše dexametazón je distribuovaný ako roztok a metylprednizolón ako prášok, ktorý je 

nutné rozpustiť v solvente. Troullos a kol. informovali o priaznivom synergickom účinku 

kortikosteroidov a nesteroidných antiflogistík v zmysle redukcie bolesti, opuchu a sťaženého 

otvárania úst pri chirurgii tretieho molára. Schopnosť kortikosteroidov potencovať účinok niektorých 

analgetík popísali aj Essen a kol. a Mico-Llorens a kol. V našej štúdii nebolo možné porovnať priaznivé 

ovplyvnenie efektu analgetík kortikosteroidmi, nakoľko druh a aplikačné schémy analgetík neboli 

štandardizované. 

Dosiahnuté výsledky jednoznačne favorizujú použitie kortikosteroidov, predovšetkým dexametazónu, 

pri chiurgii tretieho molára. Jednorazová aplikácia efektívne ovplyvňuje redukciu bolesti, opuchu a 

sťaženého otvárania úst. Chirurgické extrakcie dolných zubov múdrosti sú majoritne vykonávané v 

druhej a tretej dekáde života, kedy je zdravotný stav pacientov priaznivý. Absolútne kontraindikácie k 

podaniu kortikoidov (aktívna tuberkulóza, vírusové a plesňové infekcie, akútna psychóza a iné) sa 

zároveň kryjú s kontraindikáciami k chirurgickému zákroku. Preto v našom súbore neboli 

zaznamenané žiadne komplikácie asociované s podávaním kortikosteroidov.  


