


Definíció

 Kötőszövetes fallal bíró, hámmal bélelt tömlő, amely 
üregét legtöbbször folyadék tölt ki.

 Fejlődési rendellenességből származó valamint 
gyulladásos eredetű daganatszerű képlet.

 Nem valódi daganat- növekedés nem sejtproliferáció
eredménye

 A maxillofaciális régióban elhelyezkedhetnek az 
állcsontokban és lágyrészben



Klasszifikáció

 Csontciszták  Lágyrészciszták



Klasszifikáció

 Csontciszták
• Odontogén ciszták-

fogfejlődés során visszamaradt 
hámból keletkezik (fogléc 
ectodermalis sejtjei)

• Non-odontogén ciszták-
arcfejlődés során az arcnyúlványok 
egyesülésekor , azok közé 
beágyazódott hámmaradványokból 
keletkezik

• Gyulladásos eredetű 
odontogén ciszták- gyulladás 
talaján fejlődik ki

• Pszeudociszták- hámbélés 
nélküli csontüregek

 Lágyrészciszták



Klasszifikáció

• Csontciszták

• Odontogén ciszták (fejlődési 
rendell.)

• Non-odontogén ciszták 
(fejlődési rendell.)

• Gyulladásos eredetű 
odontogén ciszták

• Pszeudociszták

 Lágyrészciszták

1. Nasolabiális ciszta

2. Lymphoepitheliális ciszta 
(branchiális vagy laterális 
nyaki ciszta)

3. Laterális nyaki fisztula

4. Thyreoglossus ciszta         ( 
median nyaki ciszta)

5. Dermoid és epidermoid
ciszta

6. Ciszta gastrointestinalis
heterotopica



Klasszifikáció
• Csontciszták
Odontogén ciszták
1. Ciszta perinatális
2. Ciszta gingivalis adulta
3. Ciszta primordialis
4. Ciszta eruptionis
5. Ciszta follicularis
6. Ciszta periodontalis lateralis
7. Keratociszta

Non-odontogen ciszták
Gyulladásos eredetű odontogén

ciszták
Pszeudociszták

 Lágyrészciszták

1. Nasolabialis ciszta
2. Lymphoepithelialis ciszta 

(branchialis vagy laterális 
nyaki ciszta)

3. Lateralis nyaki fistula
4. Thyreoglossus ciszta 

(median nyaki ciszta)
5. Dermoid és epidermoid

ciszta
6. Ciszta gastrointestinalis

heterotopica



Klasszifikáció
• Csontciszták

Odontogén ciszták

Non-odontogén ciszták

1. Ciszta canalis incisiva

2. Ciszta palatina medialis

3. Ciszta globulomaxillaris

4. Ciszta mediana
mandibularis

Gyulladásos eredetű 
odontogén ciszták

Pszeudociszták

 Lágyrészciszták

1. Ciszta nasolabialis

2. Lymphoepitheliális ciszta 
(branchiális vagy laterális 
nyaki ciszta)

3. Laterális nyaki fistula

4. Thyreoglossus ciszta 
(mediális nyaki ciszta)

5. Dermoid és epidermoid
ciszta

6. Ciszta gastrointestinalis
heterotopica



Klasszifikáció
• Csontciszták

Odontogén ciszták

Non-odontogén ciszták

Gyulladásos eredetű 
odontogén ciszták

1. Radiculáris ciszta

2. Residuális ciszta

3. Parodontalis ciszta

Pszeudociszták

 Lágyrészciszták

1. Ciszta nasolabialis

2. Lymphoepitheliális ciszta 
(branchiális vagy laterális 
nyaki ciszta)

3. Lateralis nyaki fistula

4. Thyreoglossus ciszta 
(medialis nyaki ciszta)

5. Dermoid és epidermoid
ciszta

6. Ciszta gastrointestinalis
heterotopica



Klasszifikáció
• Csontciszták

Odontogén ciszták

Non-odontogén ciszták

Gyulladásos eredetű 
odontogén ciszták

Pszeudociszták

1. Egyszerű csontciszta

2. Ciszta aneurysmatica

3. Látens csontciszta

 Lágyrészciszták

1. Nasolabiális ciszta

2. Lymphoepithelialis ciszta 
(branchialis vagy lateralis
nyaki ciszta)

3. Lateralis nyaki fistula

4. Thyreoglossus ciszta 
(medialis nyaki ciszta)

5. Dermoid és epidermoid
ciszta

6. Ciszta gastrointestinalis
heterotopica



Csontciszták

▪ Lassú, expanzív 
növekedés

▪ A különböző fajták 
elkülönítése a kezelés 
szempontjából nem 
szükségszerű, azonban 

▪ Keratocisztát és cisztikus
ameloblastomát ki kell 
zárni



Csontciszták

 Jól körülírt, éles szélű radiolucens terület

 Folyadék nyerhető belőlük, vékony falú ciszták 
áttűnhetnek a nyálkahártyán

 Lassan növekednek, inkább széttolja a fogak gyökerét 
nem rezorbeálja azokat



Csontciszták

 Tünetmentesek, általában a 
ciszták nem okoznak 
semmilyen panaszt a betegnek

 Legtöbb cisztát elvégzett 
röntgenvizsgálat során 
véletlenszerűen fedezik fel

 Okozhat tüneteket

 Nyomás következtében a 
fogak gyökereit széttolja 
ezáltal a fogak koronája közelít 
egymáshoz- fogak helyzete 
megváltozik



Csontciszták

 Duzzanat

 Gyulladás jelei

(rubor, calor, dolor, tumor, functio-laesa)

 Pathológiás törés



Patológia

 Növekedés nem sejtproliferáció eredménye 

 Cisztabennék hidrosztatikus nyomása

 Folyadék ozmotikus nyomása

 Környező csont rezorpciója



Odontogén ciszták

Cysta perinatalis
▪ Újszülöttek állcsontot borító nyálkahártyáján 

megjelenőkis csomók, ciszták

▪ Epstein gyöngyök, Bohn csomók

▪ Nem okoznak panaszt

▪ Nem igényel kezelést



Odontogén ciszták

Cysta gingivalis adulta
▪ Ritka

▪ Átlag életkor 40 év

▪ domború duzzanatok, 1 cm-nél kisebb átmérő

▪ Néhány esetben az alatta fekvő csontot is erodálja

▪ Sebészi eltávolítás



Odontogén ciszták

Cysta primordialis
▪ Fejlődő fogcsíra cisztikus elfajulása mielőtt a dentin és a 

zománc kifejlődik

▪ Számfeletti fog csírájából is fejlődhet

▪ Uni- vagy multilobuláris, éles szélű radiolucens lézió

▪ Keratociszta jellegzetes szövettani képe megtalálható



Odontogén ciszták

Cysta eruptionis
▪ Előtörőben lévő fog felett a gingiván

▪ Főként tejfogakkal kapcsolatosan, de maradó fog felett 
is keletkezhet

▪ Puha, körülírt kékesszínű duzzanat

▪ Panaszt nem okoz

▪ Nem igényel kezelést, 

▪ Az érintett fog normálisan fog előtörni



Odontogén ciszták

Follicularis (dentigerous) 
ciszta

▪ Elő nem tört fogak koronájának 
kialakulása után a visszamaradt 
zománchámból fejlődik

▪ Legtöbbször az alsó 
bölcsességfog és a felső szemfog 
koronája körül fejlődik ki

▪ Más cisztákhoz hasonlóan a  
follicularis ciszták leggyakrabban 
nem okoznak tünetet



Odontogén ciszták

Follicularis ciszta
▪ Röntgenképe típusos, az impactalt fog koronája 

körül éles szélű kerek vagy kerekded homogén 
árnyék látható.  Rendszerint uni-, de lehet 
multilobularis is.

▪ <2mm, normális , fog follikulus

▪ Nagyra nőhet- keratociszta, ameloblastoma

▪ Réteges laphámbélés



Odontogén ciszták

Follicularis ciszta
▪ Histológiai vizsgálat!

▪ Mucoepidermoid cc, laphámrák, ameloblastoma!!!

▪ Szoros összefüggés a fogelőtörési zavarokkal- alsó 
bölcsességfogak, felső szemfogak



Odontogén ciszták

Cysta periodontalis lateralis
▪ Ritka rendellenesség, egy normálisan előtört, ép, 

egészséges fog gyökere mellett helyezkedik el

▪ Számfeletti fog csírájából fejlődhet

▪ Leggyakrabban számfeletti fogak tipikus helyén található 
(szemfog, premolaris fogak)

▪ A fog vitális

▪ Rtg-en véletlenszerűen kerül diagnosztizálásra



Odontogen ciszták

Cysta periodontalis
lateralis

▪ Réteges laphám béleli

▪ Multiloculais előfordulás-
botryoid

▪ Görög botroeid –
szőlőfürt

▪ Nagy a kiújulási hajlam



Keratocysta

▪ Kizárólag  szövettani kép alapján!

▪ Nem gyakori, de nagyon fontos-kiújulás!

▪ Leggyakrabban a mandibulában találhatók- angulus, 
felhágó ág

▪ Röntgenen – jól körülhatárolt radiolucens terület, 
gyakran multilobularis

▪ Röntgenképen különböző odontogen ciszták képét 
mutathatja



Keratocysta

▪ Impactalt fogat vehet körül- follicularis ciszta 
képét mutathatja

▪ Ameloblastomával téveszthető össze

▪ Multiplex keratociszták esetén basalsejtes naevus
szindróma lehet jelen



Keratocysta

▪ Nagyon magas kiújulási hajlam

▪ A cisztafal filmszerűen vékony, ráncosodik-
nehéz a maradéktalan eltávolítás

▪ Kicsiny fiókciszták jelenléte

▪ Cisztafal potenciálisan agresszívabb viselkedése



Basalsejtes naevus szindróma

 Gorlin-Goltz szindróma

 AD öröklődés

 Multiplex basalsejtes naevusok

 Multiplsex keratocysták az állcsontokban

 Skeletalis anomáliák

 PTCH gén mutációja (tumor szuppresszor gén)

 Jellegzetes arc frontalis és parietalis kiszélesedés  és 
széles orrgyök



Basalsejtes naevus szindróma

▪ Multiplex naevoid basal sejtes carcinomák a bőrön

▪ Szkeletális anomáliák – csigolya és borda 
rendellenességek (bifid ribs) 

▪ Intracraniális eltérések- falx cerebri calcificatio és  
abnormális alakú sella turcica

▪ Ajak- és szájpadhasadék 5%



Gyulladásos eredetű 
Odontogén ciszták

Radiculáris ciszta
▪ Leggyakoribb odontogen ciszta

▪ A radicularis ciszta mindig gyulladás talaján fejlődik ki

▪ Maxilla 3x gyakrabban érintett

▪ Az állcsontban fejlődik az elhalt fog gyökércsúcsánál

▪ A gyulladás oka legtöbb esetben pulpanecrosis



Gyulladásos eredetű
Odontogen ciszták

Radiculáris ciszta
▪ Az involvált fog gyökércsúcsának megfelelően egy 

kemény duzzanat jelentkezik, mely rendsezrint nem 
okoz panaszt

▪ Felfedezésre kerülhet, ha elég nagy

▪ Befertőződik, a duzzanat fájdalmassá válik, és rapidan
növekszik, részben a gyulladásos oedemának
köszönhetően

▪ Duzzanat: kemény-tojáshéj, „ropogó”- puha, fluctuáló

▪ Az elhalt fog amiből a ciszta ered és kapcsolatban van 
látható a rtg felvételen



Gyulladásos eredetű
Odontogen ciszták

Radicularis ciszta
▪ A pulpakamra fertőzése gyulladást és a Malassez féle 

hámsejtek proliferációját indukálja

▪ A cisztafal kollagén rostokban gazdag kötőszövetből áll, 
amelyben sajátosan subepithelialisan elhelyezkedő 
gyulladásos sejtek találhatók

▪ A cisztabennék főleg gyulladásos exudatum



Gyulladásos eredetű
Odontogén ciszták

Radiculáris ciszta
▪ Kerek, éles szélű radiolucens terület 

▪ Parodontium nem követhető

▪ Az elhalt fog is látható, gyakran kiterjedt cariessel



Gyulladásos eredetű  
Odontogén ciszták

Cysta residualis
▪ A  fogeltávolítás után a radicularis cysta visszamarad

▪ Radiológiai képe hasonló a radicularis cisztához, de nincs 
benne fog



Non-odontogén ciszták

Cysta canalis incisiva
▪ A canalis incisivus régiójában a maxilla anterior

régiójában a középvonalban alakul ki

▪ Kerek, ovális vagy szív alakú, rendszerint 
szimmetrikus jól körülhatárolt éles szélű 
radiolucencia



Non-odontogén ciszták

Cysta canalis incisiva
▪ A ductus nasopalatinus hámmaradványaiból 

fejlődik (premaxilla és processus palatinalisok)

▪ Incisivalis erek és ideg megtalálható a falában néha

▪ Duzzanat keletkezhet a szájpad elülső részén a 
középvonalban



Non-odontogén ciszták

Cysta palatina medialis
▪ Nem önálló kórkép, hanem az incisivus ciszta hátrébb 

helyeződése.



Non-odontogén ciszták

Cysta globulomaxillaris
▪ Ritka, a processus nasalis medialis és processus

maxillaris egyesülésekor a beágyazódott hám 
proliferációja következtében jön létre

▪ Felső kismetsző és a szemfog között 
helyezkedik el

▪ Fogak gyökereit széttolja

▪ Odontogén ciszta?



Lágyrész ciszták

Cysta nasolabialis (Klestadt)
▪ Nagyon ritka, a nasolabialis redő alsó részén a 

lágyrészben található

▪ A ductus nasolacrimalis alsó részéből származik

▪ Puha duzzanat a felső áthajlási redőben vagy az 
orrbemenetben, az orrszárnyak deformáltak



Lágyrészciszták

▪ Branchiális, lymphoepitheliális, laterális 
nyaki ciszta

▪ Aetiológia, klinikai megjelenés és szövettan



Lágyrészciszták
Branchiális, lymphoepitheliális, 

laterális nyaki ciszta
▪ A 2. kopoltyúív vagy a sinus cervicalis

embrionalis maradványa

▪ 4 típus

▪ Felnőttkor

▪ Leggyakrabban felső légúti fertőzést 
követően fájdalmatlan, fluktuáló, körülírt 
duzzanat alakul ki a musculus
sternocleidomastoideus elülső szélénél, 
annak felső harmadában



Lágyrészciszták
Branchiális, lymphoepitheliális, 

laterális nyaki ciszta
▪ Sebészi eltávolítás

▪ Szorosan tapad a v. jugularis
internához



Lágyrészciszták

Laterális nyaki fistula
▪ Etiológiája megegyezik a branchiogén cisztával

▪ A m. sternocleidomastoideus vonalában „pattanásszerű” 
váladékozó nyílás a nyak bőrén

▪ A fistula másik vége a tonsillaárokban található

▪ A járat a carotis villa között halad át



Lágyrészciszták

Thyreoglossus cysta
(medialis nyaki ciszta)

▪ A pajzsmirigy középső lebenye 
az embrionális fejlődés során a 
nyelvgyök magasságából a 
nyelvcsont hátsó részét érintve 
száll le a két oldalsó lebenyhez

▪ A hámcsatorna születésig 
rendszerint felszívódik

▪ Ductus thyreoglossus
persistent- mediális nyaki 
ciszta



Lágyrészciszta

Thyreoglossus cysta
▪ Első 10 évben

▪ Nyelvcsont magasságában a nyak középvonalában 1-2 
cm átmérőjű puha duzzanat

▪ A nyelvcsont középső részét is rezekálni kell



Lágyrészciszta
Dermoid és epidermoid

ciszta
▪ Embrionális hámmaradványokból 

vagy trauma hatására hámszigetek 
implantálódnak a lágy szövetek 
közé

▪ Bőrre lokalizálódnak 

▪ Előfordulhatnak a szájüregben, 
főleg a szájfenéken 

▪ Lokalizáció- a m. mylohyoideus
alatt vagy felett



Lágyrészciszta

Dermoid és epidermoid
ciszta

▪ Dermoid: Faggyúmirigyek, 
hajfolliculusok és 
izzadtságmirigyek is 
találhatók a cisztafalban

▪ Cisztabennék kenhető, 
sajtszerű massza

▪ Kezelés: sebészi kiírtás



Pszeudociszták

Egyszerű csontcysta
▪ Más elnevezés: traumás, haemorrhagiás, soliter vagy 

progressív

▪ Pathogenezis:  trauma hatására intramedullaris haematoma
keletkezik

▪ Haematoma resorptiója

▪ RTG-en irregularis a kontúr

▪ Vitalitás vizsgálat!- fogak élnek

▪ Kevés sárgás folyadékot vagy kötőszövetes falat tartalmazhat

▪ Excochleáció



Pszeudociszta

Cysta aneurismatica
▪ Állcsontokban ritka

▪ Patogenezise kevéssé ismert

▪ Vascularis malformációnak vélik

▪ Szabbanbuborékszerű ladiolucencia, ameloblastomával
vagy odontogén keratocystával összetéveszthető

▪ Kezelése curettage, kiújulás előfordulhat

▪ Excochleatió során erős vérzés alakulhat ki



Pszeudociszták

Látens csontciszta
▪ Stafne ciszta

▪ Jól körülhatárolt, kerek radiolucens terület 

▪ Típusosan az angulus régiójában helyezkedik el

▪ Mindig a canalis mandibulae alatt helyezkedik el

▪ Csontbenyomat a lingualis oldalon 

▪ Panaszt nem okoz

▪ Nem igényel kezelést



Az előadásban szereplő képek a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar 
Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Tanszék saját anyagából származnak.




