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INTRODUCERE 

Actualitatea problemei abordate: 

Chisturile și fistulele cevicale fac parte din anomaliile cervicale congenitale benigne. Chistul 

cervical lateral ia naștere din cauza involuției incomplete a aparatului branhial în dezvoltarea 

embrionului uman, între a doua și a șaptea săptămână de viață intrauterină. În urma involuției 

rămășițelor branhiale, acestea pot forma chisturi, fistule sau sinusuri.[7] Chistul cervical medial 

este cauza involuției parțiale a ductului tireoglos în timpul vieții intrauterine. Chistul reprezintă 

o cavitate patologică cu conţinut lichidian sau semisolid, delimitat de o membrană epitelială.[15]

Fistulele branhiale sunt canale patologice care au comunicări atât interne cât și externe, deseori 

sunt prezente adevărate comunicări care leagă faringele sau laringele cu pielea externă. 

Sinusurile branhiale, se mai numesc și fistule incomplete, prezintă o comunicare externă 

punctiformă cu pielea sau internă cu faringele sau laringele.[23,16] 

Etiologia anomaliilor brahiogene nu este pe deplin înțeleasă. Au fost propuse 4 teorii mai 

importante care explică amănunțit etiologia chisturilor și fistulelor cervicale laterale: teoria 

congenitală, teoria nodulului limfatic, teoria brahiogenă și teoria sinusului precervical. Teoria 

congenitală explică proveniența chisturilor brahiogene din rămășițele aparatului branial. Teoria 

nodulului limfatic a fost descrisă în 1949 de către King, care a concluzionat că chistul provine 

din modificările chistice ale epiteliului parotidian care sunt prinse în ganglionii limfatici cervicali 

superiori în timpul vieții embrionare. Teoria brahiogenă demonstrează că chisturile se formează 

din involuția pungilor externe pe suprafața ectodermală a șanțurilor interbranhiale sau a pungilor 

interne pe suprafața endodermală. Atunci când ambele pungi, atât interne cât și externe, nu 

reușesc sa involueze, se formează o fistulă completă între faringe și piele. Teoria sinusului 

precervical evidențiază persistența rămășițelor sinusului cervical. Cea mai larg acceptată de către  

clinicieni și chirurgi este teoria brahiogenă, deoarece permite clasificarea anomaliilor 

branhiogene în anumite tipuri și subtipuri pe baza anatomiei lor topografice.[24] 

Analizând mai multe articole publicate de autori internaționali (Coste A.; Lofgren 

D.; Shermetaro C.; Bagchi A.; Hira P.; Mittal K.; Priyamvara A.; Houck J.; Nicoucar K.; Giger 

R.; Pope HG.; Jaecklin T.; Dulguerov P.), una din clasificările anomaliilor brahiogene se referă 

la 4 tipuri repartizate după localizarea lor. Al doilea tip se consideră cel mai frecvent întâlnit, 

reprezentând 95% din celelalte anomalii brahiogene. El are mai multe localizări: se poate afla de-

a lungul sau adiacent marginii anterioare a sternocleidomastoidului.[26] 

Chisturile și fistulele cervicale mediale se clasifică după localizarea lor în raport cu osul 

hioid: infrahioid, la nivelul osului hioid sau suprahioid. 
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Tabloul clinic al acestor patologii este însoțit de prezența unei formațiuni în regiunea 

cervicală cu perioadă latentă de creștere, însă în urma unei infecții sau suprainfecții poate crește 

rapid în volum. Se pot evidenția atât la momentul nașterii sau pe parcursul vieții. La palpare, de 

obicei, pacientul nu prezintă dureri, însă poate le poate acuza atunci când este prezentă 

suprainfectare chistului sau fistulei. Formațiunea chistică poate fi de dimensiuni variabile, de o 

consistență elastică, mobile, fără aderențe la țesuturile adiacente. În cazul unei fistule, se va 

observa un orificiu extern punctiform; dacă prezintă suprainfectare, atunci vor fi eliminări 

purulente. 

Diagnosticul chisturilor și fistulelor cervicale se confirmă cu ajutorul examinărilor 

paraclinice precum cele radiografice și de laborator. Ultrasonografia (USG) este cea mai des 

utilizată metodă imagistică pentru diagnosticul chisturilor brahiogene, care poate descrie în mod 

clar natura chistică a formațiunii și orice complicație care s-ar fi putut dezvolta. În prezența 

infecției, conținutul chistului poate deveni neomogen cu aspect corpuscular. Utilizarea 

tomografiei computerizate (CT) va evidenția această leziune fiind bine circumscrisă, și în 

absența complicațiilor, ea va fi uniform hipodensă cu pereții subțiri. În caz de suprainfectare, se 

va determina îngroșarea pereților chistului. Rezonanța Magnetică Nucleară (RMN) oferă o 

descriere mai bună a extinderii profunde a chistului și o evaluare preoperatorie mai 

previzibilă.[30] RMN-ul poate ajuta la determinarea prezenței și a căii de formare a sinusurilor și 

pentru a determina dacă există modificări inflamatorii asociate în țesuturile moi adiacente. 

Fistulografia este metoda imagistică cu substanță de contrast utilizată în cazul unei fistule. 

Analizele de laborator reprezintă un examen complimentar care evidențiază dacă chistul este 

suprainfectat sau nu. Prezența devierilor patologice precum creșterea numărului de leucocite, 

nesegmentate sau vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH) ne comunică despre suprainfectarea 

chistului. Metoda finală de examinare este examenul histopatologic care are scopul de 

confirmare a diagnosticului preoperator.  

Tratamentul chisturilor și fistulelor cervicale cuprinde 2 metode de tratament care se 

utilizează în dependență de prezența suprainfectării la momentul adresării a pacientului. În cazul 

unui chist fără nici un semn de suprainfectare se recurge la tratamentul chirurgical al chistului 

sau fistulei ce constă în excizia radicală. Dacă în urma investigațiilor paraclinice chistul sau 

fistula cervicală este suprainfectată se utilizează tratamentul conservativ. Abordul chistului 

infectat este prin puncția și evacuarea conținutului, urmat de un tratament conservator. Abia 

peste 3-4 săptămâni după ce inflamația acută se atenuează, se recomandă excizia formațiunii. În 

cazul suprainfectării cu extinderea supurației în țesuturile învecinate este recomandată 

deschiderea colecției purulente și tratamentul similar unui abces (drenare, prelucrare antiseptică, 

pansamente). Înlăturarea formațiunii chistice urmează la fel după 3-4 săptămâni. Diagnosticarea 
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precoce a acestor anomalii, ar reduce numărul de suprainfectări, creșterea în volum și evoluția 

malignă a chistului. 

 

Scоpul lucrării: 

Studierea clinicii, evoluției, metodelor de diagnostic a chistului sau fistulei cervicale 

pentru optimizarea tacticii de tratament. 

 

Оbiеctivеlе cеrcеtării: 

✓ Analiza literaturii de specialitate privind etiopatogenia, tabloul clinic, diagnosticul și 

tacticile de tratament chirugicale ale chisturilor și fistulelor cervicale; 

✓ Analiza și evaluarea pacienților cu chisturi și fistule cervicale din lotul de studiu după 

criteriile de examinare; 

✓ Evaluarea și aprecierea metodelor de tratament ai pacienților cu chisturi și fistule cervicale 

din lotul de studiu.  

 

Importanța practică a tezei de licență: 

Chisturile și fistulele cervicale reprezintă anomalii congenitale benigne care se întâlnesc des 

în practica medicală și sunt puțin elucidate în literatura de specialitate în limba română. 

Diagnosticul precoce reprezintă o importanță imensă în oprirea evoluției continue ale acestor 

leziuni benigne. Consecințele unui diagnostic tardiv prezintă suprainfectarea chisturilor și 

fistulelor cu diverse complicații, creșterea în volum și malignizarea formațiunilor chistice. Astfel 

este fundamental de a cunoaște tabloul clinic și particularitățile leziunilor patologice pentru a 

stabili un diagnostic exact și pentru a informa pacientul despre anomaliile brahiogene și 

posibilele complicații. În același timp este esențial ca metodele noi de diagnostic sa fie accesibile 

pentru pacienți pentru o depistare mai ușoară a patologiei. Tratamentul optim este cel chirurgical 

prin excizia radicală a chistului sau fistulei cervicale. Însă, de obicei, pacienții se adresează cand 

prezintă cele mai multe simptome, printre care domină durerea insuportabilă. La această etapă, 

chistul este deja suprainfectat ce nu permite excizia totală din cauza aderenței la structurile 

anatomice adiacente. Astfel, în așa cazuri se utilizează tratamentul conservativ prin puncția și 

eliminarea conținutului în combinație cu tratamentul medicamentos. Această metodă de 

tratament va duce la recidivă. În așa mod este foarte important de a studia amănunțit această 

patologie pentru a diminua recidiva și morbiditatea. În plus, cunoașterea regiunii cervicale cu 

particularitățile sale este important pentru o intervenție chirurgicală de succes.  
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1. Analiza bibliografică a temei 
Anomaliile branhiale sunt leziuni benigne, care rezultă din dezvoltarea alterată a 

aparatului branhial în timpul embriogenezei, între a doua și a șaptea săptămână de viață 

intrauterină. Persistența rămășițelor branhiale poate duce la dezvoltarea chisturilor, sinusurilor și 

fistulelor.[7] Anomaliile cervicale mediale se formează din cauza eșecului obliterării ductului 

tireoglos, care de obicei involuează după a 10-a săptămână de viață intrauterină. Chisturile au o 

căptușeală epitelială fără orificii externe, formate din captarea circumferențiară a vestigiului 

pungii ectodermale branhiale. Tracturile sinusale sunt cavități care pot comunica fie extern cu 

pielea ca un punct vizibil, fie intern cu faringele sau laringele, unde deschiderea va fi vizibilă 

doar la endoscopie. Fistulele branhiale sunt canale patologice care au comunicări atât interne cât 

și externe, deseori sunt prezente adevărate comunicări care leagă faringele sau laringele cu pielea 

externă. [23,16] 

 

1.1 Etiologia chisturilor și fistulelor brahiogene 
Etiologia chisturilor brahiogene nu este înțeleasă. Există mai multe teorii care explică 

etiologia acestor formațiuni, dar în baza originii propuse, acestea pot fi împărțite în două 

categorii principale: teorii congenitale și teoria nodulilor limfatici.[1] Concepția congenitală 

include următoarele posibile surse a chisturilor și fistulelor branhiale: obliterarea incompletă a 

mucoasei branhiale, persistența vestigiilor sinusului precervical și originea ductului timo-

faringian. [18]  

Ascherson (1832) a sugerat că chisturile au apărut din cauza obliterării incomplete a 

mucoasei pungilor branhiale, care rămân latente până când sunt stimulate să crească mai târziu în 

viață. His (1886) a sugerat că aceste chisturi erau vestigii ale sinusului precervical. Wenglowski 

(1912) credea că chisturile cervicale laterale s-au dezvoltat din a treia pungă faringiană (ductul 

timofaringian). Luschka (1848) a sugerat că degenerarea chistică a ganglionilor limfatici 

cervicali a fost mecanismul prin care s-au format chisturile cervicale laterale, însă această teorie 

a primit puțin sprijin până când King (1949) a studiat histologia unui număr mare de chisturi 

cervicale laterale și a concluzionat că aceste chisturi au rezultat din transformarea chistică a 

ganglionilor limfatici cervicali.[19] 

Aparatul branhial, care începe să se formeze în a doua săptămână de viață fetală și este 

finalizat până în a șasea sau a șaptea săptămână, este probabil structura cea mai larg considerată 

de a fi sursa formării chisturilor branhiale; cu toate acestea, datele definitive rămân evazive. 

Susținătorii acestei teorii indică închiderea incompletă sau obliterarea incompletă a arcurilor 

branhiale fetale, a pungilor branhiale sau a ambelor ca sursă a anomaliei.[18]  
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Regiunea branhială reprezintă 6 perechi de arcuri branhiale care se formează între 

săptămâna a 4-a și a 5-a de dezvoltare contribuind la aspectul caracteristic al embrionului. Al 

cincilea arc faringian este de obicei doar rudimentar sau nu se formează niciodată, astfel nu 

participă la structurile anatomice. Schematic, al șaselea arc este adesea reprezentat ca parte a 

celui de-al patrulea arc datorită dimensiunilor sale mici. Aceste arcuri sunt delimitate de 

invaginații care reprezintă 4 șanțuri interbranhiale denumite pungi externe pe suprafața 

ectodermală și pungi interne pe suprafața endodermală.[16] Între punga ectodermală și punga 

endodermală se află mezenchim derivat dintr-o combinație de mesoderm al plăcii laterale, somiți 

și celule ale crestei neurale. Aceste șanțuri interbranhiale vor fi obliterate treptat prin invazia 

mezenchimului pentru a forma diferite structuri adulte.[1] Anomaliile brahiogene sunt rezultatul 

dezvoltării anormale a primului până la al patrulea arc branhial. Poziția anatomică a fiecărei 

anomalii este caudală față de structurile derivate din arcul său și dorsal față de structurile care se 

dezvoltă din arcul următor.[28] 

Spre deosebire de acest concept, teoria „sinusului precervical” sugerează că toate 

anomaliile brahiogenice provin din sinusul precervical și nu din pungile ectoderme sau 

endoderme. În săptămâna a patra și a cincea de viață intrauterină, al doilea arc branhial se 

extinde inferior și depășește cel de-al treilea și al patrulea arc branhial, fuzionează caudal cu 

eminența cardiacă dând naștere unui sinus lateral cervical. În mod normal, acest spațiu dispare 

rapid și complet. Însă, dacă acest sinus precervical nu reușește să involueze, atunci va rezulta un 

chist brahiogen căptușit cu epiteliu.[28]  

A treia teorie a propus a treia pungă faringiană ca loc de origine a chistului cervical 

lateral. Wenglowski (1912) a efectuat studii în regiunea gâtului a embrionilor și cadavrelor 

umane și a demonstrat că țesutul pungilor sau fantelor branhiale nu a fost reprezentat în niciun 

țesut al adultului sub nivelul osului hioid. Wenglowski a continuat să descrie dezvoltarea 

timusului din a treia pungă faringiană prin ductul timofaringian. El a sugerat că obliterarea 

incompletă a ductului timofaringian duce la un chist cervical lateral.[19] 

Teoria finală a etiologiei sugerează că chisturile cervicale laterale reprezintă ganglioni 

limfatici chistici. Profesorul A. Lucke (1861) a observat că aspectul extern al unui chist cervical 

lateral reprezenta o similaritate cu o ganglion limfatic hipertrofiat. Luschka (1848) a descris un 

ganglion limfatic situat între arterele carotide externe și interne (ganglion caroticum). El a 

sugerat că chisturile cervicale laterale au rezultat din degenerarea chistică a acestui ganglion. Cu 

toate acestea, abia în lucrarea lui King (1949), „Teoria ganglionilor limfatici” a căpătat mai 

multă atenție, unde King a studiat 76 de chisturi. Pe baza localizării lor, histologiei și a unei 

revizuiri a bazei embriologice a teoriei ,,Obliterarea incompletă a mucoasei branhiale”, el a 

concluzionat că chisturile cervicale nu au avut o relație directă cu nici o structură a embrionului. 
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În schimb, el a subliniat relația strânsă dintre aceste chisturi și țesutul limfoid; prin urmare, a 

sugerat denumirea de chist limfoepitelial lateral. Un sprijin suplimentar pentru asocierea dintre 

chisturile cervicale și țesutul limfoid a fost oferit de Bhaskar și Bernier (1959), care au revizuit 

analizele histologice a 468 de chisturi: 452 din care aveau un perete compus din țesut limfoid. Pe 

baza acestui fapt, au ajuns la concluzia că chisturile cervicale s-au dezvoltat ca urmare a 

transformării chistice a ganglionilor limfatici cervicali. Ei sugerează că alterarea chistică a 

ganglionilor limfatici cervicali este stimulată de epiteliul inclus. Această ipoteză a devenit 

cunoscută sub numele de „Teoria incluziunii”. Au fost propuse multiple surse de incluziuni 

epiteliale, cum ar fi glanda parotidă, amigdalele și mucoasa faringiană. Deși pare clar că 

chisturile cervicale se dezvoltă din ganglionii limfatici cervicali, mecanismul prin care se 

întâmplă acest lucru este mai puțin explicat. Revizuirea lui Maran și Buchanan (1978) a 

dezvăluit constatări histologice similare, mai mult de 90% dintre chisturile studiate au fost 

înconjurate de țesut limfoid. Cu toate acestea, ei au subliniat că transformarea chistică a 

ganglionilor limfatici nu este cunoscută să aibă loc în alte locuri anatomice. [19] 

Dintre teoriile sus menționate teoria „Aparatului branhial” este cea mai larg acceptată de 

către clinicieni și chirurgi, deoarece permite clasificarea anomaliilor branhiogene în anumite 

tipuri și subtipuri pe baza anatomiei lor topografice. Cu toate acestea, aceasta are câteva 

deficiențe. În primul rând, nu explică structura limfoepitelială, deoarece pungile branhiale nu au 

potențialul embrionar de a forma componente limfoide. În al doilea rând, nu explică în întregime 

dezvoltarea infecției în chisturile cervicale laterale. În studiul efectuat timp de 12 ani de către 

Jure Pupić‐Bakrač, Neven Skitarelić, Ana Pupić‐Bakrač, Ivan Baraka, Mladen Srzentić, Josip 

Novaković și Vedrana Terkeš, infiltrarea celulelor inflamatorii a fost prezentă în 50% din cazuri, 

iar infecția bacteriană a fost prezentă în 25% cazuri. Deoarece, doar aproximativ 12% dintre 

anomaliile brahiogenice au avut un tract sinusal, calea de contaminare nu este complet înțeleasă 

în leziunile chistice. Inflamația chistului apare de obicei în perioadele de infecții odontogenice 

sau ale tractului respirator superior. S-a emis ipoteza că, în timpul infecției bucale și faringiene, 

țesuturile limfoepiteliale generează o cantitate crescută de mucus în interiorul chistului, 

predispunând astfel colonizarea bacteriană. Această idee este susținută de profilul bacteriologic 

ale chisturilor branhiale infectate, cu Streptococcus spp. și anaerobii izolați în majoritatea 

cazurilor. Putem presupune că bacteriile sunt dispersate de sistemul limfatic și hematologic, 

fiindcă chisturile cervicale laterale nu comunică direct cu pielea sau cu sistemul aerodigestiv 

superior. Aceste constatări susțin mai mult teoria ganglionilor limfatici. Însă, acești autori au 

observat că în studiul lor chiar dacă mai mult de 90% din anomalii branhiale erau căptușite cu 

epiteliu scuamos și mai mult de 80% aveau prezent țesut limfatic în peretele fibrotic, 9 din cazuri 

au avut doar structură epitelială, ce nu putea fi explicat prin teoria ganglionilor limfatici sau 



 

 11 

teoria incluziunii. Alte considerații ale teoriei „incluziunii” sunt că nu reușește să explice sursa 

incluziunilor chistice, apariția solitară, cursul anatomic specific al anomaliei branhiale și de ce 

acestea nu apar în alte regiuni anatomice decât gâtul.[28] 

Sinusurile și fistulele au de obicei o deschidere persistentă spre exterior și tuburi 

musculare căptușite cu epiteliu respirator. După cum sugerează Howie și Proops, Chandler și 

Mitchell, leziuni asemănătoare tubului ar trebui numite fistule dacă sunt deschise la fiecare capăt 

și sinusuri dacă sunt deschise doar la un capăt.[18] Autorii Ashok Adams, Kshitij Mankad, 

Curtis Offiah și Lucy Childs evidențiază că sinusul este un tract de terminație oarbă și, în 

contextul unei anomalii a arcului branhial, se poate conecta fie cu pielea (sinusul derivat din 

punga ectodermală), fie cu faringele (sinusul derivat din punga endodermală). Însă, fistula este o 

comunicare între două suprafețe epitelizate și, în ceea ce privește anomaliile arcului branhial, 

necesită comunicarea între o pungă ectodermală și endodermală persistentă.[1] 

Astfel, anomaliile branhiale  reprezintă o entitate patologică a cărei etiologie încă nu este 

demonstrată pe deplin. 

Chisturile cervicale localizate median apar prin activarea transformării chistice a unor 

incluzii epiteliale embrionare restante la nivelul canalului tireoglos. Este un vestigiu embriologic 

care se formează din cauza eșecului închiderii canalului tireoglos, care se extinde de la 

foramenul caecum până la localizarea glandei tiroide în regiunea cervicală. La embrion, glanda 

tiroidă primitivă începe ca un diverticul ventral care se ridică în planșeul faringelui embriologic, 

între tuberculul impar și eminența hipobranhială, care formează ulterior foramen cecum situat la 

baza limbii. Tiroida coboară apoi caudal în strânsă legătură cu osul hioid înainte de a ajunge în 

poziția sa finală în linia mediană a gâtului sub nivelul cartilajului cricoid. Tractul ductului 

tireoglos rezultat se atrofiază în mod normal până în a 10-a săptămână de gestație. Chisturile 

ductului tireoglos rezultă din eșecul obliterării complete a tractului ductului tireoglos și pot fi 

localizate oriunde de-a lungul coborârii glandei tiroide, cel mai des la nivelul infrahioid, apoi 

suprahioid și hioid.[10,5]  

 

1.2 Clasificarea chisturilor și fistulelor brahiogene 
            Cea mai răspîndită clasificarea este cea a lui V.Bezrucov. El împărţea aceste 

maladii în trei grupe:  

• Chisturi şi fistule periauriculare;  

• Chisturi şi fistule mediane ; 

• Chisturi şi fistule laterale.  
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Anomaliile brahiogene sunt variate după localizare și etiologie. Sunt întâlnite unele 

clasificări care țin cont de aceste aspecte, inclusiv și studii ale frecvenței acestora. Analizând mai 

multe articole publicate de autori internaționali (Coste A.; Lofgren D.; Shermetaro C.; Bagchi 

A.; Hira P.; Mittal K.; Priyamvara A.; Houck J.; Nicoucar K.; Giger R.; Pope HG.; Jaecklin T.; 

Dulguerov P.), una din clasificările anomaliilor brahiogene se referă la 4 tipuri: 

• Primul tip prezintă aproximativ de la 5% până la 25% cazuri întâlnite din toate celelalte 

tipuri. Aceste anomalii se clasifică în alte 2 subclase. Prima subclasă conține doar 

ectoderm și la examenul clinic se determină mase preauriculare, care se pot depista 

anterior și medial de canalul auditiv extern. A doua subclasă conține atât ectoderm cât și 

mesoderm. Se localizează la unghiul mandibulei sau în regiunea submandibulară și se pot 

depista lateral sau mezial de nervul facial trecând superficial (57%), profund (30%) sau 

între (13%) ramurile nervului facial [16]. 

• Al doilea tip se consideră cel mai frecvent întâlnit, reprezentând 95% din celelalte 

anomalii brahiogene. El are mai multe localizări: se poate afla de-a lungul sau adiacent 

marginii anterioare a sternocleidomastoidului. Se mai poate găsi de-a lungul fistulei 

brahiogene secundare care își are traiectoria de la pielea din zona cervicală lateral, între 

carotida externă și internă, și în final în amigdala palatină [26]. 

• Al 3-lea tip reprezintă 2-8% cazuri întâlnite. Acesta poate fi situat în orice punct al 

traectului, care se extinde posterior arterelor carotide și străpunge membrana 

tirohioidiană și intră în laringe, terminându-se astfel pe aspectul lateral al sinusului 

piriform. Se localizează profund spre mușchiul sternocleidomastoidian [21]. 

• Al 4-lea tip se întâlnește foarte rar, aproximativ 1-4% din celelalte anomalii brahiogene. 

Acesta se găsește mai frecvent în stânga. Cu toate acestea, acesta trece în mod clasic 

adânc la carotida comună și poate circula fie în jurul arcului aortic (într-o anomalie 

stângă), fie subclavian (într-o anomalie dreaptă). Acesta se desfășoară superficial până la 

nervul laringian recurent și nervul hipoglos, terminând în vârful sinusului piriform din 

laringe [17]. 

 

Work în 1972 a subdivizat anomaliile brahiogenice din prima grupă în două subclase, de 

tip I și de tip II, bazate pe presupusa patogeneză cu aplicabilitate limitată din perspectiva 

imagistică. 

Anomaliile de tip I sunt de origine pur ectodermică și sunt prezente ca mase chistice 

adiacente canalului auditiv extern. Au o legătură strânsă cu nervul facial, în special cu diviziunea 

inferioară, și se pot extinde în glanda parotidă, conținând epiteliu scuamos, dar fără anexe sau 

cartilaj ale pielii. 
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Anomaliile de tip II se pot prezenta sub formă de chisturi, sinusuri sau fistule care 

corespund glandei submandibulare și pot fi observate în regiunea unghiului mandibulei sau în 

triunghiul anterior al gâtului. Acestea se deschid în canalul auditiv extern. Sunt de origine 

ectodermică și mezodermică, de aceea conțin epiteliu scuamos, anexe ale pielii (foliculi de păr, 

glande sudoripare și sebacee) și cartilaj. 

Anomaliile din grupa 2-a au fost anterior clasificate în patru subtipuri diferite de Bailey 

H. în 1929 (anexa 1): 

• tipul I – situat la nivelul fasciei superficiale a gâtului, pe marginea anterioară a 

muşchiului sternocleidomastoidian;  

• tipul II – situat la nivelul fasciei profunde a gâtului, în raport cu vasele principale 

cervicale;  

• tipul III – dezvoltat în loja fasciculului vascular principal cervical;  

• tipul IV – în raport cu endofaringele şi care se poate dezvolta spre baza craniului. 

 În 1955, Proctor B. a revizuit această clasificare propusă Bailey H. (1929): 

• tip I: profund până la platisma, anterior de mușchiul sternocleidomastoidian, dar nu este 

în contact cu teaca carotidei; 

• tip II: șanterior de mușchiul sternocleidomastoidian, posterior de glanda 

submandibulară, lipit de artera carotidă internă și aderă la vena jugulară internă (cel 

mai frecvent); 

• tipul III: se extinde între arterele carotide interne și externe, lateral de peretele 

faringian; 

• tip IV: se află profund pe teaca carotidiană în spațiul mucoasei faringiene și se deschide 

în faringe. 

 

Fistulele laterale și cele mediane sunt:  

• Complete - când traiectul lor au două orificii, unul intern faringian în regiunea 

amigdaliană sau în foseta supraamigdaliană și altul extern; 

• Incomplete - când nu prezintă unul dintre cele două orificii. Se clasifică în alte două 

subtipuri: 

o Incompletă internă; 

o Incompletă externă. 

Anomaliile cervicale mediane se clasifică în dependență de localizarea lor: 

• situate infrahioid; 
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• situate la nivelul osului hioid; 

• situate suprahioid. 

 

1.3 Tabloul clinic al chisturilor și fistulelor cervicale laterale 
Localizarea chisturilor și a orificiilor sinusurilor externe cu originea din primul arc 

branhial variază, apar de obicei în jurul urechii (anterior, inferior și posterior de pavilion) sau în 

partea superioară a gâtului, anterior mușchiului sternocleidomastoidian. Căile interne atât pentru 

sinusuri, cât și pentru fistule se găsesc cel mai adesea de-a lungul oricărei porțiuni a canalului 

auditiv, joncțiunea antero-inferioară dintre os și cartilagiu fiind cea mai comună. Din punct de 

vedere anatomic, leziunile de tip I după Work se desfășoară paralel cu canalul auditiv extern și se 

deschid în regiunea preauriculară, implicând țesutul parotidian și trecând de obicei superior 

nervului facial. Leziunile de tip II după Work sunt localizate mai frecvent în substanța glandei 

parotide și sunt mai strâns legate de nervul facial, trecând fie lateral, medial sau chiar prin 

trunchiul principal al nervului.[17] 

Prima fantă branhială dă naștere în mod normal trompei lui Eustachio, cavității 

timpanice, antrului mastoidian, unei porțiuni a membranei timpanice, canalului auditiv extern 

(EAC), mandibulei, maxilarului, malleusului și incusului. Din acest motiv, primul tip de 

anomalii brahiogene poate apărea oriunde de-a lungul cursului primului tract de arc branhial. 

Acesta se extinde de la o deschidere cutanată în triunghiul submandibular, supero-lateral față de 

osul hioid, urcând până în regiunea glandei salivare parotide pentru a se termina la joncțiunea 

cartilaginoasă-osoasă a canalului auditiv extern. O diferență anatomică de importanță clinică și 

chirurgicală este aceea că tractul chistic al chisturilor de tip I după Work trece lateral (superior) 

de al șaptelea nerv cranian, în timp ce în chisturile de tip II după Work tractul trece medial 

(inferior) de al șaptelea nerv cranian.[4] 

La inspecție, se observă o masă chistică rotundă sau ovală, netedă, fluctuentă, 

nedureroasă la palpare, găsită între canalul auditiv extern și zona submandibulară, situîndu-se 

uneori fie în interior, superficial sau adânc față de glanda parotidă. Este implicat variabil cu 

glanda parotidă și nervul facial și poate exista o conexiune cu urechea medie sau externă, astfel 

încât un examen otologic este important la acești pacienți. Aceste anomalii pot imita adesea 

imaginea clinică a neoplasmelor parotidiene și sunt probabil asociate, de asemenea, cu paralizia 

nervului facial datorită apropierii lor de trunchiul nervului al șaptelea. Pacientul se poate plânge 

de otoree, cazul în care chistul se scurge în meatul auditiv extern. Abcesele parotidiene recurente 

sunt frecvent observate la pacienții cu primul tip de chist branhial. Aceste abcese sunt indiferente 

față de antibiotice sau incizie și drenaj. Ocazional, poate fi detectat un tract sinusal care se 

extinde până la osul hioid. [26] 
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Frecvent, chistul poate avea un punct cutanat din care poate fi exprimat fluidul, astfel 

formându-se fistula. Fistulele cutanate din anomaliile primei fante branhiale pot fi localizate atât 

preauricular, postauricular cât și în partea superioară a gâtului, în special la marginea anterioară a 

mușchiului sternocleidomastoidian și pot fi confundate cu sinusurile periauriculare superficiale 

care apar în timpul formării urechii externe. Aceste fistule pot prezenta simptome cervicale și 

eliminări dintr-o depresiune la unghiul mandibulei. Dacă este infectat, eliminările pot fi 

purulente și poate fi asociată adenită în zona submandibulară. Anomaliile primei fante branhiale 

se pot prezenta, de asemenea, cu o masă inflamatorie în regiunea parotidiană sau se pot prezenta 

cu simptome auriculare și evacuare de mucus sau puroi din canalul auditiv extern. [1, 3] 

Anomaliile celei de-a doua fante branhiale se prezintă cel mai frecvent ca chisturi urmate 

de sinusuri și fistule, reprezentând aproximativ 95% din toate celelalte anomalii brahiogene. 

Chisturile apar de 3 ori mai des decât fistulele și tind să apară în deceniile a doua până la a patra. 

Se pot localiza în spațiul submandibular, dar mai pot apărea de-a lungul cursului celui de-al 

doilea tract al arcului branhial, care se extinde de la pielea care se află deasupra fosei 

supraclaviculare, între arterele carotide interne și externe și pătrunde în faringe la nivelul fosei 

amigdaliane. Deși chisturile pot apărea oriunde de-a lungul acestui tract, ele sunt cele mai 

frecvente doar lateral de vena jugulară internă, la nivelul bifurcației carotidei. Chistul branhial 

are o perioadă lungă de latenţă, după care se dezvoltă rapid volumetric, în aproximativ 1-3 

săptămâni datorită suprainfectării. O infecție recentă a tractului respirator superior sau o infecție 

odontogenă a fost raportată la 20-40% dintre pacienți. Infecția acută poate duce la abces, sinusuri 

și fistule. Chistul branhial are dimensiuni variabile, care poate ajunge până la 8-10 cm localizat 

cu predilecție în regiunea treimii superioare a marginii anterioare a mușchiului 

sternocleidomastoidian. Dacă este suficient de mare, chistul poate provoca asimetrie a gâtului, 

precum și dispnee, disfagie și disfonie. Tegumentele acoperitoare sunt nemodificate, iar la 

palpare are o consistenţă moale, fluctuentă, netedă, de o formă rotundă sau ovală şi nu se 

mobilizează cu mişcările capului, şi nici în deglutiţie. Totuşi, deşi nu este fixat, nu se 

mobilizează liber, având raport intim cu carotida externă şi cea internă, insinuându-se pe sub 

pântecele posterior al mușchiului digastric, către peretele lateral al faringelui şi vârful apofizei 

stiloide. Nu aderă la planul tegumentar, este nedureros, dar, atunci când se suprainfectează, 

palparea acestuia este dureroasă, tegumentele au aspect destins, congestiv, pacientul prezentând 

semnele clinice locale şi generale ale unei supuraţii laterocervicale. [1,10,17,18,26] 

În cazul fistulei sau sinusurilor, deschiderea internă poate fi găsită în regiunea fosei 

amigdalei palatine sau la nivelul orofaringelui. Deschiderea externă aici este de-a lungul 

intersecției porțiunilor mijlocii și distale ale marginii anterioare a sternocleidomastoidului. În 
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cazul fistulei, ostiumul chistului ar fi vizibil la naștere, deasupra claviculei în aspectul anterior al 

gâtului. [26] 

John Houck descrie în articolul său „Excision of branchial cysts” o variantă a localizării 

fistulei. Astfel, ea se poate extinde dintr-o deschidere externă de-a lungul marginii anterioare a 

mușchiului sternocleidomastoidian, străpunge mușchiul platisma și apoi urmează teaca carotidă 

în sus până la nivelul osului hioid. Apoi se întoarce medial pentru a trece peste nervul hipoglos, 

sub pântecele posterior a mușchiului digastric, între arterele carotide interne și externe, peste 

nervul glosofaringian, adânc până la ligamentul stilohioidian până la o deschidere internă la 

polul superior al fosei tonsilare. Deschiderea pe gât este de obicei de-a lungul marginii anterioare 

a mușchiului sternocleidomastoidian, între osul hioid și fosa suprasternală. Poate elimina 

material mucoid, care poate deveni purulent în timpul unei infecții acute. Fistulele apar puțin mai 

des la femei și pe partea dreaptă.[17] 

Anomaliile arcului branhial trei se întâlnesc de la 2% până la 8% și celui de al patrulea 

arc de la 1% până la 2% din toate anomaliile branhiale. Distingerea între cele două poate fi 

dificilă deoarece ambele intră în sinusul piriform și au prezentări similare.  

Teoretic, între al treilea și al patrulea arc branhial se găsește a treia pungă endodermală și 

ectodermală, în urma căreia se poate forma o anomalie branhiogenă, dacă nu involuează 

complet. Chisturile celei de-a treia fante branhiale sunt rareori întâlnite. Cu toate acestea, s-a 

dovedit a fi a doua cea mai frecventă leziune congenitală a zonei cervicale posterioare după 

chisturile tireoglosale. Ele pot fi situate în orice punct al tractului care se extinde posterior de 

arterele carotide și străpunge membrana tirohioidiană și pătrunde în laringe, terminând astfel pe 

partea laterală al sinusului piriform. Chisturile sunt localizate în mod caracteristic adânc până la 

mușchiul sternocleidomastoid. Majoritatea sunt prezente în spațiul cervical posterior, posterior 

de mușchiul sternocleidomastoidian, ca o masă nedureroasă, fluctuentă, care se poate mări și 

deveni sensibilă dacă este infectată. Un chist infectat trebuie luat în considerare dacă un pacient 

prezintă un abces în triunghiul posterior al gâtului. Se atestă și formarea unei fistule complete 

care își are originea în sinusul piriform, străpunge membrana tiro-hioidiană, trece deasupra 

nervilor laringian superior și hipoglos, apoi continuă sub nervul glosofaringian și artera carotidă, 

străpunge platisma și suprafața pielii anterior de mușchiul sternocleidomastoidian.[17] 

Între arcul patru și șase (al cincilea arc este rudimentar) se găsește a patra fantă branhială 

care poate da naștere unei anomalii branhiale. Majoritatea anomaliilor din a patra fantă branhială 

sunt diagnosticate în copilărie, iar 97% apar pe partea stângă. Chisturile sunt de obicei situate în 

glanda tiroidă și mediastin. Acestea sunt prezente în copilăria timpurie, frecvent după un abces 

recurent sau o tiroidită anterioară (care poate fi suprapusă, acută și supurată). Aspectul clinic este 

reprezentat de o masă mobilă, nedureroasă, fluctuentă, neaderentă la țesuturile adiacente, 



 

 17 

tegumentele acoperitoare nu sunt congestionate. Pacientul poate acuza dureri la palpare numai în 

cazul unei suprainfectări.  

John Houck descrie cursul unei fistule complete care începe în sinusul piriform, iese din 

laringe în apropierea articulației cricotiroidiene, trece între nervii laringian superior și recurent, 

apoi continuă în șanțul traheo-esofagian. Pe partea stângă, s-ar curba în jurul aortei de la 

posterior spre anterior, iar pe partea dreaptă s-ar curba în jurul arterei subclaviei. Tractul se va 

afla apoi în spatele carotidei, va trece peste nervul hipoglos și va ieși lângă marginea anterioară a 

mușchiului sternocleidomastoidian.[17] 

Bagchi A., Hira P., Mittal K., Priyamvara A., Dey A comunică în articolul său „Branchial 

cleft cysts: a pictorial review” că tractul sinusal se întinde de la apexul sinusului piriform medial 

și inferior către nervul laringian recurent, continuă superior nervului hipoglos, paralel cu cursul 

nervului laringian recurent în șanțul traheo-esofagian și înconjoară arcul aortic pe stânga sau 

artera subclavia pe dreapta. Apoi merge superior, dorsal de artera carotidă comună, în jurul 

nervului hipoglos și se extinde medial mușchiului sternocleidomastoidian.[26] 

Ambele fistule, atât cea care provine din arcul branhial trei cât și cea care provine din 

arcul branhial patru, poate prezenta eliminări mucoide și purulente în caz de suprainfectare.  

Clinic, ambele tipuri își au originea de la sinusul piriform și se termină în regiunile 

paratraheale sau tiroidiene. [17] 

Din punct de vedere anatomic, al treilea și al patrulea sinus se află în apropiere unul de 

celălalt și, prin urmare, devine o sarcină obositoare să distingem cele două tipuri pur și simplu 

prin modalități de imagistică. Pentru a diferenția între cele două, trebuie luată în considerare 

poziția nervului laringian superior față de poziția chistului, fistulei sau sinusului. Anomalia celui 

de al treilea arc branhial provine de la baza sinusului piriform și merge superior nervului 

laringian superior și nervului hipoglos, dar inferior nervului glosofaringian și continuă posterior 

până la artera carotidă. Anomalia celui de al patrulea arc branhial ia naștere din vârful sinusului 

piriform, continuă inferior nervului laringian superior și coboară în șanțul traheo-esofagian. Baza 

principală pentru a face această distincție este corespondența nervului laringian superior cu 

anomalia brahiogenă.[26] 

Anomaliile celei de-a treia și a patra fante branhiale pot apărea similare cu anomaliile 

celei de-a doua fante branhiale în exterior, cu un orificiu cutanat în zona supraclaviculară; cu 

toate acestea, pe plan intern, ele intră în faringe prin sinusul piriform pe sub osul hioid.[1] 

 

1.4 Tabloul clinic al chisturilor și fistulelor cervicale mediane 
Chisturile ductului tireoglos sunt prezente la aproximativ 7% din populația lumii. Au o 

preponderență egală între indivizii de sex masculin și feminin. Un chist al ductului tireoglos este 
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cea mai comună formațiune congenitală a gâtului și a doua cea mai frecventă dintre toate 

formațiunile cervicale ale copiilor. Majoritatea chisturilor canalului tireoglos apar în intervalul 

de vârstă 15-30 de ani, fiind mai rar prezente la copilul mic, iar după 30 de ani, incidenţa scade 

progresiv odată cu înaintarea în vârstă. Aceste tipuri de chisturi sunt strâns asociate cu osul hioid. 

Sunt aproximativ de la 20% până la 25% prezente la nivelul suprahioidului, 15% până la 20% 

prezente la nivelul hioidului și 25% până la 65% prezente la nivel infrahioid. Chisturile ductului 

tireoglos suprahioidian sunt de obicei pe linia mediană, în timp ce chisturile ductului tiroglos 

infrahioidian pot fi pe linia paramediană.[10, 32, 33] 

Chisturile ductului tireoglos sunt adesea asimptomatice și au de obicei câțiva centimetri 

în diametru. Thompson LD., Herrera HB., Lau SK în articolul „A clinicopathologic series of 685 

thyroglossal duct remnant cysts” au analizat o serie de cazuri de 685 de cazuri. Chisturile au 

variat între 0,2 și 8,5 cm, media fiind de 2,6 cm, ceea ce indică faptul că chisturile mai mici sunt 

mai frecvente și constituie majoritatea cazurilor. În aceeași serie, diametrul mediu al chisturilor 

ductului tireoglos la pacienții adulți a fost mai mare decât la pacienții pediatrici (2,8 cm și, 

respectiv, 2,1 cm), cu toate acestea, ambele medii reprezintă dimensiunea așteptată a chistului la 

prezentare. Volumul mai mare al chisturilor este adeseori urmată de prezența disfagiei.[2, 5] 

Pacienţii de obicei corelează creşterea rapidă în volum a acestui chist cu un episod de 

infecţie acută a căilor respiratorii superioare, care poate constitui factorul de activare a 

transformării chistice a resturilor embrionare de la nivelul canalului tireoglos. Chistul este 

rotund, bine delimitat, are consistenţă moale şi este nedureros la palpare, tegumentele 

acoperitoare fiind nemodificate clinic. Deoarece canalul tireoglos este în raport direct cu hioidul, 

în mod constant chisturile sunt aderente de corpul sau coarnele hioidului. Uneori, la palpare, se 

percepe un cordon cu traiect de la chist până în baza limbii. Atunci când se suprainfectează, 

devine dureros şi capătă aspectul unei supuraţii cervicale care poate fistuliza tegumentar. 

Fistulele cervicale mediane asociate acestor chisturi sunt prezente într-o treime dintre cazuri şi se 

datorează de cele mai multe ori suprainfectării, dar pot avea drept cauză o extirpare chirurgicală 

incompletă în antecedente. Sunt situate supra- sau subhioidian, tegumentul adiacent având un 

aspect îngroşat, cu margini rulate spre interior, iar din orificiul fistulos se elimină o secreţie sero-

mucoasă. Explorarea fistulei cu un cateter bont evidenţiază traiectul spre osul hioid. Rareori 

aceste fistule pot avea două orificii, unul tegumentar şi celălalt la nivelul foramen caecum. [10] 

 

1.5 Diagnosticul chisturilor și fistulelor cervicale laterale și mediane 
Diagnosticul acestor patologii se efectuează cu ajutorul examenului clinic și paraclinic. 

De obicei, în timpul examenului clinic se observă un nodul în regiunea cervicală, care la palpare 

nu este dureros, fiind de o consistență moale sau fluctuentă. Însă, această formațiune chistică 
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poate prezenta dureri la suprainfectare cu tegumente distinse și congestive, cauzând și febră 

uneori. El provoacă o multitudine de incomodități pacientului: disconfort la deglutiție, la 

mișcarea capului și dereglare a esteticii. 

Examenul paraclinic constă în precizarea diagnosticului prezumtiv și asigurarea cu 

informații adăugătoare cu privire la structurile anatomice adiacente ce pot influența tactica 

tratamentului chirurgical. Ultrasonografia (USG) este cea mai des utilizată metodă imagistică 

pentru diagnosticul chisturilor brahiogene, care poate descrie în mod clar natura chistică a 

formațiunii și orice complicație care s-ar fi putut dezvolta. Pe USG, arată ca o masă rotundă sau 

ovalară, deseori vizualizată ca o structură chistică bine delimitată anecoică (reflexii absente a 

ultrasunetelor, zona formațiunii este de culoare neagră) sau hipoecogenă (reflexii mai slabe a 

ultrasunetelor, zona formațiunii fiind de o culoare gri) cu intensificare acustică posterioară. Zona 

hipoecogenă se datorează probabil acumulării de material celular, precum și de colesterol în 

lumenul chistului, iar cea anecoică datorită colecției purulente în caz de suprainfecție. Cu toate 

acestea, există o variabilitate în aspectul ecografic al chisturilor celui de-al doilea tip branhial 

atunci când este prezentă o infecție secundară, septuri sau resturi celulare în interiorul chistului, 

rezultând un aspect pseudo-solid sau heterogen. Aspectele ultrasonografice pot varia, uneori pot 

fi multiloculare cu septuri, neomogene sau chiar solide.[5, 7, 18, 26, 30, 33] 

 Ultrasonografia este alegerea ideală pentru imagistica inițială cu scopul de a diagnostica 

chistul ductului tireoglos și de a evalua prezența țesutului tiroidian sănătos. Ecografia va 

evidenția o structură anecoică până la hipoecogenă bine circumscrisă cu intensitate posterioară; 

pot exista unele resturi interne. Unele chisturi ale ductului tireoglos pot să nu apară ca simple 

leziuni uniloculare cu pereți subțiri. Prezența unei atenuări interne ridicate, a resturilor interne și 

a septurilor se corelează în general cu infecția anterioară. În infecția activă sau recentă, 

imagistica evidențiază un chist cu pereți groși cu intensificarea marginii, modificări inflamatorii 

ale țesuturilor subcutanate din jur și conținutul chistului poate deveni neomogen cu aspect 

corpuscular. Conținutul intern poate varia, complexitatea mai mare reflectând resturile proteice, 

care pot fi observate în infecția acută. [34] 

Utilizarea tomografiei computerizate (CT) va evidenția leziunea chistică fiind bine 

circumscrisă, omogenă, și în absența complicațiilor, ea va fi uniform hipodensă cu pereții subțiri. 

În caz de suprainfectare, se va determina îngroșarea pereților chistului. CT poate fi deosebit de 

utilă nu numai pentru a vizualiza întreaga întindere a leziunii, ci și pentru a delimita asocierea 

acesteia cu structurile adiacente. La imagistica CT, anomaliile primului arc branhial se prezintă 

de obicei ca o masă chistică situată superficial, în interior sau profund în glanda parotidă. Ca și în 

cazul altor anomalii brahiogene, grosimea și intensificarea peretelui chistului variază în funcție 

de gradul de inflamație. Solidificarea lichidului chistic și peretele îngroșat în urma infecției 
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prezintă hiperdensități heterogene, iar chisturile hemoragice apar hiperdense la CT.[1, 5, 7, 10, 

27] 

În cazul chisturilor ductului tireoglos, la imagistica CT, acestea sunt mase chistice bine 

circumscrise, de densitate scăzută, cu un perete subțire. Dacă se infectează, aceasta pot prezenta 

pereți groși. La imagistica, chisturile ductului tireoglos suprahioidian sunt, în general, structuri 

chistice simple sau complexe de linie mediană, în timp ce chisturile infrahioidiene sunt de obicei 

paramedian.[9] 

Pentru leziunile care se extind în spațiile cervicale profunde, se poate efectua tomografie 

computerizată multi-slice (MSCT) pentru a defini dimensiunea leziunii și relația acesteia cu 

structurile anatomice învecinate.[28] 

Rezonanța Magnetică Nucleară (RMN) oferă o descriere mai bună a extinderii profunde a 

chistului în ceea ce privește adâncimea acestuia și o evaluare preoperatorie mai previzibilă. 

RMN-ul poate ajuta la determinarea prezenței și a căii de formare a sinusurilor și pentru a 

determina dacă există modificări inflamatorii asociate în țesuturile moi adiacente. Conținutul 

chisturilor variază de la hipointens la izointens (față de mușchi) în secvențele ponderate T1; este 

hiperintens în secvenţele ponderate T2. La imagistica ponderată T1, acestea pot trece de la 

semnalul scăzut la cel ridicat în funcție de conținutul proteic al chistului, dar sunt de obicei 

hiperintense la imagistica ponderată T2. RMN-ul demonstrează proprietățile chistice ale 

semnalului ridicat pe imagistica ponderată T2, dar aspectul T1 se poate modifica odată cu 

variația conținutului proteic. [4, 25, 30, 32] 

 La RMN, chisturile ductului tireoglos vor avea semnal mare pe imaginile ponderate T2 

și semnal scăzut până la intermediar pe imaginile ponderate T1, în funcție de gradul de conținut 

proteic sau hemoragic. În cazuri avansate, poate apărea formarea de abces; acestea vor prezenta 

o difuzie limitată la imagistica RMN dacă există îndoieli cu privire la ecografie sau CT. În cazuri 

selectate, imagistica RMN ponderată prin difuzie sau cu contrast dinamic poate fi efectuată 

pentru evaluarea malformațiilor vasculare, a abcesului sau a ganglionilor limfatici cervicali 

suspecți.[9] 

O alta metodă de diagnostic a chisturilor brahiogene este citologie de aspirație cu ac fin 

(FNAC; ac de 28 g). Utilizarea FNAC a fost menționată în literatură ca fiind eficientă în 

îngustarea diagnosticului când este prezentă o leziune laterală sau mediană a gâtului. În plus, 

această metodă este efectuată pentru a evalua dacă sunt prezente celule epiteliale și inflamatorii. 

Proba aspirată reprezintă un fluid de culoare gălbui care la microscop poate prezenta celule 

scuamoase, celule polimorfonucleare, limfocite și cristale de colesterol. Burgess și colegii săi au 

efectuat un studiu din care au stabilit că carcinomul cu celule scuamoase ar putea fi diagnosticat 

utilizând metoda FNAC, observând un raport celular nuclear/citoplasmatic crescut, a 
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neregularității conturului nuclear și a hipercromatismului nuclear. Pe de altă parte, chisturile 

branhiale prezintă celule scuamoase benigne și atipie nucleară ușoară. Citologia prin aspirație cu 

ac fin poate fi folosită pentru a exclude potențialele malignități a chisturilor brahiogene. Mulți 

cercetători și clinicieni cred că FNAC poate fi un examen paraclinic complimentar important 

pentru diagnosticul clinic al leziunilor laterale și mediane ale gâtului, în special atunci când 

încearcă să clasifice formațiunea ca benignă sau malignă. În plus, procedura este rapidă și 

constatările sunt de obicei disponibile în câteva ore. Cu toate acestea, FNAC nu este un substitut 

pentru examinarea amănunțită, microscopică a leziunii. Deși, FNAC poate duce la o scădere a 

dimensiunii formațiunii, această îmbunătățire este temporară și nu înlocuiește excizia chistului. 

Mai mult, poate fi dificil să se distingă un depozit metastatic bine diferențiat (adică de grad 

scăzut) de celule scuamoase de o leziune benignă precum a chistului branhial. Aceasta 

reprezentare demonstrează o posibilă capcană pentru aceștia care se bazează doar pe rezultatele 

citologice. [18, 28] 

Citologia este, de asemenea, utilă pentru a ajunge la un diagnostic preoperator. 

Descoperirile tipice includ un lichid asemănător puroiului, celule anucleare keratinizate, epiteliu 

scuamos și o matrice de resturi amorfe.[7]  

La imagistică, caracteristicile descrise în mod obișnuit includ creșterea nodularității 

peretelui și a calcificărilor în chistul ductului tiroglos. Calcificarea nu este de obicei apreciată la 

imagistica RMN, necesitând un examen CT suplimentar. Calcificările sunt un indicator mai 

specific al malignității decât componentele solide, deoarece acestea din urmă pot fi observate și 

în procesele inflamatorii.[9] 

Faringoesofagrama cu bariu va arăta tractul sinusal în aproape toate cazurile, dacă se lasă 

să treacă 6 săptămâni după infecție pentru a lăsa inflamația și edemul asociat să scadă. Episodul 

inițial de tiroidită acută la un copil ar trebui să promoveze căutarea unui sinus faringian.[17]  

Formarea de fistulă se poate dezvolta în infecții severe cu ruptură externă a chistului sau 

recurență după rezecție, deși fistulele congenitale la nou-născut au fost raportate legate de 

persistența completă a tractului tireoglos după naștere. Metoda de examinare paraclinică a 

fistulelor este reprezentată de fistulografie. Mărirea focală a tractului pe fistulografie poate 

evidenția un chist rupt sau o rezecție anterioară. [9] 
La administrarea intravenoasă de contrast, peretele prezintă o intensificare moderată. 

Canularea punctului de eliminare a fistulei și radiografia arată tractul opacificat. Trasarea 

întregului tract fistulos este foarte dificil la imagistică și este necesară fistulografia pentru a 

delimita traseul prin injectarea de contrast iodat în tract folosind un scaner CT multidetector. 

Scanarea CT este extrem de utilă în furnizarea de informații despre relația tractului fistulos cu 

vasele majore ale gâtului. [27] 
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Analizele de laborator este un examen complimentar care evidențiază dacă chistul este 

suprainfectat sau nu. Prezența devierilor patologice precum creșterea numărului de leucocite, 

nesegmentate sau vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH) ne comunică despre suprainfectarea 

chistului.[33] 

Metoda finală de examinare este examenul histopatologic care are scopul de confirmare a 

diagnosticului preoperator (anexa 2).  

Un chist al ductului tireoglos corespunde de obicei unui singur chist, de obicei mai mic 

de 2 cm, umplut cu material mucoid, scuamos sau purulent. De asemenea, poate fi compus din 

mai multe chisturi mai mici, care uneori sunt dificil de identificat macroscopic. La examenul 

histopatologic, în chisturile neinflamate, chistul conține o membrană subțire formată din epiteliu 

ciliat pseudostratificat columnar și/sau scuamos. Peretele chistic prezintă foliculi tiroidieni, care 

uneori pot suferi o transformare malignă, în adenocarcinom papilar tiroidian. Structurile chistice 

mici ar putea fi observate doar în strânsă legătură cu osul hioid, care trebuie de asemenea 

prelevat. Țesutul tiroidian normal ectopic în peretele chistului poate fi găsit în 50-70% din 

cazuri, variind în funcție de prelevarea de probe de către patolog. Glandele mucoase pot fi, de 

asemenea, prezente. Datorită frecvenței mari a infecției, pot fi prezente infiltrate inflamatorii. 

Acestea pot apărea ca țesut de granulație sau celule gigantice. [5, 10, 32] 

Chisturile brahiogene sunt de obicei căptușite de epiteliu scuamos (90%) sau epiteliu 

columnar ciliat (8%) și rareori de ambele tipuri de epitelii (2%). Țesutul salivar, glandele 

sebacee, precum și țesutul tiroidian pot fi prezente. O glandă paratiroidă ectopică poate fi 

asociată cu anomaliile tipului trei sau patru brahiogene, deoarece glandele paratiroide apar 

embriologic din aceste arcade branhiale. Adenoamele paratiroidiene au fost, de asemenea, 

raportate în asociere cu chisturile branhiale.[5] 

Conţinutul chistului este un lichid tulbure, gălbui, lăptos, în care se găsesc numeroase 

celule epiteliale descuamate și cristale de colesterol care poate varia de la 1 cm la 10 cm în 

dimensiune. Când se suprainfectează, conţinutul devine purulent.[10, 26] 

În studiul efectuat de autorii Jure Pupić‐Bakrač, Neven Skitarelić, Ana Pupić‐Bakrač, 

Ivan Baraka, Mladen Srzentić, Josip Novaković și Vedrana Terkeš, pe baza examenului 

histopatologic, toate cele 48 (100%) anomalii branhiogene aveau o căptușeală epitelială - 40 

(83,33%) aveau epiteliu scuamos stratificat, doi (4,17%) aveau epiteliu respirator și șase 

(12,50%) aveau atât epiteliu scuamos stratificat, cât și epiteliu respirator. Țesutul limfatic a fost 

prezent în interiorul peretelui fibrotic în 39 (81,25%) cazuri. Infiltrate de celule inflamatorii au 

fost prezente în 24 (50%) cazuri, iar 12 (25,00%) cazuri au avut rezultate pozitive în culturi 

microbiologice. Prin urmare, conform teoriei „incluziunii”, 39 (81,25%) anomalii brahiogene au 
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avut o origine limfoepitelială, în timp ce nouă (18,75%) din ele au avut celule epiteliale 

solitare.[28] 

Deci, examenul histopatologic a chisturilor brahiogene prezintă următoarele rezultate 

pentru fiecare tip: 

- Chistul cu originea din primul arc branhial:

o Tipul 1 este căptușit de epiteliu scuamos:

o Tipul 2 poate conține anexe ale pielii și cartilaj;

o Țesut limfoid absent, cu excepția cazurilor de inflamație sau

infecție. 

- Chistul cu originea din al doilea arc branhial:

o Este căptușit de epiteliu scuamos (90%) sau epiteliu columnar ciliat

(8%) și rar de ambele tipuri de epiteliu (2%); 

o Ocazional poate conține: țesut salivar, glande sebacee și colesterol;

o Țesut limfoid nodular sau difuz.

- Chistul cu originea din al treilea sau al patrulea arc branhial:

o Este căptușit de epiteliu scuamos sau de epiteliu columnar și rar de

ambele tipuri de epiteliu; 

o Poate conține infiltrat limfoid, țesut timic.

- Chistul canalului tireoglos:

o Unilocular sau multilocular;

o Este căptușit de epiteliu scuammos stratificat în partea superioară a

osului hioid, însă conține epiteliu columnar pseudostratificat ciliat în 

partea inferioară și epiteliu cubic stratificat la nivelul osului hioid; 

o Glande mucoase (de tip salivar);

o Au fost observați foliculi tiroidieni ectopici de-a lungul ductului în

62% din cazuri, paratiroidă ectopică, anexe ale pielii, cartilaj; 

o Epiteliu denudat și inflamație secundară (limfocite, neutrofile, țesut

de granulație, granulom de colesterol și fibroza).[5] 

1.6 Diagnosticul diferențial al chisturilor și fistulelor brahiogene 

Diagnosticul diferențial al chistului cervical lateral include limfadenopatia unilaterală, 

tumori parotide și tiroidiene, chistul tireoglos, chistul dermoid, teratomul, higromul chistic, 

tumora carotidiană, limfangiomul infantil sau neurofibromul. Natura fluctuentă a tumefierii 
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exclude formațiunile solide, cum ar fi tumorile care implică diferite țesuturi din regiunea 

submandibulară și gât, precum și limfadenopatiile cervicale. Chisturile ductului tireoglos se 

prezintă ca o formațiunie a gâtului pe linia mediană la nivelul osului hioid și se mișcă odată cu 

înghițirea. Chisturile dermoide apar pe linia mediană și diferă ca locație de chistul în cazul de 

față. Toate aceste leziuni diferă prin caracteristici microscopice de chistul cervical lateral. 

Higromul chistic apare în triunghiul posterior al gâtului, care este posterior mușchiului 

sternocleidomastoidian.[24] 

Pentru chisturile branhiale de tip 1, diagnosticul diferenţial include parotidita cu formare 

de abces, malformaţii limfatice şi sialocelul. Pentru al 2-lea tip, diagnosticul diferențial include 

metastaze ganglionare chistice, schwanom chistic, malformații limfatice și limfadenopatie. 

Diagnosticul diferențial pentru al treilea tip de chist branhial include chistul timic cervical, 

metastazele ganglionare chistice, malformația limfatică, chistul tireoglos infrahioid și 

laringocelul. Istoricul, examenul clinic și radiologia adecvată împreună cu FNAC sunt utile în 

diferențierea acestor afecțiuni unele de altele. Diagnosticul diferențial pentru al 4-lea tip de chist 

cervical lateral include chistul timic cervical, chistul coloid tiroidian și malformația limfatică. 

Imagistica inițială cu US ajută la diferențierea chistului coloid tiroidian și a malformației 

limfatice de chisturile branhiale.[6] 

Diagnosticul diferențial se face: 

• Cu distrugerea glandelor tuberculoase. Se palpează zona cervicală 

pentru glandele mărite. Pentru ca nicio glandă să nu fie trecută cu vederea, se 

examinează fiecare grup limfatic cervical după secvența: submentonier, 

submaxilar, lanțul jugular, supraclavicular, triunghiul posterior, auricular 

posterior, preauricular. Absenţa completă a adenitei cervicale este în favoarea 

formațiunii să fie un chist branhial. În plus, este puțin probabil, dar nu imposibil, 

ca un abces tuberculos să existe timp de multe luni fără ca pielea să fie implicată. 

• Cu higromul chistic (limfangiom cavernos). Chistul branhial este 

opac, cu foarte  puține excepții existând. Însă, higromul chistic este translucid. 

Doar acest semn este suficient pentru a face posibil diagnosticul diferențial. 

Localizarea higromului chistic este cel mai frecvent evidențiat în jumătatea 

inferioară a gâtului. Este de obicei difuz, loculat și observat pentru prima dată în 

copilărie. 

• Cu chistul limfatic solitar. Chistul limfatic solitar este invariabil 

translucid și este situat cel mai frecvent în triunghiul supraclavicular. Această 

condiție este probabil asociată cu higromul chistic. Totuși, de obicei, își face 

apariția în viața adultă. 
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• Cu un hemangiom venos localizat profund. Acest lucru se poate 

dovedi o adevărată capcană. Diagnosticul diferențial este posibil prin folosirea 

„semnului de golire”. Dacă formațiunea chistică luată în considerare este un 

hemangiom venos, atunci presiunea va determina scăderea dimensiunii acestuia, 

iar când presiunea este îndepărtată, se reumple încet. Trebuie de avut în vedere că 

este posibil ca un chist branhial mare cu ramificații profunde să dea acest semn 

prin golirea în spațiul retrofaringian; prin urmare, în timpul exercitării acestei 

presiuni, faringele trebuie supravegheat înainte de a pronunța pozitiv „semnul de 

golire”. 

• Cu abcesul retrofaringian cronic. Coakley (1904) a fost primul care 

a recunoscut această posibilitate.  

• Cu lipomul. Diagnosticul diferențial dintre lipomului subfascial și 

chistul branhial este dificil. Lipomul este o tumoare benignă din celule adipoase 

care se prezintă ca un nodul moale indolor încapsulat într-un strat subțire de țesut 

fibros cu dimensiuni de aproximativ 1->10 cm.[20] Pentru a distinge dintre aceste 

două leziuni se introduce acul în formațiune și se aspiră; lichidul branhial nu este 

consistent pentru aspirație. Evoluția lipomului este extrem de lentă,  are o 

consistență moale, dar nefluctuentă. 

• Cu chistul tireoglos. Localizarea leziunii se află în regiunea osului 

hioid, median sau paramedian, și adera de corpul osului hioid. Chistul tireoglos nu 

are de obicei legătură cu mușchiul sternocleidomastoidian. Nu provine niciodată 

de la suprafața profundă a acestui mușchi.  

• Cu degenerarea mixomatoasă a unei tumori parotide mixte. Bailey a 

prezentat două cazuri, diagnosticate ca adenom de parotidă şi degenerare chistică 

a tumorii mixte, care s-au dovedit pe secţiune a fi chisturi branhiale (evident din 

primul arc branhial).[11] 

• Cu lifangioame cervicale, care apar în prima copilărie, nu sunt bine 

delimitate și uneori au tendința de remisie odată cu creșterea copilului. 

• Cu adenopatii metastatice cervicale. Se observă prezența unei 

tumori maligne orale sau faringiene, au consistență fermă, iar când au dimensiuni 

mari sunt fixate și infiltrează planurile adiacente. 

• Cu adenopatii din limfoame (hodgkiene sau non-hodgkiene). 

Prezintă o consistență fermă, se observă de obicei poliadenopatie cervicală și lipsa 

unei tumori maligne primare în teritoriul de drenaj limfatic. 
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• Cu adenite cronice specifice. Examenele paraclinice specifice și

biopsia ganglionară stabilesc diagnosticul de certitudine.[10] 

Diagnosticul diferențial al chisturilor ductului tireoglos include formațiuni de linie 

mediană a gâtului și formațiuni chistice cervicale, precum și ganglionii limfatici metastatici 

chistici, chisturile dermoide sau epidermoide și chisturile branhiale. Ganglionii limfatici 

metastatici chistici provin de obicei fie din carcinoamele tiroidiene papilare, fie din carcinoamele 

cu celule scuamoase ale tractului aerodigestiv superior. Chisturile dermoide sau epidermoide pot 

fi, de asemenea, formațiuni chistice ale gâtului pe linia mediană. Relația strânsă dintre chisturile 

ductului tireoglos cu osul hioid este o caracteristică cheie pentru diferențiere. Cu toate acestea, 

diferențierea finală nu se face până la diagnosticul histopatologic. Chisturile branhiale sunt, de 

asemenea, mase chistice ale gâtului anterior, însă se localizează de obicei lateral și nu sunt 

asociate cu osul hioid.[32] 

Diagnosticul diferenţial al chistului canalului tireoglos se mai face și cu alte formaţiuni 

cervicale mediene, precum: 

• abcesul lojei submentonier;

• ranula suprahioidiană;

• adenite submentoniere;

• adenopatii din limfoame (hodgkiniene sau non-hodgkiniene);

• adenopatii metastatice submentonier;

• lipomul.

Fistula canalului tireoglos se diferenţiază de: 

• chisturi radiculare ale dinţilor frontali inferiori, fistulizate tegumentar, submentonier;

• osteomielita arcului mentonier, cu fistulizare cervicală;

• chistul epidermoid/sebaceu suprainfectat şi fistulizat;

• adenopatii metastatice submentoniere cu ruptură capsulară şi invazie tegumentară. [10]

1.7 Tratamentul chisturilor și fistulelor cervicale laterale 
Tratamentul chistului brahiogen depinde dacă la momentul adresării chistul este 

suprainfectat sau nu. Abordul chistului infectat este prin puncția și evacuarea conținutului, urmat 

de un tratament conservator. Abia peste 3-4 săptămâni după ce inflamația acută se atenuează, se 

recomandă excizia formațiunii. În cazul suprainfectării cu extinderea supurației în țesuturile 

învecinate este recomandată deschiderea colecției purulente și tratamentul similar unui abces 

(drenare, prelucrare antiseptică, pansamente). Înlăturarea formațiunii chistice urmează la fel după 

3-4 săptămâni. Deoarece în timpul suprainfectării chistul formează aderențe la structuri
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anatomice, înlăturarea lui chirurgicală este mai dificilă comparativ cu înlăturarea unui chist 

neinfectat. Astfel, diagnosticul precoce și tratamentul chirurgical al chistului neinfectat este 

important atât pentru pacient, deoarece diminuează recidiva și morbiditatea cât și pentru medic, 

pentru că îi oferă o manipulare mai lejeră cu țesuturile. 

Abordul chirurgical este cervical, printr-o incizie tegumentară orizontală, astfel încât 

cicatricea postoperatorie să fie disimulată într-un pliu natural al gâtului. În trecut se folosea 

abordul prin incizie verticală, de-a lungul marginii anterioare a SCM, care avea avantajul unui 

acces mai facil, dar în schimb cicatricea postoperatorie era inestetică. Extirparea chistului 

voluminos presupune adeseori și desprinderea acestuia de pachetul vasculo-nervos al gâtului, 

care conține artera carotidă comună, vena jugulară internă și nervul vag, iar în porţiunea sa 

superioară, de peretele lateral al faringelui şi de vârful apofizei stiloide. Acest lucru este foarte 

dificil în cazul chisturilor branhiale suprainfectate, care aderă la aceste structuri anatomice.[10] 

Tratamentul chistului primului arc branhial este chirurgical, iar excizia completă este 

necesară pentru a preveni recidiva. În majoritatea cazurilor, intervenția chirurgicală definitivă 

necesită o abordare de parotidectomie superficială cu identificarea și conservarea nervului facial. 

Intervenția chirurgicală pentru tipul II este în general mai dificilă decât cea pentru tipul I din 

cauza relației sale strânse cu nervul facial. Un studiu anterior a arătat o incidență ridicată (22%) a 

paraliziei nervului facial chiar și cu identificarea prealabilă a nervului facial. [8] 

Se recomandă o incizie standard de parotidectomie cervicomastoidiană și o 

parotidectomie laterală pentru a oferi cele mai bune șanse de conservare a nervului facial și de 

îndepărtare a întregului epiteliu din zona leziunii. Coloranți precum albastrul de metilen și 

violetul de gențiană pot fi folosiți pentru a facilita identificarea tractului. Dacă tractul se extinde 

până la canalul auditiv extern, pielea canalului adiacent și cartilajul trebuie îndepărtate. Rareori, 

tractul se poate extinde până la spațiul urechii medii sau chiar se poate extinde de-a lungul 

trompei lui Eustachio.[26] 

Tratamentul definitiv pentru chistul branhial, sinusuri si fistula este excizia chirurgicală. 

Aceste leziuni nu regresează spontan și pot avea infecții recurente. Cazurile recurente prezintă 

dificultăți în excizia completă, în special pentru primul tip de chist branhial (BCA), unde nervul 

facial este în pericol din cauza fibrozei. Monitorizarea nervului facial este recomandată pentru 

primul tip BCA recurent, în special prezentarea sinusală sau fistuloasă. Rate de succes de până la 

78% au fost raportate de autori, însă în cazurile recurente s-a efectuat abord chirurgical deschis 

cu hemitiroidectomie.[6] 

Houck propune ca în cazurile unui chist cu originea din a 2-a fantă branhială, inciziile să 

fie făcute de-a lungul liniilor Langer, în regiunea bombată a chistului. Expunerea suplimentară 

poate fi facilitată printr-o incizie McFee sau printr-o treaptă de scări. Aspirația parțială a unor 
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chisturi poate ajuta disecția. Chisturile situate medial pe teaca carotidiană sunt mai ușor 

îndepărtate transoral. Lambourile subplatismale inferioare și superioare sunt decolate și chistul 

este separat de stratul superficial al fasciei cervicale profunde care învelește mușchiul 

sternocleidomastoidian (SCM). Venele jugulare superficiale și nervii cutanați sunt secționați 

transversal. Chistul este apoi disecat în afara SCM, păstrând nervul accesoriu spinal. Disecția 

este mai ușoară dacă chistul este intact. Tracțiunea cu pensele trebuie să fie blândă pentru a evita 

ruperea. 

Chistul este disecat medial, evitând cu grijă teaca carotidiană și ansa hipoglosă. Vena 

facială poate necesita tranzacție. Chistul este disecat de pe pântecele posterior a mușchiului 

digastric și stilohioidian. Posterior, chistul sau tractul său traversează nervul hipoglos (XII) și 

venele care îl acoperă. Venele trebuie disecate sau secționate transversal cu atenție pentru a evita 

sângerarea. Tractul traversează nervul glosofaringian lângă atașamentul faringian. Nervul 

laringian superior este situat mult mai adânc, trecând oblic în spatele carotidei externe. 

Canalul chistului poate fi dificil de diferențiat de atașamentele fasciale. El poate trece 

între arterele carotide externe și interne, până în profunzimea pântecelui posterior a mușchilor 

digastric și stilohioidian. Plaga este irigată și se sutureaza pe straturi anatomice.  

În cazul sinusurilor și fistulelor, Houck  recomandă incizia „printr-o treaptă de scări” sau 

McFee, care oferă un acces adecvat și va lăsa mai puține cicatrici decât o incizie verticală. 

Deschiderea tractului este excizat împreună cu o bucată eliptică de piele înconjurătoare. Disecția 

are loc prin țesuturile subcutanate, platisma și stratul superficial al fasciei cervicale profunde. 

Disecția poate fi asistată prin injectarea tractului cu albastru de metilen sau inserarea unui cateter 

flexibil, cum ar fi un cateter de embolectomie. Trebuie excizat suficient țesut de susținere cu 

tractul pentru a asigura îndepărtarea completă a întregului epiteliu. 

În privința chisturilor și fistulelor al celui de al 3-lea și 4-lea arc branhial, metoda lui 

Houck de tratament preved excizarea completă a tractului, inclusiv zona atașării sinusului 

piriform. Procedura poate fi dificilă și trebuie efectuată numai în absența infecției acute.  

Inițial, trebuie determinată relația tractului cu nervii laringieni recurenți și superiori. Dacă 

tractul merge inferior nervului laringian superior (al patrulea arc) și superior nervului recurent (al 

șaselea arc), atunci anomalia este derivată din a patra pungă. Cu toate acestea, dacă tractul trece 

deasupra nervului laringian superior și a constrictorului inferior, atunci este probabilă originea 

din al treilea arc branhial. 

Pentru a permite vizualizarea și rezecția originii sinusului piriform, ala tiroidiană trebuie 

retrasă medial, iar mușchiul constrictor inferior trebuie divizat. Dacă este necesar, o bandă 

verticală de cartilaj tiroidian posterior poate fi excizată după dezarticularea articulației 

cricotiroidiene ipsilaterale. După îndepărtarea atașamentului faringian, defectul este închis cu o 
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sutură. Lobectomia tiroidiană parțială sau total poate fi necesară pentru sinusurile arcului patru 

branhial. Disecția nervului laringian recurent poate fi necesară pentru a distinge clar acest nerv 

de tractul chistului.[17] 

Autorii internaționali, Bagchi A., Hira P., Mittal K., Priyamvara A., Dey A evidențiază 

necesitatea vizualizării inițiale a sinusului piriform înainte de intervenția chirurgicală. Ei 

confirmă că în cazului chistului arcului trei branhial abordarea preferată este de-a lungul 

mușchiului sternocleidomastoidian, iar tratamentul definitiv al chistului arcului patru branhial 

este considerat a fi excizia chirurgicală combinată cu tiroidectomia parțială.[26]  

Ca alternativă la chirurgia deschisă, electrocauterizarea endoscopică a tractului sinusal al 

fosei piriforme a fost descrisă ca o opțiune pentru tratarea definitivă a acestor leziuni. 

Electrocauterizarea endoscopică a deschiderii sinusului a fost descrisă pentru prima dată în 1998, 

iar patru dintre cei șapte pacienți care au fost supuși procedurii nu au prezentat nicio dovadă de 

recurență a tractului sinusal infectat după 18 luni de urmărire. Pacienții cu abcese sau formațiuni 

ale gâtului din partea stângă recurente și tomografii care evidențiază implicarea sau ștergerea 

polului superior al lobului tiroidian stâng, de obicei, în mijlocul unui abces sau al flegmonului ar 

trebui examinați pentru un tract sinusal al fosei piriforme. Dacă diagnosticul de fosă piriformă a 

tractului sinusal este confirmat prin laringoscopia microdirectă, se efectuează electrocauterizarea 

și suturarea tractului sinusal. Excizia tractului sinusal adesea cu tiroidectomie este rezervată 

minorității pacienților care continuă să aibă abcese recidivante ale zonei cervicale stânga. Alte 

tehnici endoscopice de închidere a tractului sinusal, cum ar fi chimiocauterizarea cu acid 

tricloracetic sau azotat de argint sau adeziv de fibrină au fost descrise în alte studii. Unii susțin 

electrocauterizarea endoscopică a tractului sinusal, precum și excizia completă a tractului sinusal 

printr-o abordare deschisă. Clim C. și Popa I. susțin această procedură mai puțin morbidă și 

minim invazivă ca primă linie de tratament împreună cu procedura de incizie și drenaj, rezervând 

excizia deschisă a tractului sinusal cu sau fără lobectomie tiroidiană pentru pacienții care au 

infecții recurente ale gâtului.[14] 

Unele studii propun o abordare „doar endoscopică” a acestei probleme. Un studiu 

propune chimiocauterizarea endoscopică a deschiderii interne a tractului sinusal cu acid 

tricloroacetic (TCA) ca alternativă. Cu toate acestea, 22% dintre pacienți au suferit ulterior 

abcese cervicale recurente și au avut nevoie de rezecție externă suplimentară. De asemenea, 

atunci când se utilizează TCA, există riscul ca substanța să se scurgă în esofag, ceea ce poate 

provoca stricturi.[31]  

Maksimoski M., Maurrasse S., Purkey M., Maddalozzo J. au propus un algoritm pentru 

tratamentul anomaliilor celui de al treilea și al patrulea arc branhial. Caracteristicile importante 

ale protocolului sunt: (1) laringoscopia directă tuturor pacienților pentru căutarea deschiderii în 
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apexul sinusului piriform, (2) cauterizarea tractului sinusal piriform, dacă este prezent, (3) 

disecția leziunii până la cartilajul tiroidian (un reper anatomic pentru sinusul piriform) și (4) 

hemitiroidectomie pentru implicarea tiroidei. Ratele de succes cu acest algoritm sunt egale sau 

mai bune decât rezultatele raportate pentru cauterizare singură sau excizie chirurgicală inițială pe 

baza unor rapoarte limitate de caz. O metaanaliză a serii de cazuri privind anomaliile celui de al 

patrulea arc branhial au raportat rate de recurență de 15% după cauterizarea endoscopică, 15% 

după intervenția chirurgicală cu excizie de tract și 8% după intervenția chirurgicală care icnlude 

tiroidectomia parțială.[23] 

Orice infecție existentă trebuie controlată înainte de a putea fi efectuată intervenția 

chirurgicală și poate fi realizată cu antibiotice, cu sau fără incizie și drenaj. Deși incizia și 

drenajul pot fi necesare pentru tratarea unui episod infecțios înainte de operație, nu este 

recomandat ca tratament definitiv. Mai mult, unii autori au sugerat că drenajul complet al 

conținutului lumenului înainte de intervenția chirurgicală nu este de dorit, deoarece acest lucru 

poate îngreuna disecția. Infecția dublează rata de recurență a acestor anomalii, la fel ca disecțiile 

incomplete și procedurile necurative. Aproximativ 80% din sinusurile branhiale se vor deschide 

pe piele și mai puține se vor deschide spre faringe. Aceste sinusuri pot sugera inițial un chist, 

dar la explorarea chirurgicală se dovedesc a fi sinusuri cu un tract continuat spre medial. Medicii 

trebuie să aibă grijă să îndepărteze întregul tract pentru a scădea șansele de recidivă. În special, 

implicarea aspectului profund al canalului auditiv a fost atribuită unei rate crescute de recidivă. 

În urma exciziei radicale se efectuează prelucrarea cu soluții antiseptice, suturarea pe 

straturi anatomice și pansamentul chirurgical care realizează și menține asepsia unei plăgi, în 

scopul cicatrizării acesteia. Materialele necesare sunt substanţe antiseptice  precum : alcool 70%, 

apă oxigenată 3%, cloramină, furacilină, permanganat de caliu.[20] 

Complicațiile chirurgicale includ leziuni ale structurilor înconjurătoare, cum ar fi teaca 

carotidă și accesoriul spinal și nervii hipogloși. Alte modalități de tratament care au fost raportate 

sunt radioterapia, incizia și drenajul repetate și utilizarea agenților sclerozanți. Acestea sunt 

considerate necurative și, dacă sunt efectuate înainte de intervenția chirurgicală, pot crește rata 

de recurență după excizia chirurgicală.[18] 

1.8 Tratamentul chisturilor și fistulelor cervicale mediane 
Tratamentul chisturilor ductului tireoglos este îndepărtarea chirurgicală pentru a preveni 

infecțiile recurente din cauza riscului mic de malignitate. Excizia simplă a chisturilor ductului 

tireoglos este asociată cu rate ridicate de recurență (45% până la 55%). Operația Sistrunk este 

considerată standardul managementului chirurgical și a redus dramatic ratele de recurență. 

Intervenția chirurgicală „Sistrunk” reprezintă tratamentul de elecție, în care o porțiune a osului 
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hioid este îndepărtată cu excizie meticuloasă a ductului persistent până la foramen caecum. 

Abordul este cervical, printr-o incizie orizontală disimulată într-un pliu natural al gâtului. 

Deoarece are o membrană subţire, extirparea este dificilă şi există riscul perforării chistului în 

timpul intervenţiei. De aceea, se recomandă de multe ori puncţionarea intraoperatorie a chistului 

şi îndepărtarea parţială a conţinutului, pentru a-l detensiona. Mai întâi se eliberează polul inferior 

al chistului, apoi se detaşează porţiunea superioară a acestuia, care se insinuează printre fibrele 

muşchilor milohioidieni şi hiogloşi către baza limbii, aderând sau nu la mucoasa linguală în 

dreptul foramen caecum. Dacă aderă la mucoasa linguală, este necesară şi extirparea unei 

porţiuni din mucoasă, bineînţeles urmată de sutura plăgii rezultate la nivelul bazei limbii. După 

detaşarea chistului de ţesuturile adiacente, acesta va rămâne ataşat în profunzime, de corpul sau 

coarnele hioidului. Obligatoriu extirparea chistului se va face împreună cu rezecţia osoasă a 

porţiunii de hioid de care aderă. Recidivele sunt rare după extirparea completă a chistului, 

împreună cu fragmentul hioidian de care acesta aderă. În cazul în care extirparea membranei nu a 

fost completă, în 2-3 săptămâni de la intervenţia chirurgicală sau mai târziu apare o fistulă 

cervicală mediană. Extirparea acesteia nu se va face mai devreme de 6 luni, pentru a permite 

organizarea şi definirea traiectului fistulos, care să permită o excizie completă. Extirparea fistulei 

se va face printr-o incizie eliptică, delimitând o porţiune tegumentară care circumscrie orificiul 

fistulos, iar piesa de rezecţie va include această porţiune tegumentară, traiectul fistulos şi 

fragmentul osos hiodian de care acesta aderă. [10] 

În urma procedurii Sistrunk, prognosticul este de obicei excelent. Aproximativ 10% din 

chisturile ductului tiroglos reapar după Sistrunk. Există o rată de recidivă mult mai mare cu 

excizia simplă fără excizia treimii medii a osului hioid. 1% din chisturile ductului tiroglos sunt 

maligne, care sunt de obicei diagnosticate după îndepărtarea chirurgicală.[32] 

1.9 Complicațiile chisturilor și fistulelor cervicale laterale 
Chisturile cervicale laterale evidențiază următoarele complicații: 

- Există un risc de recurență estimat de 3%. Cu toate acestea, dacă a avut loc o

intervenție chirurgicală anterioară sau o infecție recurentă, recurența poate fi de 

până la 20%.[16] 

- Disfuncția nervului hipoglos este de obicei tranzitorie în cazul chisturilor cu

originea din al doilea arc branhial. 

- Complicațiile includ paralizia corzilor vocale nervoase recurente sau fistula

faringocutanată în urma chisturilor branhiale de tip 3 și 4.[17] 
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- Inflamația. Ocazional chistul neaspirat este sediul atacurilor recurente de

inflamație subacută. În mod excepțional apare supurația. 

- Formarea fistulei. Incizia accidentală sau intenționată a chistului este probabil

să aibă ca rezultat o fistulă branhială (dobândită).[11] 

- Carcinom branhiogenetic. Carcinomul branhiogen (BC) este o entitate clinică

extrem de rară și încă controversată, cu puține cazuri raportate în literatură. 

Această degenerare malignă a peretelui epitelial scuamos a unui chist branhial cu 

originea din a doua fantă branhială preexistent a fost descrisă pentru prima dată de 

Von Volkmann în 1882. Carcinomul brahiogenetic este descris ca transformare 

malignă a epiteliului de căptușeală normală al chistului. Inflamația cronică și 

iradierea pot cauza sau promova această degenerare malignă, deși etiopatogenia ei 

rămâne neclară. Diagnosticul diferențial dintre un carcinom primar al unui chist 

branhial și metastazele chistice ale gâtului reprezintă încă o provocare în zilele 

noastre. Potrivit lui Khafiff, diagnosticul de BC este confirmat dacă: (a) tumora 

este localizată în regiunea anatomică a chistului sau a sinusului branhial; (b) 

aspectul histologic al tumorii este în concordanță cu originea ei din vestigiile 

branhiale, adică carcinomul cu celule scuamoase; (c) se confirmă prezența 

carcinomului în mucoasa unui chist epitelial identificabil; (d) se identifică 

trecerea de la epiteliul scuamos normal al chistului la carcinom; (e) evaluarea 

cuprinzătoare a pacientului nu a raportat nicio altă tumoră malignă primară. 

Pentru excluderea oricărei tumori primare se recomandă o evaluare clinică 

meticuloasă a cavității bucale, a ganglionilor cervicali și a glandei tiroide 

(împreună cu profilul hormonal) urmată de fibroscopie a tractului aerodigestiv 

superior, rezonanță magnetică și PET/CT total al corpului. Autorii internaționali 

Colella G., Boschetti C.E., Spuntarelli C., Cicco D., Cozzolino I., Montella M. și 

Tartaro G. au prezentat un caz clinic în articolul său „Primary branchiogenic 

carcinoma: malignant degeneration of a branchial cyst, a case report”. Ei descriu 

că pacientul a efectuat anterior două FNAC consecutive în două spitale diferite. 

Primul rezultat a reprezentat microscopic histiocite și cristale, iar al doilea rezultat 

a demonstrat material amorf, cristale, elemente inflamatorii, histiocite și lamele de 

keratină anucleate pe un fundal seros. Aceste caracteristici, asociate cu 

prezentarea clinico-instrumentală, au sugerat un chist branhial. Pacientul a fost 

supus unei intervenții chirurgicale pentru a îndepărta chistul, care era încapsulat. 

În general, structura chistică a măsurat 3,5 × 3,2 × 2,7 cm și a arătat o suprafață 

externă maronie, netedă. La examenul histopatologic, secțiunile colorate cu 
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hematoxilină și eozină au arătat un lumen chistic înconjurat de epiteliu cu celule 

scuamoase. Epiteliul a prezentat o progresie de la epiteliu scuamos benign la 

carcinom in situ, până la un carcinom scuamos care infiltrează peretele chistic 

chiar și cu zone slab diferențiate. Țesut limfoid organizat cu foliculi limfoizi a 

fost prezent în peretele chistului. Aceste descoperiri au identificat un carcinom cu 

celule scuamoase cu o tranziție treptată de la epiteliul benign la carcinomul cu 

celule scuamoase apărute într-un chist branhial. Totuşi se consideră că în fapt ar fi 

vorba despre metastaze ganglionare cu conţinut chistic, ale unor tumori maligne 

de la nivelul cavităţii orale sau orofaringelui, şi nu de transformarea malignă a 

epiteliului unui chist branhial.[10, 15, 30] 

1.10 Complicațiile chisturilor și fistulelor cervicale mediane 
Chisturile cervicale mediane prezintă următoarele complicații: 

- Cea mai frecventă complicație a procedurii Sistrunk este o recidivă a chistului

ductului tireoglos, care apare în aproximativ 10% din cazuri. Factorii care 

contribuie la recidivă includ excizia incompletă, ruptura intraoperatorie, 

competența și experiența chirurgicală și prezența infecției. Cu toate acestea, 

recurența poate apărea în continuare după proceduri competente din punct de 

vedere tehnic; 

- Complicațiile, altele decât recurența, includ formarea hematomului, abcesului

(care necesită incizie și drenaj); 

- O leziune laringotraheală este o complicație rară și potențial devastatoare a

procedurii Sistrunk, care are ca rezultat probleme cu căile respiratorii, înghițire 

și/sau voce. Poate fi cauzată de rezecția eronată a cartilajului tiroidian în locul 

osului hioid. Identificarea adecvată a osului hioid, a cartilajului tiroidian și a 

membranei tirohioide este esențială pentru a preveni acest lucru în timpul 

intervenției chirurgicale; 

- O leziune hipoglosă este, de asemenea, rară, dar a fost raportată după

procedura Sistrunk, ducând la paralizia a jumătate a limbii. Nervul hipoglos se 

deplasează lateral de mușchiul hioglos și medial de mușchiul stilohioid și nervul 

lingual în apropierea porțiunii laterale a osului hioid. Este important de păstra 

rezecția hioidului medial față de cornul mai mic al hioidului pentru a evita 

leziunile hipoglose.[32]  

- Mai puțin de 1% din chisturile ductului tiroglos se dezvoltă într-un carcinom.

Carcinomul papilar este cea mai frecventă malignitate găsită (92,1%), urmată de 
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carcinomul scuamos (4,3%). Carcinomul chistului tireoglos se prezintă de obicei 

ca o formațiune cervicală asimptomatică pe linia mediană. Tratamentul 

carcinomului papilar implică o procedură Sistrunk, urmată de evaluarea 

ganglionilor limfatici laterali ai gâtului și a tiroidei. Tiroidectomia totală, disecția 

laterală a gâtului și/sau iod radioactiv pot fi indicate în funcție de amploarea bolii. 

Prognosticul general este excelent, cu o rată de supraviețuire de 99,4% și o rată de 

recurență de 4,3%. 

Un chist al ductului tireoglos apare ca o expansiune chistică a rămășiței epiteliale a 

tractului tireoglos și țesutul tiroidian ectopic ar putea fi examinat histologic în până la 50% din 

chist și situat în peretele chistului având potențialul de a dezvolta malignitate. Tipul papilar este 

cel mai frecvent, cuprinzând 94% din total. El tinde să se prezinte și să fie diagnosticat la o 

vârstă medie de aproximativ 40 de ani. Statistic, aproximativ 80% dintre carcinoamele cu 

chisturi ale ductului tireoglos au o dimensiune de 2 până la 5 cm, ceea ce este foarte 

asemănătoare cu chisturile benigne. Până la 95% dintre pacienții cu carcinom de chist al ductului 

tireoglos au prezentat o formațiune asimptomatică a gâtului. Doar 3,1% dintre pacienți au 

prezentat disfagie. Există două teorii care explică etiologia carcinoamelor cu chisturi ale ductului 

tireoglos. Una este ipoteza teoriei de novo care se bazează pe dovezile de țesut tiroidian ectopic 

în chist și absența bolii metastatice. Cealaltă este teoria metastatică, care sugerează că leziunea 

este metastatică dintr-o glanda tiroidă primară.[22] 

Malignitatea trebuie suspectată dacă chistul este dur, fix, neregulat sau prezintă o 

expansiune bruscă cu ganglioni limfatici palpabili ai gâtului. Cu toate acestea, de obicei nu se 

poate distinge de un chist al ductului tireoglos benign. Diagnosticul se pune frecvent 

postoperator prin examenul histopatologic al țesuturilor rezecate. Există unele caracteristici ale 

carcinomului care sunt evidențiate prin ultrasonografie sau CT. Descoperirea unei mase murale, 

în special cu microcalcificări, la un examen ecografic este puternic sugestivă pentru carcinom la 

chist.[13] 
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2. Material și metode de cercetare

2.1 Tipul studiului realizat 
Cercetările clinice au la bază studiul discriptiv– utilizând arhivele clinice din perioada 

anilor 2016-2020, din cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină 

Urgentă (IMSP IMU). 

2.2 Studiul discriptiv 
În cadrul IMSP IMU, metoda de studiu utilizată este dоcumеntаră – studiеrеа și 

аnаlizа dоcumеntеlоr mеdicаlе аlе pacienților internați în secția de chirurgie oro-maxilo-

facială (OMF) din cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Caracteristica definitorie 

statistică a studiului care a stat la baza cercetării este un indicator absolut – diagnosticul de 

chist sau fistulă brahiogenă la pacienți, care au necesitat tratament chirurgical planic în 

regiunea cervicală mediană sau laterală. 

În perioada 2016 – 2020, în arhiva IMSP IMU, secția de chirurgie OMF, au fost 

studiate în total 7473 fișe de internare în secție, dintre care în 2016 – 1970, 2017 – 1748, 

2018 – 1479, 2019 – 1502, 2020 – 774 (numărul de pacienți internați în secția de chirurgie 

OMF a scăzut considerabil în anul 2020 ca urmare a declanșării pandemiei cu infecția 

provocată de virusul SARS-COV-2, COVID-19) . S-аu indentificat și studiаt 99 de fișе 

mеdicаlе dе оbsеrvаțiе din stаțiоnаr а pаciеnților diagnosticați cu chisturi sau fistule 

cervicale mediane sau laterale, internați în secția de chirurgie OMF, în perioada 2016-2020 

(5 ani), care au necesitat internare și tratament chirurgical planic. Pacienții au fost evaluați 

clinic și împărțiți în funcție de mai multe criterii: 

- vârsta;

- sexul;

- diagnosticul;

- localizarea leziunii;

- durata operației;

- debutul precoce sau îndelungat;

- particularitățile examenului clinic;

- tipul anesteziei;

- tipul intervenției.

Parametrii statistici menționați mai sus au fost identificați, colectați și introduși în 

Microsoft Excel obținând o bază de date. Parametrii i-am prelucrat pentru a obține date 

obiective necesare studiului, care vor fi expuse ulterior. 
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2.3 Particularitățile de examinare clinică a pacientului 
Conform fișei medicale a fiecărui pacient, examenul clinic a fost realizat respectând 

următoarele etape: 

1. Anamneza; 

2. Examenul clinic loco-regional; 

3. Examenul paraclinic. 

 

2.3.1 Anamneza 
Anamneza include: 

- Datele de identitate a pacientului (ziua, luna, anul nașterii, locul de trai, locul 

de muncă etc.); 

- Acuzele pacientului; 

- Istoricul actualei maladii; 

- Istoricul vieții (antecedente, maladii concomitente). 

Culegerea anamnezei este primordială în ceea ce privește stabilirea unei diagnoze 

preliminare. Trebuie să fie colectată foarte detaliat, pentru că are un rol vital în stabilirea 

corectă a stării pacientului în cazul anomaliilor brahiogene. 

În cadrul acestor leziuni cervicale, pacienții au prezentat urmatoarele acuze: 

formațiuni nodulare de dimensiuni diferite, tumefacții, edem cervical, dereglare estetică, 

incomoditate la deglutiție. 

 

2.3.2 Examenul clinic loco-regional 
În cadrul еxаmеnului clinic loco-regional s-аu utilizаt mеtоdеlе:   

Inspеcțiа – inspеcțiа stării tеgumеntеlоr din zona cervicală; prezența formațiunii 

nodulare cu tumefacție, edem sau fistulă cu eliminări purulente. S-a evidențiat localizarea 

formațiunii în regiunea cervicală. A mai fost аprеciаt gradul de dеschidеrе а cavității bucale, 

durerea la mișcarea de lateralitate a gâtului sau în timpul deglutiției. 

Pаlpаrea – s-аu pаlpаt gаngliоnii limfаtici regiоnаli (submаndibulаri, rеtrоаuriculаri, 

prеаuriculаri, submеntоniеri, gеniеni, cеrvicаli, suprаclаviculаri), s-а dеtеrminаt mоbilitаtеа 

și dimensiunile lor, prеzеnțа durеrilоr lа pаlpаțiе. S-a palpat formațiunea nodulară, 

determinându-se consistența, mobilitatea, aderența la țesuturile adiacente, prezența durerii. S-

a efectuat manevra bimanual în comparație cu țesuturile din zona opusă pentru o înțelegere 

mai bună a localizării formațiunii. 
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2.3.3 Examenul paraclinic 
Ultrasonografia (USG) – este cea mai des utilizată metodă imagistică pentru 

diagnosticul chisturilor brahiogene, care poate descrie în mod clar natura chistică a masei și 

orice complicație care s-ar fi putut dezvolta. În cazul unui chist suprainfectat, imaginea 

ultrasonografică va prezenta un conținut neomogen cu aspect corpuscular, un aspect pseudo-

solid sau heterogen.[18] 

Tomografia computerizată (CT) - utilizarea CT va evidenția aceste leziuni fiind bine 

circumscrise, și în absența complicațiilor, vor avea un aspect uniform hipodens cu pereții 

subțiri. În caz de suprainfectare, se va determina îngroșarea pereților chistului. CT poate fi 

deosebit de utilă nu numai pentru a vizualiza întreaga întindere a leziunii, ci și pentru a 

delimita asocierea acesteia cu structurile adiacente. 

Rezonanța Magnetică Nucleară (RMN) - oferă o descriere mai bună a extinderii 

profunde a chistului și o evaluare preoperatorie mai previzibilă. RMN-ul poate ajuta la 

determinarea prezenței și a căii de formare a sinusurilor și pentru a determina dacă există 

modificări inflamatorii asociate în țesuturile moi adiacente. Conținutul chisturilor variază de 

la hipointens la izointens (față de mușchi) în secvențele ponderate T1; este hiperintens în 

secvenţele ponderate T2. 

Fistulografia/Sinograma - este un examen radiologic cu raze X care se efectuează prin 

aplicarea unui material de contrast solubil în apă pentru a produce imaginia unei fistule (canale 

patologice care au comunicări atât interne cât și externe) sau unui sinus (cavități care pot 

comunica fie extern cu pielea ca un punct vizibil, fie intern cu faringele sau laringele, unde 

deschiderea va fi vizibilă doar la endoscopie). 

Analizele de laborator - examen complimentar care evidențiază dacă chistul este 

suprainfectat sau nu. Prezența devierilor patologice precum creșterea numărului de leucocite, 

nesegmentate sau vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH) ne comunică despre suprainfectarea 

chistului. 

Examen histopatologic – reprezintă examinarea microscopică a probelor tisulare 

prelevate în timpul intervenției chirurgicale care va confirmă sau infirma diagnotiscul 

preoperativ prin evidențierea  aspectelor caracteristice patologiei. 

Pentru spitalizarea și efectuarea intervențiilor fără riscuri vitale, pacienții au fost supuși 

următoarelor testări paraclinice de rutină: hemoleucograma, indicii de coagulabilitate, ionograma 

serică, glucoza sângelui, grupa și factorul Rh, analiza generală a urinei, ECG.  
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3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII 

 

3.1 Rezultatele obținute:   
În lotul de pacienți supuși studiului au fost incluși 99 de pacienți cu vârsta cuprinsă între 

18-86 de ani. În urma sintezei informațiilor și repartizarea după criteriul vârstei (figura 1), s-a 

determinat frecvența cea mai înaltă a anomaliilor cervicale la pacienții cu vârsta cuprinsă între 

18-29 de ani în număr de 35 (35,35%), urmează cei cu vârsta cuprinsă între 30-39 de ani în 

număr de 22 pacienți (22,22%), consecutiv este categoria de vârstă între 40-49 cu 20 (20,20%) 

pacienți, 12 pacienți cu vârsta între 50-59 (12,12%) și categoria cu cea mai mică frecvență 

reprezentată de 10 (10,10%) pacienți cu vârstele cuprinse între 78-86 de ani. Astfel, putem 

constata că anomaliile cervicale se întâlnesc cel mai des la adulții până la vârsta de 29 de ani și 

odată cu înaintarea în vârstă incidența scade. Aceste rezultate obținute în cadrul studiului nostru 

corespund cu datele expuse în literatura de specialitate.[10] 

 

 

Figura1. Repartizarea pacienților pe grupe de vârstă 

 

Din totalul de pacienți studiați pe parcursul anilor 2016-2020, 22 de cazuri au fost 

înregistrate în anul 2016, 27 de cazuri în anul 2017, 15 cazuri în anul 2018, 27 de cazuri în anul 

2019 și 8 cazuri în anul 2020 (figura 2). Numărul de pacienți cu chisturi și fistule cervicale a 

scăzut considerabil în anul 2020, fiindcă a reprezentat începutul declanșării pandemiei cu infecția 

provocată de virusul SARS-COV-2, COVID-19. De asemenea, pacienții cu astfel de patologii 



 

 39 

sunt internați și operați în alte instituții medicale din țară, astfel repartizarea cazurilor pe ani 

poate devia. Cu o medie pe an de 20 pacienți, totuși este o tendință constantă care demonstrează 

că pacienții cu aceste patologii necesită investigați. 
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Figura 2. Repartizarea cazurilor de chisturi și fistule cervicale pe anii studiați 

 

 

Pacienții din cadrul studiului au fost repartizați și în funcție de sex. În așa mod, din 

totalul de 99 de pacienți 53 (54%) au fost de sex masculine, iar 46 (46%) au fost de sex feminin. 

Analizând datele (figura 3), nu este prezentă vrio diferență semnificativă în raportul 

femei/bărbați, o ușoară prevalență a anomaliilor cervicale la bărbați. 
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Figura 3. Repartizarea pacienților conform criteriului după sex 

 

Evaluând datele privind tipul anomaliei cervicale congenitale benigne întâlnite la 

pacienții din studiu (figura 4), a fost constatat că cel mai frecvent se întâlnesc chisturile cervicale 

laterale – 75 (78%), iar chisturile cervicale mediane ocupă 22% cu 21 de cazuri. Nu am primit 

rezultate importante în privința prevalenței fistulelor cervicale din cauza datelor insuficiente care 

au fost culese doar din secția Chirurgie OMF din incinta IMSP IMU, însă sunt și alte instituții 

medicale din țară care internează și operează pacienții cu anomalii branhiogene. Pe parcursul 

anilor 2016-2020, s-au întâlnit doar 2 cazuri de fistule cervicale mediane și un caz de fistulă 

cervicală laterală. Din totalitatea de anomalii diagnosticate în acest lot de studiu (figura 5), 51 

(51,51%) de cazuri au fost suprainfectate, dintre care 44 pacienți au fost cu chist cervical lateral, 

iar ceilalți 7 cu chist cervical median.  Astfel, prevalența chisturilor cervicale cu localizare 

laterală este mai mare decât cele cu localizare mediană, iar prevalența fistulelor cervicale este 

foarte mică față de chisturi, ce explică o incidență scăzută de formare a fistulei din fanta 

branhială, ductul tireoglos, sau ca o complicație a chisturilor cervicale. În plus chisturile 

cervicale laterale au tendința de a se suprainfecta mai des ca chisturile cervicale mediane. 
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Figura 5. Frecvența supurației în chisturile cervicale 

 

Din totalul de 76 de chisturi și fistule cervicale laterale, majoritatea au fost localizate în 

partea stângă a gâtului cu un număr de 39 (51,32%), iar cele localizate în partea dreaptă sunt 

reprezentate de un număr de 37 (48,68%) de cazuri. Conform acestui criteriu, datele privind 

frecvența localizării chisturilor și fistulelor branhiale (figura 6) nu prezintă informații 

Figura 4. Raportul chisturilor cervicale laterala față de chisturile cervicale 

mediane 
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semnificative pentru a putea sublinia ce parte a gâtului este mai mult afectată în aceste leziuni. 

Însă în literatura de specialitate, Alexandru Bucur evidențiază în ”Compendiu de chirurgie oro-

maxilo-facială” că unele studii statistice demonstrează că două treimi dintre chisturile branhiale 

apar pe partea stângă, și doar o treime în partea dreaptă.[10]   

 

Un alt aspect urmărit în studiu a fost stabilirea manifestărilor clinice, care cel mai des s-

au identificat în anomaliile brahiogene. Manifestările clinice ale chisturilor cervicale au fost 

clasificate după gravitate în 3 grupuri: ușoare, moderate și severe (tabelul 1). Primul grup sunt 

reprezentați de pacienți cu forma ușoară a bolii, care au acuzat asimetrie facială și tumefacție 

neînsemnată în această regiune. Grupul 2 cu simptome moderate la simptomele enumerate mai 

sus au mai acuzat durere la palpare și dureri la deglutiție. Al 3-lea grup cu simptome severe pe 

lângă celelalte acuze din grupul 1 și 2 au avut febră și dureri la mișcarea capului. Primul grup a 

fost reprezentat de 14 (14,1%) pacienți, al doilea grup de 30 (30,3%) pacienți și al treilea grup de 

55 (55,6%) de pacienți (tabelul 1). Cu referire la datele colectate în acest studiu, din totalul de 99 

pacienți, 59 (59,59%) au acuzat durere la palpare, 46 (46,46%) – asimetrie facială, 47 (47,47%) – 

tumefacție, 22 (22,22%) – dureri la deglutiție, 11 (11,11%) – febră și 5 (5,5%) – dureri la 

mișcare. În urma evaluării datelor, cei mai mulți pacienți se adresează când prezintă mai multe 

simptome, ce denotă o adresare tardivă cu complicații diverse. Spre exemplu, din cei 59 de 

Figura 6. Frecvența localizării chisturilor și fistulelor cervicale laterale 
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pacienți cu acuze de durere, 42 au prezentat suprainfectare. Astfel, s-a constatat că majoritatea 

persoanelor care au avut acuze de durere la examenul clinic, au fost diagnosticate cu anomalie 

brahiogenă suprainfectată. În așa mod, simptomul de durere poate fi un indiciu al începutului 

unei suprainfectări. Plus la aceasta, pacienții cu debut precoce 48 (48,48%) au constituit în mediu 

11 zile de la primele simptome ale bolii, iar pacienții cu debut îndelungat 51 (51,51%) au 

prezentat în mediu 16 luni de la debutul leziunii. Aceste date demonstrează că este o ușoară 

prevalență a adresării pacienților cu un debut îndelungat față de cel precoce, ce ne explică nivelul 

de adresabilitate a pacienților cu aceste anomalii cervicale congenitale. Deci, pacienții nu se 

adresează de la primele simptome apărute la medic, iar cu timpul chistul crește în volum, se 

poate suprainfecta și în unele cazuri maligniza. În cazul nostru, cei 4 pacienți cu recidivă, la 

adresarea primară au acuzat un debut de 1 lună – 2 pacienți, 2 luni – 2 pacienți. Intervalul între 

adresarea primară și recidivă variază între 1 lună și 3 luni. Pacienții cu malignizarea chisturilor 

prezintă un debut de 36 de luni și 60 de luni până la prima adresare. Astfel, adresarea tardivă are 

consecințe nefavorabile pentru pacient, creșterea în volum și malignizarea va însemna o 

intervenție chirurgicală mai complexă, iar suprainfectarea va necesita mai multe etape de 

tratament lungind în așa mod timpul tratamentului. 

Tabel 1. Clasificarea manifestărilor clinice după gravitate 

Manifestări clinice Ușoare (asimetrie 
facială, 

tumefacție) 

Moderate 
(asimetrie 

facială, 
tumefacție, 

durere la 
palpare și la 
deglutiție) 

Severe (asimetrie 
facială, 

tumefacție, durere 
la palpare, 

deglutiție și la 
mișcare, febră) 

 

Total 

Numărul de pacienți 14 30 55 99 

Procente (%) 14,1 30,3 55,6 100 

 

 

Repartizarea diagnosticului clinic, postoperator și repartizarea patologiilor neconfirmate 

de examenul histopatologic a fost reflectată în figura 7 și tabelul 2. Inițial diagnosticul clinic și 

postoperator al pacienților din studiu a prezentat 75 de chisturi cervicale laterale, 21 de chisturi 

cervicale mediane, 2 fistule cervicale mediane și o fistulă cervicală laterală, dintre care 51 de 

cazuri au prezentat suprainfectare. Însă analizând tabelul 2, s-a constatat că din cele 75 de 

chisturi cervicale diagnosticate postoperator, 13 cazuri nu au fost confirmate de diagnosticul 

morfopatologic: 4 cazuri de adenolimfoame, 2 cazuri de chist radicular, 1 caz de adenoabces 

laterocervical, 1 caz de carcinom glandular cu creștere infiltrativă în tiroidă, 1 caz de chist 

epidermoid, 1 caz de chist odontogen, 1 caz de gușă ectopică nodulară, 1 caz de limfom cervical 
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și 1 caz de limfom non-Hodgkin. Din cele 21 de chisturi cervicale mediane, doar 2 au fost 

infirmate de către examenul histopatologic: 1 caz de carcinom folicular și 1 caz de chist dermoid. 

Astfel, în urma examenului histopatologic, 15 (15,6%) cazuri din cele 96 chisturi cervicale nu 

corespund diagnosticului stabilit clinic și postoperator. Aceste date explică posibilitatea 

malignizării chisturilor cervicale, importanța diagnosticului diferențiat și posibilitatea comiterii 

unor erori în timpul examenului histopatologic. 

 

 

Figura 7. Repartizarea diagnosticului clinic și postoperator 

 

Tabel 2. Repartizarea patologiilor în urma examenului histopatologic 

Diagnosticul în urma examenului 

histopatologic 

Nr. 

Chist cervical lateral 62 

Chist cervical median 19 

Carcinom glandular cu creștere infiltrativă în 

tiroidă 

1 

Adenolimfom 4 

Chist radicular 2 

Adenoabces laterocervical 1 

Chist epidermoid 1 

Chist dermoid 1 

Gușă ectopică nodulară 1 

Limfom cervical 1 

Chist odontogen 1 

Limfom non-Hodgkin 1 

Carcinom folicular 1 
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Tratamentul esențial al chisturilor și fistulelor este reprezentat de excizia radicală a 

formațiunii. În cazul nostru (figura 8), nu la toți cei 99 de pacienți incluși în studiu s-a efectuat 

excizia radicală la adresarea primară, astfel 37 (37%) din ei au urmat mai întîi tratamentul 

conservativ ce include puncția și evacuarea conținutului sau deschiderea și drenarea abcesului. 

Cauza utilizării acestei metode de tratament este infectarea sau suprainfectarea formațiunii, care 

necesită în primul rând ameliorarea stării pacientului după suprainfectare (remedierea fazei 

acute) prin metodele menționate anterior completat cu tratamentul medicamentos. Ulterior, peste 

3 - 4 săptămâni după ce inflamația acută se atenuează, se recomandă excizia formațiunii. Din 

acești 37 de pacienți, 4 persoane au prezentat ulterior recidivă cu suprainfectare, care au urmat 

din nou tratamentul conservativ.  

 

62
63%

37
37%

Tratament chirurgical

Tratament conservativ

 

Figura 8. Raportul tratamentului conservativ și chirurgical 

În majoritatea cazurilor (figura 9) a fost utilizată anestezia locală (69,7%) față de 

utilizarea anesteziei generale (30,3%). Durata medie a unei intervenții chirurgicale este de 54 de 

minute cu un maximum de 180 minute și minimum de 10 minute. Durata intervenției 

chirurgicale se referă la puncția de decompresie, deschiderea chistului suprainfectat precum și 

înlăturarea formațiunii la prima adresare la fel și celei după perioada de suprainfectare. Volumul 

mic al chistului, nesuprainfectarea, adresarea precoce reprezintă condiții favorabile care 

facilitează intervenția chirurgicală prin utilizarea doar a anesteziei locale, durata operației va fi 

mai mică, accesul mai facil pentru înlăturarea chistului.  
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Figura 9. Raportul anesteziilor utilizate în tratamentul chisturilor și fistulelor 

 

Conform datelor obținute din acest studiu, precum 2 pacienți diagnosticați cu carcinoame 

în urma examenului histopatologic, 51 de pacienți diagnosticați cu suprainfectare, adresarea 

tardivă a pacienților, recidivele repetate pot provoca atât suprainfectare cât și malignizarea 

chisturilor cervicale. 

 

 

3.2 Prezentare cazuri clinice. 

CAZ CLINIC NR.1 
Date generale: 

Nume/Prenume: R/I 

Vîrsta: 22 ani 

Sex: F 

Data adresării: 17.04.2018 

Acuzele pacientei: Prezența fistulei cu eliminări purulente în regiunea cervicală pe dreapta fără 

senzații de durere.   

Boli antecedente și concomitente: Hepatită virală, tuberculoză, HIV/SIDA-neagă. 



 

 47 

Evoluția actualei maladii: Pacienta s-a adresat la data de 17.04.2018 cu prezența unei fistule cu 

eliminări purulente. Debutul leziunii a fost observat de la naștere, pacienta nu s-a mai adresat la 

medic. 

Examenul clinic obiectiv: 

Examenul endobucal: Nu se observă modificări patologice sau particularități anormale în 

cavitatea bucală. 

Examenul exobucal:   

Inspecție: Forma feței este simetrică, proporția etajelor este păstrată, tegumentele roz-pale, profil 

convex. La nivelul regiunii cervicale laterale inferioare în partea dreaptă se observă o fistulă 

externă punctiformă cu eliminări purulente (figura 10). 

 

Figura 10. Aspect exooral al regiunii cervicale al pacientei R.I., F/22 ani. A) Orificiul extern al 

fistulei până la suprainfectare; B) Eliminări purulente și tumefacția din regiunea fistulei. 

 

Palpare: Părțile moi nedureroase, planurile osoase integre, punctele sinusale și de emergență 

trigeminală nedureroasă, la palparea articulației temporo-mandibulare nu se depistează dureri sau 

modificări patologice. Ganglionii regionali nu sunt palpabili. 

Examene complimentare: Pacienta a fost supusă examenelor imagistice precum fistulografia 

(figura 11, 12), radiografia coloanei cervicale și angiografia. Alte examene paraclinice de 

laborator au inclus: analiza generală a sângelui, biochimia sângelui, coagulograma, analiza 

generală a urinei, markerii hepatici. 
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Figura 11. Etapele efectuării fistulografiei: A) Inserarea acului în orificiul extern al fistulei; B) 

Introducerea substanței de contrast în interiorul fistulei; C) Imobilizarea acului cu un pansament 

fix; D) Fistulografia în baza CT spiralat. 

 

 
Figura 12. Imaginea reconstrucției 3D în baza CT spiralat cu evidențierea traiectului 

fistulei timofaringiene complete a pacientei R.I., F/22 ani: A) Traiectul fistulei în raport cu 
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oasele coloanei cervicale; B)Traiectul fistulei în raport cu vasele sangvine; C) Radiografia în 

plan frontal a fistulei; D) Radiografia în plan lateral a fistulei. 

În urma analizării fistulografiei, s-a emis raportul medical: în regiunea cervicală laterală 

pe dreapta se determină o fistulă timofaringiană completă pe un parcurs de 10 cm. Din regiunea 

supraclaviculară cu 3,5 cm de la claviculă până în regiunea orofaringelui cu un traiect rectiliniu 

până la cornul mare a osului hioid pe dreapta unde face o curbură neînsemnată. Deci, fistula 

prezintă orificiul extern deschis la tegumente supraclavicular cu 3,5 cm și orificiul intern dechis 

la rădăcina limbii pe dreapta. Diametrul fistulei în porțiunea distală – 8 mm, iar în porțiunea 

proximală – 2,5 mm. 

 

Diagnosticul: În baza anamnezei și examenului clinic și paraclinic, s-a stabilit diagnosticul de 

fistulă cervicală lateral pe dreapta. 

Plan de tratament: Excizia radicală a fistulei cervicale laterale.  

Etapele tratamentului: 

1. Intervenția chirurgicală a avut loc sub anestezie generală cu intubare oro-traheală. S-a 

efectuat izolarea și prelucrarea câmpului operator cu soluții antiseptice. Prima etapă 

constă în marcarea limitelor intervenției chirurgicale (lateral mușchiul 

sternocleidomastoidian, medial linia mediană, superior 2 cm sub marginea bazilară a 

mandibulei, inferior incizura jugulară a sternului) și a viitoarei incizii (figura 13A). 

Ulterior, a fost utilizată și anestezia locală cu scopul hidroseparării țesuturilor învecinate 

și stabilirea unei hemostaze a regiunei anesteziate (figura 13B). 

 

Figura 13. Etapele tratamentului: A) Marcarea limitelor câmpului operator și a viitoarei incizii; 

B) Anestezia locală. 

2. Apoi, s-a efectuat o incizie orizontală supraclavicular cu 3,5 cm în regiunea cervicală 

laterală dreapta. S-a continuat disecția pe straturi anatomice prin platisma, fascia colli 
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propria și s-a pus în evidență fistula cervicală. Cu precauție s-a detașat o porțiune a 

fistulei de la țesuturile învecinate și s-a introdus verde de briliant cu ajutorul unei seringi 

pentru a putea evalua traseul fistulei (figura 13C). 

      

Figura 13. Etapele tratamentului (în continuare): C) Disecția pe straturi anatomice; D) 

Introducerea verdelui de briliant cu siringa; E) Efectuarea celei de-a 2-a incizii submandibular cu 

disecția și detașarea fistulei; F) Accesul endobucal cu excizia totală a fistulei. 

3. Conform rezultatului fistulografiei în baza CT spiralat fistula are un traiect până la plica 

pterigomandibulară pe dreapta. Astfel, a fost efectuată încă o incizie mai sus de cealaltă, 

2 cm sub rebordul marginii inferioare a mandibulei pentru a nu leza ramura marginală a 

nervului facial. Cu ajutorul unui instrument bont, fistula a fost detașată de țesuturi (figura 

13D). 

4. Următorul pas a constituit accesul endobucal către înlăturarea fistulei. În urma 

introducerei verdelui de briliant, s-a determinat orificiul proximal al fistulei care se 

localiza pe plica pterigomandibulară dreapta. Ulterior inciziei, s-a continuat disecția și 

detașarea completă a fistulei (figura 13E). 
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5. Suturarea a fost efectuată pe straturi anatomice cu fir intradermal și s-a fixat inferior 

primei incizii în regiunea cervicală laterală dreapta un dren pasiv format dintr-un tub de 

cauciuc (figura 13F). 

6. Fistula a fost expediată la examenul histopatologic pentru confirmarea morfologică a 

diagnosticului preoperator. 

 

Perioada postoperatorie a decurs fără particularități. Starea pacientei a fost favorabilă. Pacienta s-

a aflat în staționar 8 zile și pe parcursul acestor zile complicații nu s-au observat.  

Investigația histopatologică a confirmat diagnosticul preoperator evidențiind aspecte 

caracteristice patologiei: țesut fibros muscular cu pereții unei cavitati tapetate cu epiteliu 

scuamocelular. 

 

CAZ CLINIC NR.2 

 

Date generale: 

Nume/Prenume: P/E 

Vîrsta: 21 ani 

Sex: F 

Data adresării: 24.08.2021 

Acuzele pacientei: Prezența unui discomfort în regiunea cervicală mediană care a debutat cu 2 

săptămâni în urmă. Dureri la deglutiție. 

Boli antecedente și concomitente: Hepatită virală, tuberculoză, HIV/SIDA-neagă. 

Evoluția actualei maladii: Pacienta s-a adresat la data de 24.08.2021 cu prezența unei 

formațiuni în regiunea cervicală mediană cu un debut de 2 săptămâni, însă durerile se acutizează 

în timpul unei răceli, în special în timpul deglutiției. 

Examenul clinic obiectiv: 

Examenul endobucal: Nu se observă modificări patologice sau particularități anormale în 

cavitatea bucală. 

Examenul exobucal:   

Inspecție: Forma feței este simetrică, proporția etajelor este păstrată, tegumentele roz-pale, profil 

convex. La nivelul regiunii cervicale mediane la nivelul osului hioid se observă o formațiune. 

Palpare: Părțile moi nedureroase, planurile osoase integre, punctele sinusale și de emergență 

trigeminală nedureroasă, la palparea articulației temporo-mandibulare nu se depistează dureri sau 

modificări patologice. Ganglionii regionali nu sunt palpabili. La palparea regiunii cervicale 
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mediane se deteremină o formațiune chistică fluctuentă, mobilă în timpul actului de deglutiție și 

nu prezintă durere (figura 14B). 

 

Examene complimentare: Pacienta a fost supusă examenelor imagistice precum RMN și USG 

(figura 14A, C). Alte examene paraclinice de laborator au inclus: analiza generală a sângelui, 

biochimia sângelui, coagulograma, analiza generală a urinei, markerii hepatici. 

 

 

Figura 14. Examenul clinic a pacientei P.E., F/21 ani: A) Investigația RMN și determinarea 

formațiunii pe radiografie; B) Examenul exobucal; C) Investigația USG a formațiunii. 

 

Diagnosticul: În baza anamnezei și examenului clinic și paraclinic, s-a stabilit diagnosticul de 

chist cervical median. 

Plan de tratament: Excizia radicală a chistului cervical median.  

Etapele tratamentului: 

1. Intervenția chirurgicală a avut loc sub anestezie generală cu intubare oro-traheală. S-a 

efectuat izolarea și prelucrarea câmpului operator cu soluții antiseptice. Incizia a fost 

efectuată orizontal în pliu cutanat la nivelul osului hioid (figura 15A). Apoi, s-a 

continuat disecția pe straturi anatomice prin platisma, fascia colli propria și s-a pus în 

evidență membrana chistului în profunzime (figura 15B). 

2. Cu precauție s-a preparat chistul prin detașarea de la țesuturile învecinate și înlăturat 

în întregime. În urma decolării, membrana chistului era netedă, de o culoare gălbuie 

(figura 15C). Pentru a preveni o eventuală recidivă, osul hioid se excizează (figura 

15D). 
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Figura 15. Etapele intervenției chirurgicale: A) Incizia orizontală la nivelul osului hioid; B) 

Disecția pe straturi anatomice prin platisma, fascia colli propria; C) Detașarea chistului de 

țesuturile adiacente; D) Excizia osului hioid. 

3.    După excizia chistului, s-a efectuat controlul hemostatic, prelucrarea cu soluții slab 

aseptice, fixarea unui dren pasiv și suturarea pe straturi anatomice (figura 15 în 

continuare). 

 

Figura 15. Etapele intervenției chirurgicale (în continuare): E) Fixarea drenului pasiv; F) 

Suturarea pe straturi anatomice. 

4.   Formațiunea excizată a fost expediată la examenul histopatologic pentru confirmarea 

morfologică a diagnosticului preoperator, dar și excluderea malignizării acestuia. 
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Perioada postoperatorie a decurs fără particularități. Starea pacientei a fost favorabilă. 

Investigația histopatologică a confirmat diagnosticul preoperator evidențiind aspecte 

caracteristice patologiei: membrana chistului fiind subțire tapetată cu epiteliu pseudostratificat și 

prezentând foliculi tiroidieni. 

 

CAZ CLINIC NR.3 

 

Date generale: 

Nume/Prenume: A/S 

Vîrsta: 50 ani 

Sex: M 

Data adresării: 26.01.2022 

Acuzele pacientei: Prezența unui discomfort în regiunea cervicală lateral dreapta. Dureri nu 

acuză. 

Boli antecedente și concomitente: Hepatită virală, tuberculoză, HIV/SIDA-neagă. 

Evoluția actualei maladii: Pacientul s-a adresat la data de 25.01.2022 cu prezența unei 

formațiuni în regiunea cervicală laterală dreapta. 

Examenul clinic obiectiv: 

Examenul endobucal: Nu se observă modificări patologice sau particularități anormale în 

cavitatea bucală. 

Examenul exobucal:   

Inspecție: Forma feței este simetrică, proporția etajelor este păstrată, tegumentele roz-pale, profil 

convex. La nivelul regiunii cervicale laterale dreapta se observă o formațiune de formă ovală. 

Palpare: Părțile moi nedureroase, planurile osoase integre, punctele sinusale și de emergență 

trigeminală nedureroasă, la palparea articulației temporo-mandibulare nu se depistează dureri sau 

modificări patologice. Ganglionii regionali nu sunt palpabili. La palparea regiunii cervicale 

laterale dreapta se determină o formațiune bine delimitată, de o consistență elastică, parțial 

mobilă, neaderentă la țesuturile adiacente. La palpare, pacientul nu acuză dureri. 

Examene complimentare: Pacientul a fost supus examenelor imagistice precum RMN și USG. 

Alte examene paraclinice de laborator au inclus: analiza generală a sângelui, biochimia sângelui, 

coagulograma, analiza generală a urinei, markerii hepatici. 

Diagnosticul: În baza anamnezei și examenului clinic și paraclinic, s-a stabilit diagnosticul de 

chist cervical lateral dreapta. 

Plan de tratament: Excizia radicală a chistului cervical lateral.  

Etapele tratamentului: 
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Figura 16. Etapele tratamentului: A) Marcarea viitorului câmp operator și incizii; B) Incizia și 

disecția pe straturi anatomice; C) Detașarea formațiunii de țesuturile adiacente și excizia totala a 

formațiunii; D) Suturarea pe straturi anatomice. 

1. Intervenția chirurgicală a avut loc sub anestezie generală cu intubare oro-traheală. S-a 

efectuat izolarea și prelucrarea câmpului operator cu soluții antiseptice. S-a marcat 

viitorul câmp operator și incizie (figura 16A). Apoi s-a efectuat o incizie orizontală în 

pliu cutanat anterior de mușchiul sternocleidomastoidian de aproximativ 4 cm în regiunea 

cervicală laterală superioară dreapta ce conținea tegumentele și fascia cervicală 

superficială Apoi, s-a continuat disecția pe straturi anatomice prin platisma, fascia colli 

propria și s-a pus în evidență membrana formațiunii în profunzime după deplasarea spre 

lateral a mușchiului sternocleidomastoidian (figura 16B). 

2. Cu precauție s-a preparat formațiunea chistică prin detașarea de la țesuturile învecinate și 

înlăturat în întregime (figura 16C). Extirparea chistului presupune adeseori și 

desprinderea acestuia de pachetul vasculo-nervos al gâtului, care conține artera carotidă 
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comună, vena jugulară internă și nervul vag. Astfel, intervenția trebuie efectuată cu mare 

grijă pentru a nu leza aceste structuri anatomice. 

3. După excizia chistului, s-a efectuat controlul hemostatic, prelucrarea cu soluții slab 

aseptice și suturarea pe straturi anatomice (figura 16D). 

4. Formațiunea excizată a fost expediată la examenul histopatologic pentru confirmarea 

morfologică a diagnosticului preoperator, dar și excluderea malignizării acestuia. 

 

Perioada postoperatorie a decurs fără particularități. Starea pacientului a fost favorabilă. 

Investigația histopatologică a infirmat diagnosticul preoperator evidențiind aspecte caracteristice 

patologiei: modificările histologice sunt mai mult sugestivă pentru carcinom scuamocelular 

necheratinizat. 
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CONCLUZII 
 

1. Datele din literatura de specialitate sugerează că tema „Chisturile și fistulele 

cervicale” nu este suficient elucidată în limba română.  

2. Frecvența cea mai înaltă a anomaliilor cervicale a fost determinată la pacienții 

cu vârsta cuprinsă între 18-29 de ani în număr de 35 (35,35%), iar odată cu 

înaintarea în vârstă incidența scade. Din totalul de 99 pacienți studiați, cel mai des 

se întâlnesc chisturile cervicale laterale – 75 (78%) față de cele mediane – 21 

(22%). 

3. Pacienții cu un debut îndelungat al leziunii- 51 (51,51%) prevalează ușor față 

de cele cu un debut precoce de la primele simptome ale bolii – 48 (48%). 

Pacienții au prezentat în majoritatea cazurilor durere – 59 (59,6%), dintre care, în 

urma investigațiilor, 42 au prezentat suprainfectare. 

4. Chisturile și fistulele cervicale prezintă complicații diverse în cazul 

neadresării la timp la medic, precum: mărirea în volum și suprainfectarea 

formațiunii patologice, recidive și malignizarea acesteia. Cu cât mai precoce este 

adresarea primară a pacientului, cu atât mai favorabil va decurge intervenția 

chirurgicală cu o perioadă postoperatorie de scurtă durată și fără complicații. 

Astfel, studierea în continuare a chisturilor și fistulelor cervicale este esențială în 

determinarea unor date exacte. 
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Anexe: 

Anexa 1: Clasificarea chisturilor și fistulelor brahiogene în raport cu structurile 

anatomice adiacente după H.Bailey [6] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2: Aspect microscopic a chistului cervical lateral colorație hematoxilină-

eozină X 4 al pacientului M.F. B/33 ani din lotul de studiu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 61 

Anexa 3: Rezumatul articolului din Revista Medicina Stomatologică NR. 3 

2021 
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Anexa 4: Diplomă de partcipare în cadrul Conferinței Științifice Anuale, Cercetarea 

în Biomedicină și Sănătate: Calitate, Excelență și Performanță 2021 
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Anexa 5: Rezumatul din cadrul Congresului Medical Internațional Medespera ediția 9, 

2022 
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Anexa 6: Certficatul de participare în cadrul Congresului Medical Internațional 

Medespera ediția 9 cu prezentarea posterului pe tema “Particularitățile diagnosticului și 

tratamentului chistului cervical medial. Caz clinic” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




