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PROBLEME DE TERAPIE

CONSIDERAºII ASUPRA TRATAMENTULUI
VESTIGIILOR EMBRIONARE
CERVICOFACIALE
Considerations on congenital malformations
of the head and neck
Dr. Monica Mu¡u, Prof. Dr. T. Ataman
Lucrare efectuatå în clinica ORL din IFACF-ORL „Dr. Hociotå“, Bucure¿ti

REZUMAT
Autorii prezintå conduita terapeuticå pe care clinica noastrå o urmeazå în cazul pacien¡ilor care prezintå
vestigii embrionare cervicofaciale. Anomaliile branchiale pe care le vom lua în considera¡ie sunt coloboma
auris, bursa lui Boyer, chisturile branchiale ¿i chisturile de tract tireoglos. Metoda de tratament de elec¡ie este
cea chirurgicalå, constând în abla¡ia în întregime a forma¡iunii. Când apare suprainfec¡ia, se impun temporizarea
interven¡iei chirurgicale ¿i antibioterapia.
Cuvinte cheie: anomalii branchiale, malforma¡ii congenitale cervicofaciale, chist de tract
tireoglos, CTTG, chisturi branchiale, coloboma auris, bursa lui Boyer

ABSTRACT
The authors present the therapeutic conduct that our clinic applies in the cases of pacients with congenital
malformations of the head and neck. The branchial malformations that we will consider are coloboma auris,
Boyer’s bursa, branchial cysts, thyroglossal duct cysts. The main method of treatment is surgery, consisting in
total removal of the anomaly. When infection occurs, the delay of the operation and antibiotics are recommended.
Key words: branchial malformations, congenital malformations of the head and neck,
thyroglossal duct cysts, TGDC, branchial cysts, coloboma auris, Boyer’s bursa

Regiunea cervicofacialå este una dintre cele mai
complicate structuri pe care le formeazå embrionul,
cu o formå intermediarå de dezvoltare specialå (aparatul branchial) ¿i contribu¡ii de la toate straturile
embrionare (ectoderm, endoderm, mesoderm). Nu
sunt rare cazurile în care aceastå regiune prezintå
anomalii. Vestigiile embrionare cervicofaciale pe care
le vom lua în considera¡ie sunt coloboma auris, bursa
lui Boyer, chisturile/ductele branchiale, chisturile/
ductele de tract tireoglos Bochdaleck.
Aceste vestigii embrionare au tratament eminamente chirurgical, ce constå în abla¡ia totalå a
forma¡iunii respective. În situa¡ia suprainfectårii,
se administreazå antibioterapie cu spectru larg,
pânå la ¿tergerea completå a fenomenelor inflamatorii (dupå caz, când este necesar, se practicå

incizie drenatorie) ¿i numai la minimum 4-6 såptåmâni de la dispari¡ia acestora se va practica abla¡ia.
În ceea ce prive¿te investiga¡iile preoperatorii,
pe lângå cele uzuale chirurgicale (hemoleucograma, TS, TC, glicemie, probe hepatice, uree,
creatininå, radiografie pulmonarå, ECG) se recomandå ecografia cervicalå, dar uneori sunt utile ¿i
tomografia computerizatå ¿i rezonan¡a magneticå
nuclearå. Scintigrafia tiroidianå este obligatorie la
pacien¡ii diagnostica¡i cu ducte de tract tireoglos
Bochdaleck, pentru a descoperi prezen¡a unor eventuale glande tiroide ectopice sau aberante. Punc¡ionarea preoperatorie în scop diagnostic trebuie proscriså, deoarece nu aduce date diagnostice suplimentare ¿i impieteazå asupra decolårii intraoperatorii.
În situa¡ia colobomei auris, introducerea în tra-
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iectul fistulos a unui colorant (albastru de metilen
sau violet de gen¡ianå) cu 24-48 de ore înainte de
actul chirurgical poate fi de un real folos în urmårirea prelungirilor ¿i digita¡iilor sacului vestigial.
Suprainfectarea vestigiilor embrionare poate
ridica probleme intraoperator, în momentul decolårii
acestora, din cauza fibrozårii ulterioare, a friabilitå¡ii
¿i a sângerårii en nappe, existând chiar riscul de a
råmâne fragmente restante din sacul vestigial.
Ablarea colobomei auris trebuie efectuatå obligatoriu sub microscop ¿i cu monitorizarea nervului
facial, mai ales când digita¡iile sacului vestigial sunt
plasate prehelicotragian ¿i apare riscul lezårii
nervului facial la nivelul glandei parotide ¿i în spa¡iul Gregoire. Atunci când în antecedentele preoperatorii imediate au existat episoade inflamatorii ¿i o
cavitate mare este restantå, cavitatea trebuie drenatå
câteva zile (3-5 zile), fire¿te, sub acoperire antibioterapeuticå adecvatå. Este de evitat refacerea planurilor
profunde în cazul cavitå¡ilor adânci ¿i se practicå
numai sutura planurilor superficiale, pentru a evita
riscul lezårii organelor de vecinåtate: glandele parotide,
cu riscul apari¡iei unei fistule parotidiene, nervul facial, cu risc de paralizie, artera temporalå superficialå,
a cårei lezare comportå un risc hemoragic important.
Decolarea blândå, cu traumatizare minimå ¿i în
totalitate trebuie practicatå cu deosebitå grijå, pentru
a evita ruperea sacului colobomei, care este foarte
friabil ¿i restan¡a unor digita¡ii, care pot regenera sacul
vestigial. În situa¡ia bursei lui Boyer, reminescen¡å a
sinusului cervical Hiss, se va evita de asemenea punc¡ionarea ¿i se va practica de elec¡ie ecografia cervicalå.
Prezen¡a bursitei impune antibioterapia, iar în
caz de piocel, se impune incizia drenatorie ¿i numai
dupå rezolvarea problemelor inflamatorii se va
practica abla¡ia, la aproximativ 4-6 såptåmâni.
Se practicå cervicotomie orizontalå, cu o linie
de incizie plasatå la distan¡å egalå între osul hioid
¿i cartilajul tiroid, cu o lungime a demande des
lesions, apoi se decoleazå cu multå aten¡ie forma¡iunea chisticå situatå înaintea membranei
hiotiroidiene, în fa¡a spa¡iului hiotiroepiglotic.
Refacerea strânså a planurilor este urmatå uneori
de formarea unui hematom disecant, în evolu¡ia
imediatå postoperatorie. Cunoa¿tem un astfel de caz,
în care formarea rapidå a unui astfel de hematom a
determinat compresiunea organelor cervicale ¿i
instalarea insuficien¡ei respiratorii acute ¿i a impus
efectuarea traheotomiei de urgen¡å. Gestul a fost
salvator, de¿i a iscat ulterior controversa dacå nu ar
fi fost suficientå deschiderea ¿i drenajul cavitå¡ii. Dar
discu¡ia la rece a posteriori nu a luat în considera¡ie
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urgen¡a situa¡iei, dificultatea intubårii ¿i a explorårii
pentru a decela vasul sangvin care a cedat. Drenajul
cu deget de månu¿å, ca regulå pentru primele 24-48
de ore pare a fi un gest în¡elept. Ablarea chisturilor
branchiale sau a ductelor branchiale cu traiect fistulos
extern se practicå prin cervicotomie anterolateralå,
presternocleidomastoidianå. Decolarea chisturilor ¿i
a fistulelor branchiale este delicatå, pentru cå aceste
forma¡iuni sunt plasate în regiunea jugulocaroticå ¿i
pot avea prelungiri intercarotidiene. Decolarea de
arterå carotidå este categoric un act periculos, atât
pentru riscurile vasculare, dar ¿i reflexogen.
Suprainfectarea în antecedente poate face extrem de
dificilå ¿i laborioaså decolarea. Mai existå, spre
insatisfac¡ia operatorului, ¿i riscul spargerii chistului
chiar în momentele finale ale interven¡iei.
Trebuie proscriså trac¡iunea forma¡iunii chistice, atunci când se practicå eliberarea de planurile
profunde. Cu cât se påtrunde mai profund, cu atât
mai delicatå ¿i atraumaticå trebuie så fie decolarea.
Pledåm pentru drenare ca regulå, postoperator,
pentru a avea sub control eventualele sângeråri
apårute postoperator. Este de evitat folosirea cauterului în scop hemostatic, mai ales în planurile
profunde (atât unipolar, cât ¿i bipolar). Sângerarea
postoperatorie poate impune ligatura arterei carotide externe. Abla¡ia ductului de tract tireoglos
Bochdaleck începe întotdeauna de jos în sus ¿i
impune rezec¡ia corpului hioidian de necesitate.
Ductul de tract tireoglos poate fi plasat anterior de
hioid, transhioidian sau posterior de hioid.
De fiecare datå, se impune rezec¡ia corpului
hioidian au ciel ouvert, pentru a evita prezen¡a de celule
restante, care pot regenera chistul ¿i a avea acces vizual
pentru ultima por¡iune, între hioid ¿i foramen caecum.
Aceastå ultimå por¡iune ridicå probleme tehnice
chirurgicale prin dificultatea abordului ¿i a riscului
hemoragic (din artera dorsalå raninå), când hemostaza
nu poate fi efectuatå decât prin ligatura arterei linguale.
Din respectiva regiune se poate ajunge uneori în
trigonul Beclard sau Pirogoff (situa¡ie în care ligatura
este foarte dificilå), dar mai clar de abordat în trigonul
lui Farabeuf, înså arcadele arteriale sunt alimentate
din ambele pår¡i ¿i, prin urmare, riscurile hemoragice
råmân prezente. În concep¡ia clasicå se considera cå
prezen¡a vestigiilor embrionare se datoreazå lipsei de
covalescen¡å a foi¡elor embrionare. Modern, este incriminatå absen¡a apoptozei, dar se contureazå ¿i
elemente ale unei genopatii. În general, tratamentul
chirurgical al vestigiilor embrionare cervicofaciale
nu ridicå probleme deosebite, dar existå situa¡ii,
din fericire rare, care solicitå la maxim chirurgul.
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