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Εισαγωγή
Οι κύστεις Thornwaldt αναπτύσσο-

νται ως αποτέλεσμα μη φυσιολογικής 
εμβρυολογικής ανάπτυξης του οπισθίου 
τοιχώματος του ρινοφάρυγγα1,2. Πρώ-
τος παρατήρησε την ύπαρξή τους σε 
ανατομικά παρασκευάσματα ο Mayer 
το 18403,4, ενώ αυτές οι κυστικές δομές 
στο κεφαλικό άκρο της ρινοφαρυγγικής 
αμυγδαλής καταγράφηκαν ως παθολο-
γική οντότητα από τον Thornwaldt το 
18851. Ο Huber αργότερα περιέγρα-
ψε πως κατά την 6η εβδομάδα της κύ-
ησης η ανώμαλη υποστροφή της νω-
τιαίας χορδής οδηγεί στο σχηματισμό 
μιας αναδίπλωσης του αναπτυσσόμε-
νου φαρυγγικού βλεννογόνου4. Η ανά-

πτυξη αναπνευστικού επιθηλίου κατά 
την οδό αυτή δημιουργεί ένα φαρυγ-
γικό σάκο που όταν διακοπεί η πα-
ροχέτευσή του σχηματίζεται η κύστη 
Thornwaldt4. Έτσι, η κύστη Thornwaldt 
σχηματίζεται στη μέση γραμμή, εκεί 
όπου υπάρχει ανώμαλη επαφή μετα-
ξύ της νωτιαίας χορδής και του φα-
ρυγγικού ενδοδέρματος, ακριβώς πά-
νω από τις ίνες του άνω φαρυγγικού 
σφιγκτήρα και στο ίδιο επίπεδο με το 
βόθρο του Rosenmüller4.

Παρουσίαση Περιστατικού
Άνδρας 37 ετών προσήλθε στα Εξω-

τερικά Ιατρεία του νοσοκομείου μας, 
αιτιώμενος δυσχέρεια ρινικής ανα-

πνοής, ρινική συμφόρηση, στοματι-
κή αναπνοή και εμμένουσες οπισθο-
ρινικές εκκρίσεις. 

Ο ασθενής είχε υποβληθεί σε χει-
ρουργική επέμβαση πλαστικής του ρι-
νικού διαφράγματος προ 14 ετών με 
σκοπό την εξάλειψη παρόμοιας συ-
μπτωματολογίας που όμως δεν είχε 
το αποτέλεσμα που ανέμενε, ενώ δεν 
είχε υποβληθεί σε αδενοτομή ή άλλη 
ωτορινολαρυγγολογική επέμβαση στο 
παρελθόν. Δεν ανέφερε επιστάξεις. Η 
πρόσθια ρινοσκόπηση αποκάλυψε ει-
κόνα ρινίτιδος χωρίς σκολίωση του ρι-
νικού διαφράγματος ή στένωση της 
ρινικής βαλβίδας. Η ενδοσκόπηση με 
εύκαμπτο ενδοσκόπιο αποκάλυψε μια 

Κύστη Thornwaldt: 
Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού

E. ΘέΟς, B. ΛΑχΑΝΑς, έ. ΓκΛέΤςΟΥ, κ. ΓΑΝΤΑς, έ. κΑΡΩΝη, Θ. ΑπΟςΤΟΛΙδης
ΩΡΛ κλινική πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού με κύστη Thornwaldt και η 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 37 ετών προσήλθε αιτιώμενος δυσχέρεια ρινικής αναπνοής, ρινική 
συμφόρηση, στοματική αναπνοή και εμμένουσες οπισθορινικές εκκρίσεις. Κατά την κλινική εξέταση, 
διαπιστώθηκε ομαλή μάζα στο ρινοφάρυγγα που προκαλούσε πλήρη απόφραξη της δεξιάς ρινικής 
χοάνης και σχεδόν 70% της αριστερής. Η αξονική τομογραφία αποκάλυψε μια ομαλή κυστική μάζα στο 
ρινοφάρυγγα, χωρίς εμπλουτισμό, που σεβόταν τις γύρω δομές. Ακολούθησε μαγνητική τομογραφία 
που έδειξε μια ομαλή κυστική βλάβη του ρινοφάρυγγα, χωρίς εμπλουτισμό, η οποία σεβόταν τις γύρω 
δομές και είχε ενδιάμεσης έντασης μαγνητικό σήμα στις T1WI ακολουθίες και υψηλής στις T2WI & STIR 
ακολουθίες. Ακολούθησε μαρσιποποίηση της κύστης διαστοματικά. Η ιστολογική έδειξε ότι η κύστη 
επενδυόταν από αναπνευστικό επιθήλιο με ελάχιστα στοιχεία λεμφικού ιστού, θέτοντας τη διάγνωση 
της κύστεως Thornwaldt. Έξι μήνες μετά την επέμβαση, τα ενοχλήματα του ασθενούς έχουν πλήρως 
αποκατασταθεί, ενώ δεν παρατηρήθηκε υποτροπή.
Συμπεράσματα: Οι κύστεις Thornwaldt έχουν καλοήθη χαρακτήρα, συνήθως είναι ασυμπτωματικές και 
συχνά αποτελούν τυχαίο εύρημα της κλινικής ή απεικονιστικής εξέτασης της περιοχής του ρινοφάρυγγα. 
Άριστη γνώση της τοπογραφικής τους εμφάνισης και της ακτινολογικής τους σημειολογίας είναι 
απαραίτητη για την ακριβή διάγνωση και τη διαφορική διάγνωσή τους από άλλες βλάβες στην περιοχή 
του ρινοφάρυγγα.

Λέξεις κλειδιά: Thornwaldt, κύστη Thornwaldt, κύστεις ρινοφάρυγγα.
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ομαλή μάζα στο ρινοφάρυγγα που 
προκαλούσε πλήρη απόφραξη της δε-
ξιάς ρινικής χοάνης και σχεδόν 70% 
της αριστερής. Η ωτομικροσκόπηση 
αποκάλυψε μικρή κεντρική διάτρηση 
της δεξιάς τυμπανικής μεμβράνης, 
ενώ η υπόλοιπη κλινική εξέταση, συ-
μπεριλαμβανομένης της ψηλάφησης 
του τραχήλου, δεν ανέδειξε παθολο-
γικά ευρήματα.

Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία 
με έγχυση σκιαγρα-
φικού που αποκάλυ-
ψε μια κυστική μάζα 
στην οπίσθια ορο-
φή του ρινοφάρυγ-
γα, με ομαλά όρια, 
χωρίς εμπλουτισμό 
από το σκιαγραφι-
κό μέσο, διαστάσε-
ων 3x2x1,5cm, η 
οποία προκαλούσε 
πιεστικό εντύπωμα 
επί του ΔΕ ημιμορί-
ου του ρινοφάρυγ-
γα, αλλά δε διηθού-
σε το παρακείμενο 
λίπος και τις μυϊ-
κές ομάδες και δεν 
προκαλούσε οστι-
κή διάβρωση (ει-
κόνα 1α).

Ακολούθησε μα-
γνητική τομογραφία 
με ακολουθίες παλ-
μών σε τρία επίπεδα, 
προσανατολισμού 
T1WI, T2WI & STIR, η οποία έδει-
ξε μια κυστική βλάβη στην οπίσθια 
οροφή του ρινοφάρυγγα, διαστάσε-
ων 3x2x1,5cm, με ομαλά όρια, χωρίς 
εμπλουτισμό από την παραμαγνητι-
κή ουσία. Η κύστη είχε ενδιάμεσης 
έντασης μαγνητικό σήμα στις T1WI 
ακολουθίες (εικόνα 1β) και υψηλής 
στις T2WI & STIR ακολουθίες (εικό-
να 1γ). Η βλάβη δεν προκαλούσε χω-
ροκατακτητικά διηθητικά φαινόμενα 
επί των παρακείμενων δομών, εκτός 
από ήπιο πιεστικό εντύπωμα επί του 
ΔΕ ημιμορίου του ρινοφάρυγγα. Και 
στις δύο απεικονιστικές εξετάσεις δεν 
παρατηρήθηκαν παθολογικά διογκω-
μένοι τραχηλικοί λεμφαδένες.

Ακολούθησε χειρουργική αντιμε-
τώπιση της κύστης υπό γενική αναι-
σθησία. Λόγω του μεγέθους της, έγινε 

μαρσιποποίηση της κύστης διαστομα-
τικά, ενώ η μετεγχειρητική πορεία του 
ασθενούς ήταν ομαλή. Η ιστοπαθο-
λογική εξέταση έδειξε ότι το τοίχωμα 
της κύστης επενδυόταν από αναπνευ-
στικό επιθήλιο με ελάχιστα στοιχεία 
λεμφικού ιστού, θέτοντας τη διάγνω-
ση της κύστεως Thornwaldt. Έξι μή-
νες μετά την επέμβαση, η ρινική ανα-
πνοή και τα ενοχλήματα του ασθενούς 
έχουν πλήρως αποκατασταθεί, ενώ 

δεν παρατηρήθηκε 
υποτροπή.

Συζήτηση
Οι κύστεις του 

Thornwaldt ταξινο-
μούνται ως φλοιώδεις 
(crusting cysts) και κυ-
στικές (cystic cysts)5,6. 
Οι φλοιώδεις κύστεις 
παροχετεύονται αυ-
τόματα και σε τακτά 
χρονικά διαστήματα 
στο ρινοφάρυγγα. Οι 
κυστικές κύστεις δεν 
παροχετεύονται, επει-
δή το στόμιό τους εί-
ναι εντελώς αποφραγ-
μένο. 

Τραυματισμός, λοι-
μώξεις του ανώτερου 
αναπνευστικού και 
φλεγμονή στην περι-
οχή του ρινοφάρυγ-
γα μπορεί να οδηγή-
σει σε απόφραξη του 

στομίου της κύστης, η οποία ακολού-
θως διογκώνεται, δίνοντας συμπτώ-
ματα. Μια κύστη Thornwaldt μπο-
ρεί να εξελιχθεί σε νόσο Thornwaldt 
εάν αυτή φλεγμάνει ή διαπυηθεί και 
προκαλεί συμπτώματα, όπως δυσλει-
τουργία ευσταχιανής σάλπιγγας, μέση 
ωτίτιδα, κακοσμία στόματος, φαρυγ-
γίτιδα και ινιακή κεφαλαλγία6. Παλαι-
ότερες μελέτες αναφέρουν την αδε-
νοτομή ως παράγοντα κινδύνου για 
την απόφραξη του πόρου της κύστης, 
κάτι που δεν αποδείχθηκε σε μελέτες 
σύγχρονων ερευνητών6,7.

Η συνολική επίπτωση της κύστης 
Thornwaldt ποικίλει από 1,4-3,3% σε 
νεκροτομικό υλικό, έως και 5% ως τυ-
χαίο εύρημα κατά τη διενέργεια μα-
γνητικής τομογραφίας3,7,8,9,10,11.

Το λεπτομερές ιστορικό, για συ-
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Γ

Εικόνα 1. A) Εγκάρσια τομή αξονικής τομο-
γραφίας όπου διακρίνεται κυστική μάζα στην 
οπίσθια οροφή του ρινοφάρυγγα, με ομαλά 
όρια, χωρίς εμπλουτισμό από το σκιαγραφικό 
μέσο, διαστάσεων 3x2x1.5cm.
B) Στεφανιαία τομή T1WI ακολουθίας μαγνητικής 
τομογραφίας όπου η κυστική μάζα εμφανίζει 
ενδιάμεσης έντασης μαγνητικό σήμα.
Γ) Οβελιαία τομή T2WI ακολουθίας μαγνητικής 
τομογραφίας όπου η κυστική μάζα εμφανίζει 
υψηλής έντασης μαγνητικό σήμα.

Μια κύστη 
Thornwaldt μπορεί 
να εξελιχθεί σε νόσο 

Thornwaldt εάν 
αυτή φλεγμάνει 

ή διαπυηθεί 
και προκαλεί 

συμπτώματα, όπως 
δυσλειτουργία 
ευσταχιανής 

σάλπιγγας, μέση 
ωτίτιδα, κακοσμία 

στόματος, 
φαρυγγίτιδα και 

ινιακή κεφαλαλγία
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μπτώματα ή προδιαθεσικούς παράγο-
ντες της κύστης Thornwaldt, είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό για τη διάγνωση, η 
οποία επιβεβαιώνεται με τη ρινοφα-
ρυγγοσκόπηση και την ακτινολογική 
απεικόνιση2,3. Εξέταση εκλογής είναι η 
μαγνητική τομογραφία7,8,9,10. Υπερέχει 
της αξονικής τομογραφίας, όπως σε 
όλες τις περιπτώσεις όπου σκοπός εί-
ναι η ανάδειξη βλαβών σε μαλακούς 
ιστούς2,4,6,7,8,9,10. 

Συνήθως η κύστη Thornwaldt έχει 
χαρακτηριστικό υψηλής έντασης σήμα 
στις ακολουθίες Τ2/STIR και ενδιάμεσης 

ως υψηλής στην ακολουθία Τ13,4,7,8,9. 
Η ποικιλότητα του σήματος στην ακο-
λουθία Τ1 σχετίζεται με διαφορές στη 
συγκέντρωση πρωτεϊνών στο κυστι-
κό υγρό ή την παρουσία αιμορραγι-
κού υλικού εντός αυτής3,4,6,7,8,9. Συνή-
θως δε χρειάζεται έγχυση γαδολινίου 
για τη διενέργεια της εξέτασης, αλλά 
αν αυτό έχει γίνει δεν πρέπει να ανα-
μένεται εμπλουτισμός του τοιχώματος 
ή του περιεχομένου της κύστης9.

Η διαφορική διάγνωση των κύστε-
ων ρινοφάρυγγα περιλαμβάνει τη 
βραγχιακή κύστη, την κύστη Rathke, 

την κύστη κατακράτησης, τη μηνιγ-
γοεγκεφαλοκήλη, τη βλεννοκήλη του 
σφηνοειδούς κόλπου, το αγγειοΐνω-
μα και το καρκίνωμα ρινοφάρυγγα 
(πίνακας 1)3,9. 

Οι βραγχιακές κύστεις βρίσκονται 
συνήθως στο πλάγιο τοίχωμα του ρι-
νοφάρυγγα, ενώ οι κύστεις Rathke, 
Thornwaldt και οι κύστεις από κατα-
κράτηση βρίσκονται κατά τη μέση 
γραμμή3. Η κύστη Rathke καλύπτεται 
εσωτερικά από πολύστοιβο πλακώδες 
επιθήλιο, σε αντίθεση με την κύστη 
Thornwaldt και την κύστη από κατα-

ΠIΝΑΚΑΣ 1. ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΣΤΕΩΝ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ

  Α/Α ευρήματα Θέση  Χαρακτηριστικά
Κύστη Thornwaldt CT: κυστική μάζα MRI: Μέση γραμμή Λεία επιφάνεια
 T1 ενδιάμεσης έως υψηλής  Συγγενής
 έντασης σήμα 
 T2 υψηλής έντασης σήμα  

Βραγχιακή κύστη CT: κυστική μάζα,  Πλάγιο τοίχωμα Συγγενής
 χαμηλής έντασης  πλησίον ευσταχιανής 
 σήμα MRI:  
 T1 χαμηλής έντασης σήμα 
 T2 υψηλής έντασης σήμα

Κύστη Rathke CT: κυστική μάζα MRI:  υψηλή θέση κάτωθεν Συγγενής
 T1 υψηλής έντασης σήμα  εφιππίου πιο κεφαλικά 
 T2 υψηλής έντασης σήμα  από Thornwaldt 
 Μπορεί να υπάρξει  
 εμπλουτισμός σε έκχυση  
 σκιαγραφικής ουσίας 

Κύστη εκ κατακρατήσεως CT: κυστική μάζα MRI:  Μέση γραμμή ή πλάγιο Συνήθως πολλαπλές
 T1 ενδιάμεσο σήμα  τοίχωμα μικρό μέγεθος
 T2 υψηλής έντασης σήμα  ∼5mm

Μηνιγγοκήλη CT: οστική διάβρωση  Μέση γραμμή Σχέση με ενδοκράνιες
 MRI: T1 ενδιάμεσης   δομές
 έντασης σήμα 
 T2 υψηλής έντασης σήμα 

Βλεννοκήλη σφηνοειδούς  CT: οστική διάβρωση MRI: Μέση γραμμή Οστικό έλλειμμα
κόλπου T1 ενδιάμεσης έντασης   τοιχώματος
 σήμα  σφηνοειδούς κόλπου
 T2 υψηλής έντασης σήμα  

Ca Ρινοφάρυγγα CT: κυστικό μόρφωμα, Πλάγια θέση Ανώμαλη επιφάνεια
 οστική διάβρωση MRI:   αιμορραγία
 T1 ενδιάμεσης έντασης σήμα  
 T2 υψηλής έντασης σήμα  
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κράτηση που το επιθήλιο είναι κυλιν-
δρικό κροσσωτό3. Η κύστη Thornwaldt 
βρίσκεται εν τω βάθει της φαρυγγικής 
περιτονίας, σε αντίθεση με την κύστη 
από κατακράτηση που βρίσκεται επι-
φανειακά3. 

Ιστολογικά, το τοίχωμα της κύστης 
Thornwaldt μπορεί να διηθείται από 
λεμφοκύτταρα, σε αντίθεση με τις κύ-
στεις από κατακράτηση όπου παρατη-
ρούνται συνήθως πολλαπλές κύστεις, 
περιτριγυρισμένες από λεμφικό ιστό και 
φλεγμονώδη κύτταρα. Η ιστοπαθολο-
γική εξέταση μπορεί να αποδειχθεί συ-
νεπώς χρήσιμη, ειδικά στη διαφοροδι-
άγνωση κακοήθων βλαβών3,4.

Η θεραπεία εκλογής σε συμπτωματι-
κές κύστεις είναι η χειρουργική αφαί-
ρεση ή/και μαρσιποποίηση. Γενικά, η 
ενδοσκοπική διαρρινική μαρσιποποί-
ηση προσφέρει άριστο πεδίο για την 
αποφυγή κάκωσης του στομίου της 
ευσταχιανής σάλπιγγας, εκτός των πε-
ριπτώσεων ευμεγέθων κύστεων, όπως 
στην περίπτωσή μας, γιατί τότε είναι 
αδύνατη η προσπέλαση. Σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις, προτιμάται η διαστομα-
τική προσπέλαση2,12. Η ανακούφιση 
από τα συμπτώματα είναι άμεση και 
θεαματική2,3,4,10.

Οι περισσότερες κύστεις του ρινο-
φάρυγγα είναι ασυμπτωματικές και 
συχνά αποτελούν τυχαίο εύρημα σε 
οπίσθια ρινοσκόπηση ή ακτινολογικό 
έλεγχο της περιοχής. Έχουν καλοήθη 
χαρακτήρα και σπάνια προκαλούν συ-
μπτώματα που εξαιτίας της ύπαρξής 
τους οδηγούν τον ασθενή στον ια-
τρό. Συμπερασματικά, ο ωτορινολα-
ρυγγολόγος πρέπει να μπορεί να τις 

αναγνωρίσει και να τις ξεχωρίζει από 
κακοήθεις βλάβες στην περιοχή του 
ρινοφάρυγγα. Άριστη γνώση της το-
πογραφικής τους εμφάνισης, καθώς 
και η ακτινολογική τους σημειολογία 
κρίνονται απαραίτητες για την ακρι-
βή διάγνωση και προσέγγιση αυτών 
των ασθενών.

Summary
Thornwaldt Cyst: A case report
Theos E, Lahanas V, Gkletsou E, Gan-
tas C, Karoni E, Apostolidis T.
Otorhinolaryngology Head & Neck 
Surgery Department, University Hos-
pital of Larissa

Thornwaldt’s cyst is an uncommon 
type of nasopharyngeal cyst that de-
velops as a result of abnormal embryo-
logic development at the posterior wall 
of the nasopharynx. They are usually 
asymptomatic but may cause clinical-
ly significant nasal symptoms.

We present a case of a 37-year-old 
man who complained of nasal ob-
struction and persistent post-nasal 
drip. Clinical examination revealed a 
smooth nasopharyngeal mass, which 
was completely obstructing the right 
and 70% of the left nasal choanae. 
CT and MRI scans revealed a smooth 
cystic mass, which did not invade the 
surrounding structures. Under gener-
al anesthesia the patient underwent 
transoral marsupialization of the cyst. 
Histopathological examination set 
the diagnosis of Thornwaldt’s cyst. 
Six months postoperatively the pa-

tient is free of symptoms while no re-
currence occurred. Thornwaldt’s cyst 
should be remembered as an uncom-
mon but potentially treatable cause of 
many symptoms seen in a typical oto-
rhinolaryngology practice. Etiology, 
clinical manifestations, imaging find-
ings, differential diagnosis and treat-
ment are reviewed.

Key words: Thornwaldt, Thornwaldt’s 
cyst, nasopharyngeal cysts
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