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 Mají řadu společných znaků, a proto je obtížná 

diferenciální diagnóza  

 Jsou vzácné, dosahují i přes 10 cm průměru, jsou 

ohraničené, často unilokulární, mohou zasahovat do horního 

mediastina 

 Nejčastěji se nacházejí v nadklíčkové krajině 

 Mají tenkou vazivovou stěnu s jednovrstevnou plochou až 

kubickou výstelkou 

 Obsahují zpravidla čirou tekutinou 

 Většinou se manifestují krčním mechanickým syndromem 

 Diagnóza se zpravidla stanoví až histologickým vyšetřením 

 

Cysty příštítných tělísek (žláz) 

 a krčních mízovodů (hygromy)  

 



Zobrazování a léčba cyst příštítných 

tělísek a krčních mízovodů 

 Zobrazení nemají specifické rysy  

 Sonografie 

 CT a MR 

 Zpravidla se nesytí 

 Mají homogenní obsah s denzitou, respektive 

intenzitou signálu podobnou mozkomíšnímu 

moku 
 

 Léčba: metodou volby je exstirpace 

 



Aspirační punkce  

cystických útvarů na krku  
 Indikace pro cytologické a biochemické 

vyšetření v rámci diferenciální diagnózy, např. 

tyreocyty, parathormon, T lymocyty 
 

 Avšak pro terapeutické účely se odsátí 

nedoporučuje, protože zpravidla dochází 

k opětovnému naplnění a recidivám cyst 
 

 Spontánní regrese bez aspirace a/nebo s 

aspirační punkcí je výjimečná 

  

 



Diferenciální diagnóza krčních cyst a 

je napodobující patologiocké útvary 

 Laterální a mediální krční cysty 

 Cysty příštítných tělísek 

 Cysty krčních mízovodů 

 Cysty štítné žlázy, slinných žláz,  

 Dermoidní cysty, cystické atermy  

 Cysticky změněné metastázy 

 Raritní jsou 

 Cystický neurinom, thymus nebo thymom, 

lymfoepiteliální a tracheoezofageální cysty 

 Cévní malformace 

 



 Histologie: průkaz ostrůvků paratyreoidálních hlavních buněk 

ve stěně cysty 

 Tekutina cysty někdy obsahuje parathormon, avšak nebývá 

funkční 

 Funkční cysty se vyskytují raritně, mohou způsobovat  

 Asymptomatickou hyperkalcémii  

 I manifestní primární hyperparatyreózu 

 Vyšetření: subtrakční scintigrafie příštítných tělísek (Tc 99m – 

MIBI)  

 Léčba: metodou volby je exstirpace s intraoperační revizí všech 

příštítných tělísek, která mohou být rovněž vzácně patologická 

Cysty příštítných tělísek (žláz)  

 



Obr. 1 až 5: snímky MR 40leté nemocné s cystou 

příštítného tělíska obsahující parathormon, která 

se manifestovala mechanickým syndromem a 

paradoxně normokalcémií i normální krevní 

hladinou parathormonu 

 
 Cysta působí deviaci průdušnice a jícnu, zasahuje do 

horního mediastina, kde utlačuje plíci 

 Intimně naléhá na dolní pól pravého laloku drobně 

polynodózní strumy v terénu chronické lymfatické 

autoimunitní tyreoiditidy s nálezem papilárního 

mikrokarcinomu levého laloku štítné žlázy 

 Terapie: totální tyreoidektomie, exstirpace cysty 

příštítného tělíska (peroperační histologické vyšetření 

krčních uzlin bylo negativní) a následná radioablace jodem 

 



Obr. 1: T1W SPIR Obr. 2: T1W Gd 

Cysta příštítného tělíska 



Obr. 4: T2W TSE SPIR Obr. 3: T1W TSE Gd 

Cysta příštítného tělíska 



Histologický obraz cysty příštítného tělíska 

Tkáň  
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vyplněné 
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Jednovrstevná epitelová výstelka Stěna cysty 

Obr. 5: barvení hematoxylin eozin  



Obr. 1 až 6: Normofunkční cysta příštítného tělíska uloženého 

intratyreoidálně 45leté nemocné. Proto původní diagnóza zněla cysta 

štítné žlázy. Na snímcích je patrný různě silný lem tyreoidální tkáně po 

obvodu cysty, aspirát obsahoval parathormon.  

Operace: hemityreoidektomie a současně odstranění cysty 
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Obr. 1 až 6: Normofunkční cysta příštítného tělíska uloženého 

intratyreoidálně 45leté nemocné. Proto původní diagnóza zněla cysta štítné 

žlázy. Na snímcích je patrný různě silný lem tyreoidální tkáně po obvodu cysty, 

aspirát obsahoval parathormon. Operace: hemityreoidektomie a současně 

odstranění cysty 
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Obr. 1 až 6: Normofunkční cysta příštítného tělíska uloženého 

intratyreoidálně 45leté nemocné. Proto původní diagnóza zněla cysta 

štítné žlázy. Na snímcích je patrný různě silný lem tyreoidální tkáně po 

obvodu cysty, aspirát obsahoval parathormon. Operace: hemityreoidektomie a 

současně odstranění cysty. Paradoxně tlustostěnná cysta (zmnožení vaziva) 

jednoznačně vychází z laloku štítné žlázy,  

160 ml obsahu cysty bylo odsáto  
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Cysty krčních mízovodů 

  Histologie: zpravidla multilokulární, s oploštělou 

jednovrstevnou endotelovou výstelkou, obsahuje aktivovanou 

lymfatickou tkáň 

 Imunohistochemicky D2-40 (podoplanin) pozitivní – marker 

endotelu lymfatických cév  

 Tekutina při aspiraci obsahuje T lymfocyty a zvýšený obsah 

triglyceridů 

 V obraze T1 W MR může být vzácně zvýšená intenzita 

obsahu cysty vzhledem k vyššímu obsahu proteinů 

 Vaskularizovaná stěna je vzácná, pak se dosycuje při CT, 

respektive zvyšuje intenzitu signálu v obraze MR 

 Unilokulární lymfatické cysty jsou vzácné, nekomunikují s 

krčním mízovodem 

 



Obr. 1 až 4 téhož 

pacienta: Cysta 

krčního mízovodu 

v nativní CT, 

peroperačně a 

histologický nález 
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    Při nálezu souvislosti 

hygromu s větším 

mízovodem je 

nezbytný bezpečný 

podvaz pro riziko 

pooperační chylorey 
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Cysta krčního mízovodu  

Hrdelnice Krční mízovody Krční mízovody 
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Operace: pro snadnější výkon  

aspirace části obsahu cysty – 140 ml a exstirpace 



Cysticky dilatované cévní prostory hygromu 

Drobné cévy v intersticiu vyplněné erytrocyty 

Obr. 4 A, B: barvení hematoxylin eozin 

Lymfatická tkáň v intersticiu hygromu 

Histologický obraz cysty krčního mízovodu 

Plochá endotelová výstelka lymfatických cév 
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