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❙ ❙ Kongenitala sinus piriformis-fistlar från fjärde gälfickan
kan vara en ovanlig orsak till recidiverande cervikala absces-
ser och/eller purulenta tyreoiditer. Tucker och Skolnick [1]
var de första som år 1973 beskrev en patient med denna ano-
mali, och idag finns ca 50 rapporterade fall. 

Vid normal embryonal utveckling av fjärde gälapparaten
bildar gälfåran (ektoderm) His’ cervikala spatium. Gälbågen
(mesoderm) bildar sköldbrosk, larynxmuskulatur, nervus la-
ryngeus superior, aortabåge och höger a subclavia, och gäl-
fickan (endoderm) slutligen bildar apex av sinus piriformis
och parathyreoidea superior (Figur 1). 

Vid anormal slutning bildas en fistel med både endoder-
mala och ektodermala komponenter. En fistel från fjärde gäl-
gången mynnar invändigt apikalt i sinus piriformis. Den pas-
serar genom membrana thyreoidea bakom vecket för ramus
internus nervus laryngeus superior, ovan recurrens-nerven
och fortsätter kaudalt i nära anslutning till vänster tyreoidea-
lob framför a carotis communis. Distalt går fisteln ner i torax-
aperturen, runt aortabågen och upp framför aorta för att sedan
sluta i His’ cervikala spatium [2]. Merparten av dessa ano-
malier är lokaliserade till vänster på halsen (90 procent). De
recidiverande halsabscesserna anses bero att fisteln kontami-
nerats med infekterat farynxsekret. 

Oklar svullnad på halsen
Patienten, en tidigare frisk 13-årig flicka, sökte akut öronkli-
niken på Akademiska sjukhuset i Uppsala i augusti 2000 med
en oklar svullnad till vänster på halsen, feber, vänstersidigt la-
rynxödem, heshet och dysfagi. 

Insjuknandet hade föregåtts av tonsillit en vecka tidigare,
som hon inte sökt för. Datortomografi visade en djupt liggan-
de cervikal abscess till vänster nedom tyreoidea, framför a ca-
rotis och medialt om m sternocleidomastoideus strax ovan
klavikeln. 

Behandling inleddes med cefuroxim intravenöst (1,5 g ×
3). Därefter gjordes en incision, och abscessen dränerades
från utsidan av halsen strax ovan klavikeln framför m ster-
nocleidomastoideus. Odling visade växt av alfastreptokocker

och difteroider. Mykobakterieodling var negativ. Flickan till-
frisknade snabbt.

Recidiv sju månader senare
Sju månader senare återinsjuknade flickan i en likartad kli-
nisk bild. Behandling med intravenöst antibiotikum och drä-
nering av abscessen var ånyo framgångsrik. Åtgärder för att
förhindra nya recidiv diskuterades. Härvid uppkom misstan-
ken att en medfödd missbildning kunde vara orsaken till de
recidiverande abscesserna. Magnetisk resonanstomografi vi-
sade i lugnt skede en 2–3 mm vid och 10 mm lång rest av en
trolig gälficka lateralt om vänster tyreoidealob framför a ca-
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En öppetstående fjärde gälficka visade sig vara orsa-
ken till recidiverande djupa halsabscesser hos en 13-
årig flicka. 

Denna ovanliga missbildning innebär en medfödd fis-
telgång med inre mynning i apex sinus piriformis. Fis-
telgången kan kontamineras vid svalginfektioner och
leda till abscessbildning, som yttrar sig som purulent
tyreoidit och/eller djup halsabscess. 

Traditionellt rekommenderas radikal kirurgisk exstir-
pation, som dock är tekniskt svår. Hos denna patient
prövades en icke-invasiv behandlingsmetod där fistel-
gångsmynningen oblitererades endoskopiskt och
med triklorättiksyraetsning. 

Efter tre etsningar med tre månaders mellanrum var
fistelmynningen sluten. Patienten är hittills, när 15 må-
nader förflutit, recidivfri. Metoden är enkel och en risk-
fri förstahandsåtgärd, som oftast botar patienten. 
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Fallbeskrivning: Anomali i fjärde gälfickan med recidiverande halsabscesser

Etsning med triklorättiksyra tillslöt
fistelmynning och botade patienten



rotis (Figur 2). Slätröntgen av hypofarynx med bariumkon-
trast en månad senare visade en smal fistelgång från basala
delen av vänster sinus piriformis sträckande sig i kaudal, nå-
got ventral riktning inom en några centimeter lång sträcka (Fi-
gur 3). En litteraturgenomgång ledde till en sannolikhetsdia-
gnos, och med den kliniska bilden och undersökningsresulta-
ten framkom att det kunde röra sig om en rest av en gälficka.
Vidare utredning med direktlaryngoskopi var dock nödvän-
dig för att verifiera diagnosen.

Ovanlig anomali
Vid direkt laryngoskopi kunde en 2–3 mm vid öppning i apex
av vänster sinus piriformis verifieras, och fistelns förlopp en-
ligt röntgenundersökningarna – framför a carotis –  var i över-
ensstämmelse med den anatomiska beskrivningen för en
mycket ovanlig kongenital anomali, en fistel från fjärde gäl-
fickan [2]. Rekommenderad behandling är kirurgisk exstir-
pation, som ofta behöver upprepas på grund av bristande ra-
dikalitet. För att undvika omfattande kirurgi med risk för se-
quelae och ytterligare ärr på halsen hos denna unga flicka be-
slöt vi att pröva en ny icke-invasiv behandling. 

Etsning med triklorättiksyra
Koncentrerad triklorättiksyra användes för att endoskopiskt
etsa fistelmynningen med avsikt att obliterera den. Denna me-

tod beskrevs år 2000 av Kim och medarbetare [3]. Vid första
försöket doppades en sond i 40-procentig triklorättiksyra och
infördes i fistelöppningen till dess att slemhinnan vitnade (Fi-
gur 4). Tre månader senare gjordes en ny endoskopisk under-
sökning, som visade att fisteln var lika vid som före etsning-
en. Denna gång injicerades triklorättiksyran långsamt in i fis-
telmynningen med en lång nål tills slemhinnan vitnade (Figur
5). 

Vid endoskopi ytterligare tre månader senare såg man att
fistelmynningen oblitererats till ca 50 procent av den ur-
sprungliga vidden. En tredje behandling utfördes då. Denna
gång användes en tunn plastkateter, som fördes så långt distalt
som möjligt i fistellumen (ca 5 mm), och triklorättiksyran in-
jicerades försiktigt ner i lumen. Vid detta tillfälle hade pati-
enten faryngotonsillit, och en vecka senare utvecklades en ny
djup halsabscess. Datortomografi visade ånyo halsabscess
med en djup och en mer ytligt liggande portion (Figur 6). Abs-
cessen behandlades, som tidigare, med incision och dränering
samt antibiotika intravenöst. 

Då flickans tre halsinfektioner med abscesser kommit 1–2
veckor efter en akut tonsillit/faryngit, dock ej odlingsverifie-
rade, och då man vet att infektioner i svalget kan leda till kon-
taminering av fistelgången, utfördes två månader senare en
tonsillektomi. I samband med denna gjordes ytterligare en la-
ryngoskopi. Fisteln hade då slutit sig, och på platsen för den
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Figur 1. Principskiss över embryonala gäl-
apparaten i koronar projektion, som visar
relationen mellan gälbågar (I–IV), gälfåror
(1–4) och gälfickor (1–4) samt respektive
gälfåras/fickas normala (till vänster) och
anomala (till höger) utveckling.

Figur 2. Magnetkamera hals, som visar att det lateralt 
och nedanför vänster tyreoidealob finns en 2–3 mm vid (a) 
och 10 mm lång (b) vätskeförande gång, som sannolikt är 
en rest efter fjärde gälfickan (pilar). Observera att en viss 
snedprojektion i bild b medför att blodkärlen framträder 
endast på höger sida (asterisk).

Figur 3. Hypofarynxröntgen med barium-
kontrast, som visar en smal fistelgång från
vänster sinus piriformis sträckande sig i
kaudal och något ventral riktning inom en
några cm lång sträcka (pilar). A: Frontal
projektion. B: Sidoprojektion (Ant = anteri-
or, Post = posterior). 



tidigare fistelmynningen fanns nu vitaktig ärrvävnad. Tonsill-
ektomi utfördes dock som planerat. Ny magnetisk resonans-
tomografi tre månader senare visade fortfarande en liten väts-
kefylld kavitet, motsvarande gälfickan i anslutning till tyreo-
ideas laterala del på vänster sida. Femton månader har nu gått
utan recidiv av halsabscesser.

❙ ❙ Diskussion
En kvarvarande sinus piriformis-fistel efter fjärde gälfickan
är en så ovanlig anomali att man som öron-, näs- och halslä-
kare eller barnkirurg i Sverige endast kommer att träffa på nå-
got enstaka fall under sitt yrkesverksamma liv. Det blir såle-
des svårt för den enskilda läkaren att skaffa sig någon erfa-
renhet av hur dessa patienter ska behandlas ens vid centrali-
sering till några få centra. 

Man bör ha sinus piriformis-fistel i åtanke vid recidive-
rande halsabscesser och/eller ensidiga purulenta tyreoiditer,
framför allt på vänster sida. De fistlar som mynnar i sinus pi-
riformis kan härstamma från tredje eller fjärde gälfickan, men
behandlingen är lika. Hos denna patient fann vi en fistelmyn-
ning i apex av sinus piriformis, och lokalisationen framför a ca-
rotis communis (Figur 6) överensstämde med den anatomiska
beskrivningen av en anomali i fjärde gälfickan snarare än i tred-
je. En anomali från tredje gälfickan mynnar i basen av sinus pi-
riformis och förlöper bakom a carotis interna/communis [2].

Riskfylld kirurgi
Traditionellt förordas kirurgisk behandling av sinus pirifor-
mis-fistlar med radikal excision av fistelgången. Dissektio-
nen kan underlättas av en endoskopiskt nedförd tunn kateter
eller metylenblått i fistelmynningen [4-6]. Man kan också
öppna lateralväggen av sinus piriformis endoskopiskt, skära
runt fistelmynningen och sedan ta bort fisteln »en bloc« med
underliggande delar och eventuella abscesshålor [7]. Kirur-
gisk exstirpation av dessa fistlar fordrar dock en vid expone-
ring och är svår eftersom fascieplanen ofta är ärromvandlade.
Detta innebär större risk för skador på närliggande nerver och
kärl och svårigheter att uppnå radikalitet. Ibland kan en radi-
kal halskörtelutrymning vara den enda lösningen för att kom-
ma till rätta med de recidiverande infektionerna. 

Uppmuntrande resultat av terapialternativ
Nyligen har terapialternativ som innebär obliteration av fis-
telmynningen presenterats. Detta har utförts endoskopiskt
med antingen elektrokoagulation [8] eller etsning med tri-

klorättiksyra [3]. Metoden att använda etsning med triklorät-
tiksyra för att sluta en sinus piriformis-fistel har hittills visat
sig framgångsrik hos denna 13-åriga patient. 

I en rapport från Korea [3] med 18 behandlade fall blev 14
patienter besvärsfria, 4 fick recidiv, varav 2 genomgick ny
etsning och blev besvärsfria och 2 fick åtgärdas med kirurgisk
exstirpation. Inga allvarliga komplikationer redovisades.
Detta uppmuntrade oss att använda metoden. Tre seanser be-
hövdes dock innan fisteln var sluten, troligen beroende på viss
försiktighet vid de två första behandlingarna. Injicering av
syra i fistelmynningen verkar vara mer effektivt än att föra in
syra i fistelöppningen på en sond, vilket inte gav märkbar slut-
ning. En större volym syra tillförs vid injicering, vilket även
bör leda till obliteration av ett längre segment av fistelgång-
en. Vid magnetkameraundersökningen, tre månader efter det
att fistelmynningen visat sig sluten, sågs inga expansiva teck-
en i den kvarvarande resten, och det faktum att patienten hit-
tills är recidivfri pekar på att den proximala obliterationen
tycks räcka för att förhindra nya recidiv. 

❙ ❙ Konklusion 
Triklorättiksyraetsning endoskopiskt av sinus piriformis-fist-
lar är en ny icke-invasiv metod som, förutom kortare aneste-
si- och vårdtid och lägre morbiditet, har kosmetiska fördelar.
Denna enkla behandling, som kan upprepas och som inte för-
svårar eventuell framtida kirurgisk exstirpation, bör bli ett
förstahandsval vid behandling av dessa ovanliga anomalier.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Figur 4. Översiktsbild av larynxingången
hos den 13-åriga flickan. Fjärde gälficks-
anomalins mynning är lokaliserad i väns-
ter sinus piriformis. Mynningens slem-
hinna har vitnat något efter det att en
sond med triklorättiksyra införts (pil). 

Figur 5. Närbild av vänster sinus pirifor-
mis-fistelns mynning efter instillation av
triklorättiksyra i fistellumen. Hela öppning-
en utgör fistellumen. Slemhinnevecket,
som avtecknar sig i främre väggen (pil), in-
nehåller troligen ramus internus av nervus
laryngeus superior, bakom vilken en fistel
från fjärde gälfickan ska förlöpa. Etsningen
är ytlig, och själva nervgrenen skadas inte.

Figur 6. Datortomografi av nedre delen av
halsen, som visar en vänstersidig halsabs-
cess med en djup och en ytlig portion (aste-
risker). Notera lokalisationen framför a caro-
tis (a.c.), vilket är förenligt med anatomin för
en fistel utgången från fjärde gälfickan. 
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SUMMARY

Case study: anomaly of the fourth branchial pouch
with recurring cervical abscesses
Cauterization with trichloracetic acid closed 
the fistula opening and cured the patient

Monika Stenquist, Claes Juhlin, Gunnar Åstöm, 
Ulla Friberg
Läkartidningen 2003;100:1536-39

A fourth branchial pouch sinus is a rare congenital
anomaly, which in a 13-year-old girl presented clin-
ically as recurrent deep cervical abscesses. The
location of the majority of these anomalies is the
left side of the neck (90 %). Radiological and endo-
scopic investigations verified the diagnosis. The in-
ternal orifice located at the apex of the pyriform si-
nus could facilitate contamination by infectious
pharyngeal secretions and lead to abscess recur-
rence. Traditionally, the recommended treatment
is radical surgery. It can, however, be technically
difficult to excise the whole fistula tract. In this pa-
tient we used a non-invasive treatment modality;
chemocauterization with 40 % trichloroacetic acid
(TCA). After three treatments the fistula was closed.
To date (month no.15) there has been no abscess
recurrence. TCA chemocauterization seems to be a
safe first-line treatment for patients with pyriform
sinus fistulas.
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