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Резюме
Въведение: Интраутеринни нарушения в развитието на белия дроб може да предизвикат появата на 
разнообразни аномалии, обединени в групата на кистичните белодробни малформации (КБМ). Диагнозата 
може да бъде поставена пренатално или в периода на новороденото, но често аномалиите се проявяват 
клинично в по-късни периоди. 
Цел на това проучване е да анализираме диагнозата, клиничната картина и сроковете за оперативно лечение 
при КБМ, както и ролята на пренаталната ехографска диагноза.
Клиничен материал и методика: Направен е ретроспективен анализ на 60 деца с КБМ, оперирани в Клиниката 
по детска хирургия в периода 2001 до март 2013 г. От тях с кистична аденоматоидна малформация (КАМ) 
са 24 деца (40%), с бронхогенни кисти (БК) – 21 деца (35%), с лобарен емфизем (ЛЕ) – 11 (18.3%), и с белодробна 
секвестрация (БС) – 4 (6.7%). При 6 от децата (10%) аномалията е била диагностицирана пренатално. 
Резултати: Всички деца с вродени аномалии са оперирани в различни периоди след раждането – до 1 година 26 
деца (43.3%), между 1 и 5 години 20 деца (33.3%) и между 6 и 18 години 14 деца (23.4%). В 6 случая с пренатално 
установена аномалия (КАМ и БК) децата са проследявани след раждането и са оперирани планово в срокове 
до 7-месечна възраст. Други 27 деца са оперирани в по-късна възраст, в етап на белодробни усложнения. При 
останалите 7 деца аномалията е открита като случайна находка. Преживяемостта при оперираните деца 
е 100%.
Обсъждане: Определянето на срока за оперативно лечение на вродените кистични белодробни аномалии при 
деца до 1-годишна възраст е обект на дискусии. Усложнения като ОРДС, инфекции или потенциалния риск от 
малигнизация налагат активен хирургичен подход. Активната хирургична намеса в ранния постнатален период 
предотвратява развитието на усложнения и позволява извършването на максимално щадяща операция. 
Изводи: С развитието на пренаталната диагностика става ясно, че ранната диагноза е от решаващо 
значение за по-нататъшното развитие и изхода при пациенти с ВБМ. Тя позволява адекватни постнатални 
грижи и проследяване, извършване на щадящи операции при добро състояние на пациентите, с което се 
предотвратява рискът от следоперативни усложнения.
Ключови думи: кистични белодробни малформации, пренатална диагностика
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Abstarct
Background: Disturbances in fetal lung growth may give rise to a group of structural lesions, classified as cystic pul-
monary malformations (CPM), which include congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM), bronchogenic cyst 
(BC), lobar emphysema (LE) and pulmonary sequestration (PS). These malformations are usually diagnosed antenatally 
or within the newborn period, but some of them are clinically manifested in infancy or even in late childhood. 
Aim: To analyze the diagnosis, clinical presentation and indications for surgical treatment in children with CPAM and to 
evaluate the role of the prenatal sonographic diagnosis
Material and methods: We conducted a retrospective analysis of the medical records of 60 children with CPAM treated 
between 2001 and March 2013 at the Department of Pediatric Surgery – Sofia. Of them 24 children (40%) were with 
CCAM, 21 (35%) with BC, 11 (18.3%) with LE and 4 (6.7%) with BS. In 6 children (10%) the diagnosis was done prenatally.
Results: All the children with CPAM undergo surgical resection at different terms after delivery – 26 children (43.3%) up 
to 1 year of age, 20 (33,3%) between 1 and 5 years and the remaining 14 children (23.4%) between 6 and 18 years. The 
survival rate was 100%. Five children with prenatally diagnosed CCAM and BC are closely observed by chest radiography 
and underwent elective surgery up to 7 month. The majority of the children became progressively symptomatic and 
presented with pulmonary complications thus requiring urgent surgical treatment. In 7 children CPM was presented 
as incidentally finding.
Discussion: The timing of surgery for congenital cystic lung masses is controversial. Complications such as respiratory 
distress, infection, and the potential risk of malignancy necessitate early surgical excision. Early postnatal surgical resec-
tion of congenital lung malformation is recommended in order to reduce morbidity and to maximizes compensatory 
lung growth.
Conclusion: With the development of prenatal diagnosis it becomes clearer that early diagnosis is crucial for the out-
come of patients with CPM. It can provide the needed postnatal care and help avoiding postoperative complications.
Key words: cystic adenomatoid malformation, antenatal diagnosis

Интраутеринни нарушения в развитието 
на белия дроб може да предизвикат появата на 
разнообразни аномалии, обединени в групата на 
кистичните белодробни малформации (КБМ). 
Тя включва: вродена кистична аденоматоидна 
малформация (КАМ), бронхогенни кисти (БК), ло-
барен емфизем (ЛЕ) и белодробна секвестрация 
(БС). Тази необичайна патология се среща рядко 
и варира от 1 на 10 000 до 1 на 35 00011, но пред-
ставлява интерес заради потенциалните рис-
кове от белодробни усложнения и нуждата от 
спешна диагноза и хирургично лечение.

Диагнозата може да бъде поставена прена-
тално или в периода на новороденото, но често 
аномалиите се проявяват клинично в по-късна 
възраст. Това поражда редица въпроси относно 
сроковете за оперативно лечение и обема на хи-
рургичната резекция7, 13.

Серийните пренатални ехографии проследяват 
развитието на белодробната патология и евен-
туалните опасности за плода и майката, като 
определят индикациите за специфичното тера-
певтично поведение в перинаталния период9.

Нашата цел е да анализираме вида на вроде-
ните белодробни малформации, методите за 

диагностика, включително и ролята на прена-
талната ехография, клиничната проява на ано-
малиите, както и сроковете за оперативно ле-
чение и резултатите от тях.

Клиничен материал 
и методика
Направен е ретроспективен анализ на 60 

деца с КБМ, оперирани в Клиниката по детска 
хирургия между януари 2001 и март 2013 г., ръ-
ководена през този период от проф. О. Бранков. 
От тях 24 деца (40%) са с КАМ, 21 (35%) са с БК, 
11 (18.3%) са с ЛЕ и 4 деца (6.7%) са с БС. За диаг-
нозата са прилагани стандартни образни сред-
ства – рентгенография, КАТ и ЯМР. Шест деца 
(10%) са диагностицирани пренатално, като 
при 4 диагнозата е поставена в Клиничния цен-
тър „Марковс“ (доц. Д. Марков). 

Резултати 
Децата с вродени аномалии са постъпили и 

оперирани в следните периоди след раждането: 
от 8 дни до 1 година – 26 деца (43.3%), между 1 и 
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5 години – 20 деца (33.4%), и между 6 и 18 години – 
14 деца (23.3%). Анатомичната локализация на 
лезиите е представена на фиг. 1. 

Извършени са 1 пулмектомия, 36 лобектомии, 
от които 3 билобектомии, 13 сегментектомии 
и атипични резекции, 10 перикистектомии. 
Следоперативни усложнения е имало при 5 деца 
(8.4%) – 2 с КАМ и 3 с БК, при които е извършена 
реторакотомия. За изследвания период прежи-
вяемостта е 100%.

Обсъждане 
Според сполучливия термин на Takeda вро-

дените малформации на белия дроб съставят 
своеобразен „спектър“ от редки аномалии, 
формиращи се при нарушения в развитието на 
първичното черво и диференциацията на ди-
хателната система11. Спектърът включва кис-
тичната аденоматоидна малформация (КАМ), 
бронхогенните (бронхо-белодробни) кисти (БК), 
вродения белодробен емфизем (БЕ) и белодроб-
ната секвестрация (БС)14. Тези обособени нозо-
логични единици имат практическа клинична 
стойност и съответстват на конкретна па-
томорфологична характеристика, но по своята 
ембриогенеза и патология показват значително 
припокриване и общи структурни белези13. Тях-
ното сходно клинично протичане дава основа-
ние да се въведе термина „хибридни лезии“12. 
Съгласно патоморфологичните проучвания 
бронхо-пулмоналните аномалии се основават на 
дефицит или дезорганизация на хрущялната и 
еластичната тъкан. Изтъква се още и ролята 
на бронхиалната обструкция в тяхната пато-
генеза13. В последните години се откриват на-
рушения в някои растежни фактори (FGF 9 и 10), 
които са отговорни за разклонението на диха-
телните пътища1.

Фиг. 1. Локализация на КАМ в белодробните дялове

Вродената кистична аденоматоидна мал-
формация (КАМ), позната преди като „поли-
кистозен бял дроб“, е най-често диагности-
цираната пренатално и най-многообразната 
белодробна лезия. КАМ понякога е съпътства-
на от аномалии на отделителната система, 
сърдечно-съдовата система, чревна атрезия, 
диафрагмална херния или скелетни аномалии2. 
Първоначално Stocker я класифицира в три вида 
(тип 1, 2 и 3), а впоследствие добавя още два – 
тип 0 и 411. КАМ се определя като хамартома-
тозна лезия, но тъй като някои видове не са 
кистични и само един от тях притежава аде-
номатоидни елементи, по-късно Stocker въвеж-
да термина „вродена белодробна малформация 
на дихателните пътища“ (congenital pulmonary 
airway malformation, CPAM). Според ревизията на 
Langston КАМ се класифицира като „голяма кис-
та“ (тип 1 по Стокер) и „малка киста“ (тип 2 
по Стокер). Двата вида могат да са изолирани 
или да имат системно кръвоснабдяване, което 
ги сродява с интралобарната секвестрация. Со-
лидният вариант (тип 3 по Стокер) е включен 
към белодробната хиперплазия12.

Някои автори не причисляват БК в спектъра 
на КБМ поради факта, че голям процент от тях 
се разполагат в медиастинума и представляват 
нарушения в развитието на предното черво8. 
Ние обаче включваме в настоящия анализ меди-
астиналните и белодробните бронхогенни кис-
ти, тъй като тяхната клинична презентация 
е свързана с дихателен дистрес и инфекциозни 
белодробни усложнения (фиг. 2).

Съгласно редица автори бронхо-пулмонални-
те кисти и вроденият лобарен емфизем имат 

Фиг. 2. Е.М., 3 мес., 2013 г. Установена е пренатално 
вродена бронхогенна киста, разположена до десния главен 
бронх и предизвикваща долнодялова ателектаза. Изглед при 
торакотомията
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сравнително по-малка честота11. Докато БК се 
дължат на абнормално вентрално пъпкуване на 
трахеобронхиалното дърво в различни етапи на 
ембрионалното развитие, морфологични проуч-
вания при ЛЕ установяват хрущялен дефицит, 
стеноза на лобарния бронх или бронхиална атре-
зия12, 13. Според нашия клиничен материал БК зае-
мат 35% (21 деца) от всички КБМ – на второ 
място след КАМ (40%). Възможно обяснение за 
този сравнително по-голям процент е това, че 
при случаите с интрапаренхимна локализация 
хроничният възпалителен процес, развил се в 
късната детска възраст, е унищожил характер-
ните патоморфологични белези и трудно може 
да се направи диференциация между БК и КАМ. 
Същото се отнася и за по-малкия брой на случаи-
те с БС (6.7% по нашия материал), която според 
някои автори има общи елементи с КАМ и пред-
ставлява хибридна лезия6, 12.

В научната литература има противоречи-
ви данни за локализацията на белодробните 
лезии6, 8, 10. Според нашата статистика левият 
и десният бял дроб имат почти еднакво про-
центно разпределение (фиг. 1). Горният ляв лоб 
е предпочитано място на ЛЕ и КАМ, а долният 
ляв лоб – на КАМ, БС и БК. В десния горен лоб се 
разполагат предимно КАМ и БК, а в средния и 
долния лоб – ЛЕ, КАМ и БК. При срединно разпо-
ложените бронхогенни кисти лек превес имат 
десностранните. 

Независимо от различните схващания от-
носно терминологията и класификацията, вро-
дените бронхо-белодробни малформации имат 
обща характеристика, която определя диагнос-
тично-лечебната тактика при тях. Повечето 
се манифестират в ранния неонатален период, 
а други стават симптоматични значително по-
късно. При децата до 1-годишна възраст водещ 
в клиниката е респираторният дистрес, дока-
то при по-големите се наблюдават остри и ре-
цидивиращи белодробни инфекции11. По нашия 
клиничен материал до 1 година са оперирани 26 
деца (43.3%) – от тях до 6-месечна възраст 19, а 
от 7 до 12 месеца – 7 деца. Само 6 от тази гру-
па с пренатално установени аномалии са имали 
индикации за планово оперативно лечение, до-
като останалите са оперирани спешно поради 
прогресиращи дихателни проблеми. 

Период на проучване 0–1 г. 1–2 г. 2–5 г. 5–18 г.

2001–2006
30 деца

8 (26.7%) 4 (13.3%) 6 (20%) 12 (40%)

2007–2013
30 деца

18 (60%) 3 (10%) 7 (23.3%) 2 (6.7%)

Табл. 1. Съпоставяне по възраст на оперираните деца за двата периода на проучването

В по-късни срокове с клинична картина на раз-
лични белодробни усложнения са оперирани 27 
деца. При останалите 7 деца аномалията е от-
крита като случайна находка. Това е сравнително 
висок процент на късно поставена диагноза, но 
все пак задълбоченото познание за патологията 
и благодарение на някои установени пренатално 
случаи, след 2006 г. се промени съотношението 
на възрастта на пациентите. Почти двойно се 
увеличава броят на децата, диагностицирани и 
оперирани до 2-годишна възраст (табл. 1). 

Водеща клинична симптоматика при 47 от 
анализираните в нашия материал деца са прояви-
те на възпалителни усложнения, супурация, пнев-
моторакс или дихателни разстройства. В случаи-
те с пренатално установена аномалия (4 с КАМ 
и 2 с БК) децата са проследявани след раждането 
и са оперирани в стабилно състояние в срокове 
до 7-месечна възраст с изключение на едно дете с 
прогресираща дихателна недостатъчност, кое-
то бе оперирано на 8-ия ден (фиг. 3). 

С усъвършенстването на пренаталната ехо-
графия много вродени бронхо-белодробни анома-
лии се диагностицират още интраутробно2, 9. 
Дигиталният образ на голяма кистична маса, 
двустранното засягане на белия дроб, както и 
хидропс на плода са лоши прогностични белези. 

Фиг. 3. П.С., 8 дни, 2007 г. КАМ е разположена в долния ляв лоб – 
пренатална ехография, постанална рентгенография и КАТ. 
Изглед при торакотомията
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Като изходна база за диференцирана тактика 
Adzick предлага опростена ехографска класи-
фикация на феталната лезия – макрокистична 
(над 5 mm в диаметър) и микрокистична форма 
(под 5 mm)3. 

При установена патология преди 32 г.с. е 
възможно прилагане на фетална хирургия или 
палиативни отбременяващи манипулации като 
амниоцентеза или торако-амниотичен шънт. 
Това се предприема при установена „макрокис-
тична“ форма, съпроводена с явление на ком-
пресия. Не е изключено да настъпи спонтанна 
интраутеринна смърт. В периода след 32 г.с. се 
препоръчва ранно родоразрешение и операция, 
която може да се извърши също и по метода 
EXIT (ex utero intrapartum therapy)6, 13. Новороде-
ни с проява на респираторен дистрес се опери-
рат по спешност10.

Пренаталната ехография е основание за це-
ленасочено постнатално терапевтично пове-
дение. Ехографското изследване на плода обаче 
не винаги дава точна характеристика на кис-
тичната малформация, така че допълнителна 
информация се получава от ЯМР6 (фиг. 4).

В неонаталния период децата с белодробна 
патология се проследяват чрез рентгеногра-
фия, която не винаги дава надежден образ, така 
че особено за случаите с КАМ задължително се 
прави компютърна аксиална томография2, 5. Тя е 
наложителна и при случаите, когато пренатал-
ната ехография показва спонтанна регресия на 
кистичната лезия, защото нейната пълна ре-
зорбция се наблюдава рядко3. Ранната диагноза 
на симтоматичните лезии и незабавната хи-
рургична резекция са съществен фактор за бла-
гоприятния изход от лечението4, 10. 

Фиг. 4. Г.Х., 2 мес., 2012 г. КАМ е разположена в горния десен 
лоб, пренатална ехография и ЯМР, постнатална КАТ. Изглед на 
засегнатия лоб

Някои новородени с кистична белодробна мал-
формация не проявяват клинична симптоматика, 
затова срокът за оперативно лечение при деца до 
1-годишна възраст е обект на дискусии. Очаквани 
усложнения като дихателен дистрес, инфекции, 
пневмоторакс или потенциалният риск от малиг-
низация налагат активен хирургичен подход. Реди-
ца автори съветват да се възприеме изчаквателно 
поведение, особено при вродения лобарен емфизем. 
Други се застъпват за ранна планова резекция, тъй 
като е доказвано, че кърмачета, при които КБМ 
няма клинична проява, развиват симптоми на забо-
ляването в последващия период4, 8. Препоръчва се 
оперативното лечение при асимптомните случаи 
да се проведе между 6- и 12-месечна възраст, тъй 
като рисковете при анестезията и операцията са 
по-високи в първите месеци от живота4, 7. Laberge 
счита, че най-подходящ период е възрастта между 
3 и 6 месеца, защото колкото по-рано се извърши 
резекцията, толкова по-големи са компенсаторни-
те възможности на белодробния растеж11. В про-
тивовес на това Kim намира, че има незначително 
процентно увеличение на усложненията при опе-
рираните в по-късна възраст деца, но при деца с 
установена пренатално лезия, които са в стабилно 
състояние, препоръчва плановата операция да се 
извърши на 2–3-месечна възраст10. Определянето 
на благоприятния момент за операция зависи от 
пренаталното поведение на белодробната анома-
лия, нейната големина и проявите на компресия, 
както и от постнаталната клинична изява9.

Понякога възникват диференциално-диагнос-
тични затруднения: вроденият лобарен емфи-
зем да се третира като напрегнат пневмото-
ракс или кистичната малформация да се приеме 
за вродена диафрагмална херния8. При един наш 
случай на новородено с тежък респираторен 
дистрес първоначалната диагноза бе вродена 
диафрагмална херния, но след като спешната ла-
паротомия се оказа негативна, на следващия ден 
бе извършена торакотомия и пулмонектомия, за-
щото малформацията ангажираше целия ляв бял 
дроб (фиг. 5 а, б, в). 

Лобектомията се счита за метод на избор 
при вродените паренхимни лезии, тъй като 
трудно може да се определи границата между 
патологично изменения и нормалния участък4, 7, 8. 
Ние сме извършили една пулмонектомия и 36 ло-
бектомии, от които 3 билобектомии. При две 
деца с КАМ наблюдавахме рецидив в резултат 
на атипична резекция, което доведе до рето-
ракотомия с последваща лобектомия. Рецидив 
възникна и при 3 деца с БК, при които непълната 
ексцизия на стената на кистата доведе до след-
оперативни усложнения и наложи реоперация. 



22 С Ъ В Р Е М Е Н Н И  Т Е Р А П Е В Т И Ч Н И  П О Д Х О Д И

През последните години видео-асистирана-
та торакоскопска хирургия навлиза все повече 
в домейна на неонаталната патология и се ут-
върждава като много атравматична и ефек-
тивна манипулация7.

Активното хирургично поведение е с отлич-
ни късни резултати. В анализираната от нас гру-
па сме наблюдавали усложнен следоперативен пе-
риод предимно при децата, оперирани в по-късна 
възраст, когато са постъпвали за хирургично ле-
чение с различни белодробни усложнения. 

Тактиката в постнаталния период е в пряка 
зависимост от клиничната проява на малформа-
цията5. При изразена дихателна недостатъчност 
оперативната намеса е индицирана още в неона-
тална възраст. Новородените без респираторни 
проблеми се проследяват клинично и рентгеноло-
гично, при което се избира светъл период за из-
вършване на ранна и щадяща хирургична резекция. 
Тъй като повечето пациенти рано или късно ще 
проявят клинична симптоматика, операцията 
трябва да бъде направена между 2-рия и 6-ия ме-
сец от раждането в стабилно състояние на ново-
роденото, когато анестезиологичният риск нама-
лява значително. Изчаквателното поведение носи 
риск от инфекция, която ще усложни операцията 
и ще удължи болничния престой4. 

Пренатално диагностицираните белодробни 
малформации са предпоставка за своевременно 
мултидисциплинарно обсъждане, което да опре-
дели подходящата терапевтична стратегия. 
Тя включва насочване на бременната жена към 
специализиран център, вземане на решение за 
фетална манипулация или прекъсване на бремен-
ността, както и определяне на срока и вида на 
родоразрешаването. Необходима е тясна колабо-
рация между акушер-гинеколози, неонатолози, па-
толози и детски хирурзи за оптимално решаване 
на проблема, за което ще допринесе създаването 

Фиг. 5 а, б, в. В.К., 3 дни, 2001 г.: а) Пример на рентгенов образ на вродена диафрагмална херния; б) Рентгенов образ на В.К. при 
приемането; в) Състояние на детето 4 години след операцията

на Национален регистър на вродените аномалии 
и на Комитет по перинатална диагностика и ле-
чение. Още по-належаща е нуждата от изгражда-
нето на специалисти по фетална хирургия.
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