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Резюме: Хематогенните белодробни метастази (БМ) са признак на напреднало далечно разпространение на злокачествено заболяване, тъй като при повечето малигнени тумори белите дробове са първи венозен филтър. При деца БМ
най-често произхождат от: остеогенен сарком, нефробластом, сарком на Ewing, тумор на Wilms, рабдомиосарком, хепатобластом, невросарком, малигнен шваном и др. Целта на хирургичната намеса при тях е да постигне удължаване на
срока на преживяемост. Целта на настоящата работа е да анализираме и обобщим нашия осемнадесетгодишен опит в
хирургичното лечение на метастатичните белодробни тумори при деца. За период от 18 години (1989-2006) в Отделението по детска гръдна хирургия при МБАЛСМ ”Н. И. Пирогов” са диагностицирани и оперирани 18 деца с метастази в белите дробове от различни малигнени тумори, на възраст от 1 г. и 9 мес. до 18 г. Първичното новообразувание най-често
е остеосарком – 6 деца, следвано от тумор на Wilms – 5, сарком на Ewing – 4, карцином на слюнчена жлеза – 1, хепатобластом – 1, и малигнен тератом – 1. Най-честата находка са единичните БМ – 13 деца – 72.2%, с две метастази са 4
деца, с над 4 метастази – едно дете. Най-често са извършени едноетапни операции при единични метастази – метастазектомия – 4, атипична резекция – 5, сегментектомия – 2, лобектомия – 2. Децата с двустранни метастази са оперирани, както следва – двуетапно оперирани от двете страни – две, едноетапно двустранно – едно, палиативно лечение –
видеоасистирана торакоскопска хирургия (VATS) с талкаж – едно дете. При пациентите с множествени метастази са
извършени: метастазектомия при трима, метастазектомия и лобектомия при един. От тях с над 5 г. преживяемост са
две деца с тумор на Wilms (единична БМ) – 11.1%. БМ най-често се откриват в срок до една година след първичната операция – в 77.2%. Агресивният хирургичен подход към лечението на БМ при децата е свързан с по-добра преживяемост.
Хистологичният вариант на БМ, техният брой и обемът на белодробната операция са важни прогностични фактори.
Ключови думи: хематогенни белодробни метастази, детска възраст, хирургична тактика, прогностични фактори
Адрес за кореспонденция: Д-р Р. Дребов, Секция „Детска хирургия”, МБАЛСМ „Пирогов”, бул. „Тотлебен” 21, 1606
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Summary: Hematogenous pulmonary metastases (PM) are an indicator for advanced neoplastic disease, because lungs are
the first venous filter for most malignant diseases. The primary tumors in children most often are osteosarcoma, nephroblastoma,
Ewing’s sarcoma, Wilms’ tumor, rhabdomyosarcoma, hepatoblastoma, neurosarcoma, malignant schwanoma, etc. The aim of
surgery is to achieve longer survival. The purpose of this paper is to analyse our 18-yeas experience with surgical management of
pulmonary metastases in children. For a period of 18 years (1989-2006), 18 children with pulmonary metastases from different
malignant primary tumors were admitted and treated at the ward of pediatric thoracic surgery at Emergency University Hospital “N. I.
Pirogov”. The patients’ age ranged from 1 year 9 months to 18 years. The primary tumor most often was osteosarcoma – 6 children,
followed by Wilms’ tumor – 5, Ewing’s sarcoma – 4, carcinoma of salivary gland – 1, hepatoblastoma – 1, and malignant teratoma –
1. In most of the patients single metastases were found – 13 children (72.2%), two metastases were found in 4 children and only one
patient had more than four metastases. In cases with single metastases, one-stage operations were performed – metastasectomy –
4, atypical resection – 5, segmentectomy – 2, lobectomy – 2. The surgical procedures were different in children with 2 metastases:
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two-stage operation for both lungs in 2 children, one stage thoracotomies for bilateral metastases in one patient, palliative VATS with
obliteration of the pleural cavity in one child. In patients with numerous metastases, there were performed: metastasectomy in 3 and
metastasectomy with lobectomy – 1. 5-year survival was achieved only in two patients with Wilms’ tumor who had single metastases
– 11.1%. PM are usually diagnosed until one year after the primary operation – 77.2%. The aggressive surgical approach in
management of PM in children correlates with better survival. Prognostic factors are the histologic type of the primary tumor, the
number of PM and the type of operation performed.
Key words: hematogenous pulmonary metastases, children, surgical management, prognostic factors
Address for correspondence: R. Drebov, MD, Section of Pediatric Sugery, UMHATEM “Pirogov”, 21 Totleben blvd., Bg –
1606 Sofia, e-mail: r_drebov@yahoo.com
Хематогенните белодробни метастази (БМ)
са признак на напреднало далечно разпространение на злокачествено заболяване, тъй като
при повечето малигнени тумори белите дробове
са първият венозен филтър за тях [23]. Развитието им зависи от хистологичния вариант, големината и стадия на първичния тумор [6]. При
деца БМ най-често произхождат от: остеогенен
сарком, нефробластом, сарком на Ewing, тумор
на Wilms, рабдомиосарком, хепатобластом, невросарком, малигнен шваном и др., докато при
възрастни източник могат да бъдат: колоректален карцином, карцином на стомаха, карцином
на млечната жлеза и др. [11, 14, 17, 19, 21, 28,
29]. Целта на хирургичната намеса при тях е да
постигне удължаване на срока на преживяемост. В литературата се съобщава 5-годишна
преживяемост между 22% и 34%, както и до 61%
при ендокринните тумори. Тя е различна в зависимост от вида на първичния тумор и селекцията на критериите за операция [13, 17, 22].
Целта на настоящата работа е да анализираме и обобщим нашия осемнадесетгодишен опит в
хирургичната тактика и оперативното лечение на
метастатичните белодробни тумори при деца.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За период от 18 години (1989-2006) в Отделението по детска гръдна хирургия при
МБАЛСМ ”Н. И. Пирогов” са диагностицирани и
оперирани 18 деца с метастази в белите дробове от различни малигнени тумори, на възраст от
1 г. и 9 мес. до 18 г. За тяхното откриване са използвани методите на обективно изследване и
образна диагностика. Всички деца с метастази
са оперирани, а 17 – хистологично верифицира-

ни. При един пациент е направена палиативна
операция, при която не е взет материал за хистологично изследване. Приложената периоперативна химиотерапия е извършена по протокол, съответстващ на хистологичния вариант на
новообразуванието в СБАЛДОХЗ – София.
РЕЗУЛТАТИ
Разпределението на пациентите с БМ по пол
показва преобладаването на момчетата – 12,
пред момичетата – 6. Първичното новообразувание най-често е остеосарком – 6 деца (33.3%),
следвано от тумор на Wilms – 5, сарком на Ewing
– 4, карцином на слюнчена жлеза – 1, хепатобластом – 1, и малигнен тератом – 1 (табл. 1.).
Най-често се наблюдават БМ от тумори, ангажиращи костните структури – остеогенен сарком и
сарком на Ewing – в 10 случая (61.1%).
Таблица 1. Произход на белодробните метастази –
първичен тумор
Първичен тумор
Остеосарком
Тумор на Wilms
Сарком на Ewing
Карцином на слюнчена жлеза
Хепатобластом
Малигнен тератом

Брой
6
5
4
1
1
1

%
33,3
27,8
22,2
5,56
5,56
5,56

Първични операции са разширените по обем
– костни резекции – 10 случая, нефректомия – 5,
чернодробна лобектомия – 1, а екстирпация е
извършена при 2-ма пациенти. БМ най-често
възникват в срок до една година след първичната операция – при 13 деца (77.2%). Тази изява е
най-манифестна при тумора на Wilms (табл. 2).

Таблица 2. Срок на възникване на БМ след първичната операция
Хистологична диагноза
n = 18
Osteosarcoma – n = 6
Ewing sarcoma – n = 4
Тумор на Wilms – n = 5
Hepatoblastoma – n = 1
Malignant teratoma – n = 1
Carcinoma – n = 1
Общо

Към началната диагноза
1

До 1 година
5
1
5
1

До 2 години

До 3 години

До 4 години

До 5 години

1

1

1

0
1

1/5,5%

1
13/72,2%

1/5,5%

1/5,5%

1/5,5%

1/5,5%
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Най-честата находка са единичните БМ – 13
деца – 72.2% (фиг. 1), с две метастази са 4 деца,
с над 4 метастази – едно дете (фиг. 2) (табл. 3).

Фиг. 1. Прицелна рентгенография на БМ от остеогенен сарком

две метастази. БМ, разположени вдясно и вляво, са по 7. Двустранни БМ са диагностицирани
при 4 деца.
Най-често са извършени едноетапни операции при единични метастази – метастазектомия
– 4, атипична резекция – 5, сегментектомия – 2,
лобектомия – 2. Децата с двустранни метастази
са оперирани с торакотомия, както следва –
двуетапно оперирани от двете страни – две,
едноетапно двустранно – едно. В един случай с
множествени двустранни, бързо нарастващи
метастази от остеосарком е приложена палиативна намеса по повод на коагулирал хемоторакс – видеоасистирана торакоскопска хирургия
(VATS) с талкаж. При останалите пациенти с
множествени метастази са извършени: метастазектомия при трима, метастазектомия и лобектомия при един. Реоперации за БМ са извършени при две деца, в обем метастазектомия.
Проследяването на преживяемостта след
операцията по повод на БМ показва, че до момента са живи 4 деца (22.2%) От тях с над 5 г.
преживяемост са две с тумор на Wilms (с единична БМ) – 11.1%, до 2 г. – едно с малигнен
тератом, и до 1 г. (с единична БМ) – едно дете с
остеосарком (с множествени БМ). При всички
пациенти е извършена метастазектомия. Преживяемостта на екзитиралите деца (77.8%) е в
срокове от 6 мес. до 4 г. и 6 мес. след белодробната операция.
ОБСЪЖДАНЕ

Фиг. 2. КТ топограма на множествени БМ от остеогенен сарком
Таблица 3. Брой на метастазите
Брой метастази
Една
Две
Над четири

Брой деца (n = 18)
13
4
1

Установената локализация на единичните
БМ с методите на образната диагностика и
интраоперативно е: в десния горен лоб – 2, в
десния среден – 2, в десния долен – 3, левия
горен – 2, вляво – лингула – 3, левия долен – 1.
При едно дете са наблюдавани едностранно

БМ могат да бъдат синхронни (в 23-31%) и
метахронни (в 69-77% от случаите) [6, 13]. W. T.
Su et al. използват критерия срок на тяхната
поява – две години след първичната операция,
за да ги разделят на ранни и късни [27]. В проучения от нас материал най-често се наблюдават
ранни метастази – в 77.2%. При остеогенния
сарком около 15-20% от случаите са с налични
метастази към времето на диагностициране на
основното заболяване, докато 50% от пациентите без метастази към този срок развиват такива
в бъдеще [30]. Според някои автори има връзка
между локализацията на първичния тумор и
риска от развитие на БМ. При локализация в
горните крайници вероятността за тяхното развитиe е по-малка. В 19% от случаите БМ са
единствените далечни метастази [6]. H. Tsuchiya
et al. разделят пациентите с БМ от остеогенен
сарком на 4 групи: 1) белодробните метастази
са налице още при поставянето на диагнозата;
2) метастазите се откриват по време на предо-
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перативната химиотерапия; 3) белодробните
метастази се откриват по време на постоперативната химиотерапия; 4) метастазите се появяват след завършване на комплексното лечение.
Най-голям е броят на пациентите от трета и
четвърта група [30]. Критичен за развитие на
метастази е периодът през втората половина на
втората година след първичната операция и ако
пациентът преживее този момент, прогнозата е
много по-добра [12].
Обикновено пациентите са асимптомни –
над 50% [17]. БМ могат да не предизвикват симптоми, но могат да бъдат и основна причина за
смъртност. Клинично се проявяват с разнообразна респираторна симптоматика – астмоподобна със задух и лесна уморяемост, чести инфекции на дихателните пътища, хемоптиза,
дрезгав глас и др. [1, 17].
Диагнозата на БМ се поставя с рентгенография и компютърна аксиална томография
(КАТ) [30]. Рентгенографиите пропускат около
25% от белодробния паренхим, което показва
сравнително ограничената им информативност
при търсенето на БМ. Най-често се пропускат
тумори във върховете, задните сулкуси или
паракардиално. При остеогенния сарком, при
мекотъканните саркоми и при други тумори,
които се характеризират с много висока честота на метастазиране в белите дробове, в 95%
от случаите БМ се откриват чрез конвенционална рентгенография. Случайното намиране на множествени окръглени сенки е високосуспектно за БМ и налага насочено да се
търси първичният тумор [1]. Рентгенологично
метастазите се представят като дискретни възли (единични или множествени), интерстициален инфилтрат или ендобронхиална лезия със
или без ателектаза или пневмонит. КАТ е поинформативна от конвенционалната рентгенография. Дава данни относно броя и разположението на метастазите [17]. С КАТ могат да
се диагностицират по-малки лезии, което дава
възможност за поставяне на ранна диагноза
(фиг. 3). Фактор, указващ метастатичния характер на БМ, е задебеляването на плеврата, но
това е лош прогностичен белег [20]. КАТ не
може категорично да диференцира бенигненените от малигнените новопоявили се формации
в белите дробове [20]. Към момента няма методи, които да диагностицират микрометастази
или да предскажат вероятността от появата им
по време на химиотерапията [30].
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Фиг. 3. КТ срез на малки БМ от остеогенен сарком

Най-добрата комбинация е хирургично лечение с адювантна химиотерапия [30]. Хирургичното лечение е метод на избор при БМ [16]. В
определени случаи торакотомията може да бъде изместена от VATS. VATS позволява биопсия
или клиновидна резекция на единични метастази. Не е подходяща при деца с множествени
билатерални метастази или такива с дълбоко
разположение [7]. Белодробната резекция е
стандартен метод за лечение [2]. Операцията е
показана при пациенти с екстрапулмонални
тумори, при които белият дроб е единственият
засегнат от далечни метастази орган; при които
първичният тумор е ефективно контролиран; и
при такива, които могат да понесат необходимия обем резекция [2, 3, 16, 17]. Броят на метастазите не е лимитиращ фактор за оперативно лечение, но някои автори приемат тяхната
солитарност като индикация за хирургична намеса [10, 17]. Хирургичният достъп е аксиларна,
постеролатерална торакотомия, VATS и др. [29].
Някои автори прилагат и стернотомия при билатерални метастази [6, 17]. Чрез нея се избягва
последваща оперативна интервенция, като следоперативните усложнения и преживяемостта
не се различават при двете групи [6, 25]. Може
да се извършат неколкократни торакотомии с
премахване на всички метастази, с прилагането
понякога на повече от 10 операции [2]. Множествени резекции на БМ може да бъдат извършени, без да бъде засегната съществено белодробната функция [2, 26]. Наличието на билатерални, обширни или рецидивиращи метастази
не е противопоказание за торакотомия [26]. При
билатерални множествени метастази пациентът
толерира добре етапни едностранни торакотомии [2, 26]. При едностранни БМ се прилага
ипсилатерална торакотомия, при билатерални
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БМ – билатерални торакотомии [31]. Тези становища подкрепяме и ние.
Белодробна резекция при БМ с 5-годишна
преживяемост на пациента е съобщена за първи път от Barney and Churchil през 1938 г. (цитат
по [5]). Обемът на операциите при БМ включва
биопсия, метастазектомия с отстраняване на
минимално количество околен белодробен паренхим (фиг. 4), клиновидна резекция, сегментектомия, лобектомия за по-големи или множествени лезии, билобектомия, пулмонектомия [6,
8, 9, 15, 16, 17, 26, 28]. Засега метастазектомията се смята за най-добрия метод за лечение на
БМ при пациенти с остеосарком. При пациенти,
претърпели метастазектомия, 5-годишната преживяемост е до 48%, а при пациенти без метастазектомия – до 8% [30]. Мястото на пулмонектомията при лечение на БМ е спорно. Периоперативният риск е висок, а резултатите – незадоволителни поради появата на контралатерални
или екстрапулмонални метастази и преживяемостта не се повлиява съществено [15]. При
ангажиране на структури извън белодробния
паренхим може да се наложат и разширена резекция на гръдната стена, вертебректомия и
имплантиране на радиоактивни субстанции [6,
11, 28, 29].

Фиг. 4. Препарат след метастазектомия

Следоперативните усложнения след торакотомия по повод на БМ са редки – хилоторакс,
бронхоплеврална фистула, хемоторакс, болки в
корема, цереброспинална фистула, следоперативна ателектаза и др. Като късно усложнение
се отбелязва диспнеята, появила се в резултат
на компенсаторен емфизем на остатъчния бял
дроб след обширни или неколкократни резекции. Плевралните сраствания са лесно отстра-
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ними и не са контраиндикация за последваща
торакотомия [8, 11, 14, 23, 29].
Комплексното лечение включва хирургично
лечение, химио- и лъчетерапия, като зависи от
хистологичния вариант на първичния тумор [8].
Отговорът към химиотерапия се разделя на 4
степени, определени по хистологичен критерий
по Rosen и Huvos: степен 4 – няма жизнени
клетки; степен 3 – ограничени фокуси с жизнени
клетки; степен 2 – някои области с жизнеспособни клетки; степен 1 – малък или никакъв
ефект [30].
По данни на D. Kandioler et al. преживяемостта за 5 и 10 години след отстраняване на
първата метастаза е съответно 48% и 28% [16].
Според някои автори 5-годишната преживяемост след отстраняването на първата метастаза
е 38-39%, а след втората – 32%. Това оправдава индикациите за хирургично лечение на рецидивиращите БМ [26]. Средната преживяемост е
60 месеца [3, 16, 17]. Наличието или липсата на
симптоми, възрастта, полът и хистологичният
вариант не повлияват преживяемостта [17, 22].
Възрастта над 10 години при БМ от рабдомиосарком е лош прогностичен белег, докато големината, броят и разположението на метастазите, продължителността на периода на ремисия,
броят на торакотомиите и периоперативната
химиотерапия, както и хистологичният вариант
на тумора, не представляват прогностични фактори [13, 14, 16, 24, 26]. Според други автори
хистологичният вариант на първичния тумор е
основен прогностичен фактор – 50% преживяемост има при нефробластом, а 18% при остеогенен сарком [14, 17, 23, 24, 28]. По наши данни
най-добра преживяемост имат деца с БМ от
тумора на Wilms. Прогнозата при остеосарком е
изключително лоша, а наличието на БМ предсказва още по-кратка продължителност на живота [2, 26]. J. A. Roth et al. смятат, че големината
на метастазите е важен прогностичен фактор.
Други автори считат, че техният брой има отношение към преживяемостта, като наличието на
две и повече БМ има лоша прогноза [6, 26].
Добър прогностичен фактор е некрозата на
тумора повече от 98% след неоадювантната химиотерапия, или отговор степен 4 по Rosen и
Huvos [13, 30]. Лоши прогностични фактори са
непълната резекция, лошият контрол на първичния тумор и развитието на метастази по време на
лечението, както и ангажирането на медиастиналните лимфни възли [14, 18, 17, 22, 23, 28]. Постигането на чисти резекционни линии също не влияе
съществено върху преживяемостта [13].
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Р. Дребов ... Диагностично-терапевтичен подход ...
БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ ЖУРНАЛ

ИЗВОДИ
1. БМ най-често се наблюдават от тумори,
ангажиращи костните структури – остеогенен
сарком и сарком на Ewing – в 61.1%.
2. БМ най-често се откриват в срок до една
година след първичната операция – в 77.2%.
3. Агресивният хирургичен подход към лечението на БМ при децата е свързан с по-добра
преживяемост.
4. Хистологичният вариант на БМ, техният
брой и обемът на белодробната операция са
важни прогностични фактори.
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