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ХирУрГиЧнО ЛеЧение  
на инТраТОраКаЛни сТрУМи

Торакална Медицина
Том IV, октомври 2012, бр.3

Резюме
Цел на статията е да представи опита ни при оперативното лечение на големи интраторакал-

ни струми и да се дискутират възможните оперативни техники. 
Материал и методи: За период от 14 години (1997-2011) в КГХ при СБАЛББ “Света София” са 

оперирани 20 пациенти за интраторакална струма: 11 мъже и 9 жени на възраст от 56 до 73 
години. Компютърна томография и трахеоскопия бе осъществена при всички болни, а езофаго-
графия при 4. 

Резултати: При 9 ендоторакалната струма бе отстранена само с цервикален достъп. При всич-
ки останали е използван торакален достъп, както следва: задно-странична торакотомия при 4, 
цервикотомия и частична стернотомия при 3, цервикотомия и задно-странична торакотомия 
при 3 и задно-странична торакотомия, цервикотомия и частична стернотомия при 1. Осъщест-
вена бе екстирпация на интраторакалните формации, които бяха със среден диаметър от 8.4cm. 
При 16 болни тя бе съчетана с резекция на съответния дял на щитовидната жлеза, при 3 болни 
със субтотална резекция на щитовидната жлеза, а при един – тотална тиреоидектомия. Не бе 
наблюдавана 30-дневна оперативна смъртност. Средният следоперативен престой бе 9.4 дни. 

Заключение: Интраторакалната струма е проблемна локализация, поради което оперативно-
то й отстраняване понякога налага използването на комбинирани достъпи.

Ключови думи: интраторакална струма, цервикотомия, комбинирани достъпи.
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Abstract
The aim of the study was to present our experience of surgical treatment of this rare pathology and 

to share, and discus possible surgical approaches.
Material and methods: For a period of 14 years (1997-2011) in the Thoracic Surgery Department 

of "St. Sofia" University Hospital, 20 patients with intrathoracic goiter were operated upon. They 
were 11 men and 9 women between 56 and 73 years old. Computed tomography and tracheoscopy 
were conducted in all patients. In 4 patients, esophagography was performed. Results: In 9 patients, 
the endothoracic goiter was removed via a cervical approach. In 11 patients, a thoracic access was 
used: posterolateral thoracotomy (4), partial sternotomy and cervicotomy (3), cervicotomy and 
posterolateral thoracotomy (3), posterolateral thoracotomy, partial sternotomy and cervicotomy (1). 
Extirpated intrathoracic goiters had an average diameter of 8.4cm. A resection of the thyroid gland 
was added in 16 patients, a subtotal resection was added in 3 patients, and a total thyroidectomy was 
added in 1 patient. There was no 30-day postoperative mortality. The average postoperative stay was 
9.4 days. 

Conclusions: The inrathoracic goiter is a problematic localization and its operative treatment 
require using a variety of different surgical techniques sometimes with combined approaches.

Keywords: intrathoracic goiter, cervicotomy, combined approaches

SURGICAL TREATMENT  
OF INTRATHORACIC GOITER

 
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ  

НА ИНТРАТОРАКАЛНИ СТРУМИ

Торакална Медицина
Том IV, октомври 2012, бр.3

оригинални 
статии



69

Тиреоидни маси могат да бъдат открити под 
нивото на горната торакална апертура и най-
често са нетоксични колоидни струми или аде-
номи. Те могат да бъдат разположени частич-
но или изцяло в медиастинума, поради което 
може да бъдат сгрешени лесно с първичен 
медиастинален тумор и предстваляват 5.8% от 
всички медиастинални лезии (5). В действител-
ност повечето от тях десцендират от тяхното 
първоначално място в жлезата и не са истин-
ски първични медиастинални тумори (12). 

Краниокаудалното разпространение на 
струмата се улеснява от анатомичната позиция 
на жлезата. Негативното интраторакално наля-
гане улеснява миграцията на струмата надолу. 
По-малко от 1% от ретростерналните струми 
представляват аберантна тиреоидна маса, коя-
то е ектопично локализирана в медиастинума. 
Дефиницията за ретростернална и интратора-
кална струма не е напълно изяснена.

Съществуват различни класификации. 
Wakeley and Mulvany (16) 1940г. разделят ин-
траторакалните струми на три типа: 

1) “с малко субстернално разпространение”, 
главно на цервикална тиреоидна жлеза; 

2) “парциална” интраторакална струма, при 
която по голямата част на жлезата е раз-
положена в границите на гръдния кош; 

3) “пълна (изцяло)” интраторакална струма, 
при която цялата жлеза лежи в границите 
на гръдния кош. 

Случаите на трите типа са съответно 81.9%, 
15.3% и 2.7%.

Според Зографски (1) вътрегръдните струми 
биват ретростернални и интраторакални (ен-
доторакални). Ретростерналната струма е ло-
кализирана повече или по-малко зад гръдната 
кост и изхожда от нормално разположена щи-
товидна жлеза, като запазва винаги връзката 
си с нея. Кръвоснабдяването на ретростернал-
ните струми се осъществява от щитовидните 
артерии. Ретростерналните струми се делят на:

1) Частично ретростернални – когато само 
част от струмата се намира зад стернума;

2) Напълно ретростернални – когато стру-
мата изцяло е разположена зад гръдната 
кост, като само върхът й се установява в 
областта на шията;

3) Гмуркащи се (потапящи се) – когато с по-
голямата си част тя се разполага зад гръд-
ната кост или ключицата и при кашляне, 
напъване и преглъщане се появява час-
тично на шията.

Вътрегръдна струма е тази, която се намира 
дълбоко в медиастинума, поради което върхът 
й може да се установи при оглед и палпация, 
както и при напъване. Интраторакалната (ен-
доторакална) струма се развива от аберантна 
тиреоидна тъкан без да има някаква връзка 
със щитовидната жлеза, като тя съществува на 
нормалното си място. В тези случаи се касае за 
първично интраторакална струма. Кръвоснаб-
дяването на тези интраторакални струми се 

Thyroid masses can be found below the upper 
thoracic aperture and most of them are non-toxic 
colloid goiters or adenomas. Being located par-
tially or entirely in the mediastinum, they may be 
easily mistaken with a primary mediastinal tumor 
and represent 5.8% of all mediastinal lesions (5). 
In fact, most of them descend from their initial lo-
cation in the gland and are not true primary me-
diastinal tumors (12).

A cranial-caudal spread of the goiter is facili-
tated by the anatomical position of the thyroid 
gland. The negative intrathoracic pressure and 
the potentially large area of the mediastinum 
facilitate goiter migration downwards. Less than 
1% of retrosternal goiters are aberrant thyroid 
masses, which are ectopically located in the me-
diastinum. The definition of retrosternal and in-
trathoracic goiter is not fully clarified yet.

Different classifications exist. In 1940, Wakeley 
and Mulvany (16) divided intrathoracic goiters in 
three types:

1) Goiter "with a little substernal distribution" – 
mainly from a cervical thyroid gland

2) "Partial" intrathoracic goiter – the major part 
of the gland is located within the chest

3) "Complete (full)" intrathoracic goiter – the 
whole gland lies within the chest.

The incidences of the three types were 81.9%, 
15.3% and 2.7% respectively.

Zografski (1) divided thoracic goiters into 
retrosternal and intrathoracic (endothoracic) 
ones.

Further, retrosternal goiters are divided into:
1) Partially retrosternal – when only a part of 

the goiter is located behind the sternum;
2) Fully retrosternal – when the goiter is entirely 

located behind the breastbone and only it’s 
top is in the neck;

3) Diving (submerged) – when it’s major part is 
located behind the sternum or clavicle and 
upon coughing, straining and swallowing it 
occurs partially in the neck.

An intrathoracic goiter is located deeply in the 
mediastinum. Its tip can not be seen upon inspec-
tion and can not be felt by palpation, even when 
the patient is straining.

A retrosternal goiter is located more or less be-
hind the sternum. It starts from a normally located 
thyroid gland and always keeps its link with it. A 
retrosternal goiter is supplied by thyroid arteries.

An intrathoracic (endothoracic) goiter develops 
from aberrant thyroid tissue without any con-
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nection to the thyroid gland if it is in its normal 
position. This is a primary intrathoracic goiter. It 
is supplied by a thoracic blood vessel, usually an 
internal thoracic artery coming directly from the 
aorta or a subclavian artery. A secondary intratho-
racic goiter develops from thyroid tissue originat-
ing from a normally located thyroid gland and 
descends in the chest. It is linked to the thyroid 
gland by a thinner or thicker pedicle. A secondary 
intrathoracic goiter is supplied by lower thyroid 
arteries.

Usually, endothoracic goiters are located in the 
upper mediastinum below aortic arch level. Rare-
ly, they may appear in the middle mediastinum 
among major blood vessels. In extremely rare cas-
es, they are located in the posterior mediastinum. 
Most endothoracic goiters are located in the an-
terior mediastinum and only a small percentage 
is located in the posterior mediastinum or behind 
the trachea (6, 13).

Our goal is to share our experience in surgical 
treatment of intrathoracic goiter and discuss sur-
gical approaches.

Materials and methods 
A retrospective study was done for a period of 

14 years (1997-2011) when 20 patients (11 men, 9 
women) with intrathoracic goiters were operated 
upon. Their average age was 61 (56÷73) years.

Before surgery, patients complained mostly of 
shortness of breath, thoracic heaviness, easy fa-
tigue, and dysphagia. Ten patients had symptoms 
of respiratory obstruction, and 5 of them were 
treated for bronchial asthma. Two patients had 
superior vena cava syndrome, three patients were 
asymptomatic.

Diagnostic procedures included: standard X-
rays (AP, lateral), computed tomography (Fig. 2, 
3), tracheoscopy (Fig. 1), scintigraphy, fine needle 
aspiration biopsy, pulmonary function tests, and 
contrast esophagography (in cases of dysphagia).

осъществява от гръдните кръвоносни съдове, 
най-често артерия торацика интерна, която из-
хожда направо от аортата или артерия субкла-
вия. Вторично ендоторакална струма е тази 
която се е развила от тиреоидна тъкан, изхож-
даща от нормално разположена щитовидна 
жлеза и по-късно се е спуснала в гръдния кош. 
Тя винаги запазва връзката си с нормално раз-
положената тиреоидея, посредством по-слабо 
или по-силно изразен педикул. Вторично спус-
налата се интраторакална струма се кръво-
снабдява от долните тиреоидни артерии.

Ендоторакалните струми се локализират 
обикновено под дъгата на аортата в областта 
на горния етаж на предния медиастинум. По 
рядко те могат да се развият в средния меди-
астинум между големите съдове на сърцето. В 
изключително редки случаи те се разполагат в 
задното средостение (6, 13).

Цел на статията ни е да представим нашият 
опит в оперативното лечение на интратора-
калната струма и да дискутираме приложените 
оперативни техники.
Материал и методи 

Проучването е ретроспективно за период 
от 14 години (1997-2011), като са включени 20 
пациенти (11 мъже и 9 жени) с интраторакал-
ни струми на средна възраст 61 (от 56 до 73) 
години. 

Предоперативните оплаквания на пациен-
тите най-често са: задух, предноторакална те-
жест, лесна уморяемост и дисфагия. Десет от 
пациентите са имали симптоми на респиратор-
на обструкция, 5 от тях били лекувани като слу-
чаи с бронхиална астма. Двама от пациентите 
са със синдром на горна празна вена, а трима 
са били без симптомни.

Диагностичните процедури включват: стан-
дартни рентгенографии (фас и профил), ком-
пютърна томография (Фиг. 2, 3), трахеоскопия 
(Фиг. 1), сцинтиграфия, тънкоиглена аспира-
ционна биопсия, пулмонални функционални 
тестове, а при случаите с дисфагия и контраст-
на езофагограма.
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Фиг. 1. Ендоскопска находка.
Fig. 1. Endoscopic view.

Фиг. 2. Компютърна томография. 
Fig. 2. Computed tomography. 
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Резултати: 
При 9 пациенти предприехме цервикален 

достъп по Kocher, при 3 пациенти цервикото-
мия и частична стернотомия (Фиг. 6), задностра-
нична торакотомия при 4 пациенти (Фиг. 5), цер-
викотомия и задно-странична торакотомия при 
3-ма и задностранична торакотомия, цервико-
томия и частична стернотомия при 1 пациент 
(формацията се разполагаше зад големите съ-
дове и ретротрахеално). При 16 болни се пред-
прие съчетана резекция на ляв или десен дял на 
щитовидната жлеза, при 3-ма болни субтотална 
резекция на щитовидната жлеза, а при един 
тотална тиреоидектомия, заради установена 
малигнена дегенерация. Средният диаметър 
на формациите беше 8.4cm. Хистологичното из-
следване при 18 пациенти установи колоидна 
мултинодуларна струма, при един – аденом, и 
при един - папиларен карцином (Фиг. 4). 

Средният следоперативен престой беше 9.4 
(8 до 17) дни. Като усложнения наблюдавахме: 
един пациент със следоперативна апаратна 
вентилация (6 дни) поради трахеомалация и 
двустранно травмиране на рекурентните нер-
ви. При него формацията се разпространява-
ше подковообразно ретротрахеално. Нямаме 
30-дневна оперативна смъртност. Една паци-
ентка е починала от миокарден инфаркт три 
години след операцията. Останалите пациенти 
са добре, с възстановена работоспособност.
Обсъждане:

Интраторакалните струми са рядко срещана 
патология. Лечението им е хирургично, по ня-
колко причини: 

1) за превенция на потенциална компресия 
на горните дихателни пътища от прогре-
сивно нарастване; 

2) с цел установяване на тъканна диагноза, 
когато е подозрителен малигнитет и за ле-
чението му; 

3) заради риска от хеморагия в рамките на 
жлезата; 

4) струми с такава локализация не се пода-
ват на медикаментозна терапия. 

Около 90% от субстерналните струми могат 
да бъдат екстирпирани с ниска трансверзална 
шийна инцизия (4, 7). Кръвоснабдяването на 

Results 
We used cervical Kocher incision in 9 patients, 

partial cervicotomy and sternotomy in 3 patients 
(Fig. 6), posterolateral thoracotomy in 4 patients 
(Fig. 5), cervicotomy and posterolateral thora-
cotomy in 3, and posterolateral thoracotomy, cer-
vicotomy and partial sternotomy in one patient 
(formation located behind major vessels and tra-
chea). Left or right thyroid lobes were resected in 
16 patients, thyroid gland was subtotally resected 
in 3 patients, and pathological lesions indicated 
a total thyroidectomy in one patient. The mean 
diameter of formations was 8.4cm. Pathological 
histology showed multinodular colloid goiter in 
18 patients, adenoma in one patient and papillary 
cancer in one patient (Fig. 4). 

There was no 30-day postoperative mortality. 
The average postoperative stay was 9.4 (8÷17) 
days. Complications occurred in 1% of cases. One 
patient was on ventilatory support (6 days) due 
to tracheomalacia and bilateral recurrent nerve 
injury by a horseshoe-shaped goiter encircling 
the trachea.

There was no late postoperative mortality. One 
patient died of myocardial infarction three years 
after surgery. The other patients are well and have 
regained work ability.
Discussion

Intrathoracic goiter is a rare pathology. Its treat-
ment is exclusively surgical for several reasons:

1) Prevention of potential compression of 
trachea by increasing growth;

2) Tissue diagnosis when malignancy is 
suspected and its treatment;

3) Risk of hemorrhage within the gland;

4) They are not amenable to medical therapy.

About 90% of substernal goiters are removed 
by low transverse cervical incision (4, 7). In most 
cases, such thyroid masses are supplied by lower 
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Фиг. 3. Компютърна томография.
Fig. 3. Computed tomography.

Фиг. 4. Патоанатомичен препарат. 
Fig. 4. Gross examination.
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тиреоидните маси в почти всички случаи е от 
долните тиреоидни артерии и нараняването 
на ларингеалните нерви е по-малко вероятно 
да се случи с този достъп. В случаите когато 
луксацията е затруднена заради огромни раз-
мери е необходима парциална стернотомия. 
Трябва да се отбележи, че тя е необходима и 
когато големите съдове са разположени пред 
формацията. Също така, тя предлага по-добра 
визуализация на мадиастиналната анатомия и 
могат да се предотврарят фатални усложнения 
(10). Вместо стернотомия Johnston и Twente 
(8) препоръчват комбиниран цервико-пред-
ноторакален достъп. Комбинираният церви-
ко-задноторакален достъп осигурява удобен 
достъп и визуализация, по-добър контрол на 
кръвоносните съдове и избягване на риска 
от туморна дисеминация при малигнитет (11). 
Задностраничната торакотомия е била препо-
ръчана от Sweet (14) за интраторакални струми 
в задния медиастинум. При този достъп е труд-
но да бъде извършен подходящ контрол на 
кръвоснабдяването на шията и има висок риск 
от увреда на ларингеалните рекурентни нер-
ви, но е изключително подходящ за аберантни 
интраторакални струми, които нямат връзка с 
цервикалната щитовидна жлеза. 

Често и хирурзи и анестезиолози се безпоко-
ят от колапс на трахеалната стена дължащ се на 
трахеомалация, но това е изключително рядко 
явление. При случаи на трахеална обструкция, 
Allo и Thompson (3) смятат, че вероятната при-
чина се дължи на извиване на удължената и из-
кривена трахея. За превенция същите автори 
предлагат фиксация на трахеята отпред към 
един от лентовидните мускули на шията преди 
затварянето на инцизията. Преди изваждането 
на ендотрахеалната тръба е удачно инспекти-
рането на трахеалния лумен с флексибилен 
бронхоскоп. Ако има съмнения за каквoто и да 
е стесняване или компрометиране на трахеята, 
ендотрахеалната тръба се оставя на мястото си 
за 24-48 часа следоперативно. Трахеостомията 
е показана само при персистираща трахеална 
обструкция. Необходимостта от употребата 
на Марлекс меш около трахеята и трахеално 
подсилване чрез употребата на политетрафлу-

thyroid arteries and laryngeal nerves injury is less 
likely in this approach. Partial sternotomy is nec-
essary in difficult luxation due to larger size. It is 
needed when major vessels are in front of the for-
mation. It provides a better display of mediastinal 
anatomy and helps preventing fatal complica-
tions (10). Instead of it, Johnston and Twente (8) 
recommended a combined cervical-anterolateral 
thoracic approach. It gives a convenient access 
and display, a better control of blood vessels, and 
avoids the risk of tumor dissemination in malig-
nant cases (11). Posterolateral thoracotomy was 
recommended by Sweet (14) for intrathoracic 
goiter in posterior mediastinum. In this access, 
an adequate control of neck blood vessels is dif-
ficult and risk to damage the recurrent laryngeal 
nerves is high. It is extremely suitable for aberrant 
intrathoracic goiters with no link to the cervical 
thyroid gland.

Surgeons and anesthetists often fear tracheal 
wall collapse due to tracheomalacia but it is ex-
tremely rare. Allo and Thompson (3) believe tra-
cheal obstruction is due to bending of elongated 
and distorted trachea. They prevent it by fixing 
the trachea to frontal neck strip muscles before 
closing the incision. The tracheal lumen should 
be checked via a flexible bronchoscope before re-
moving the endotracheal tube. It is kept for 24-48 
hours postoperatively if narrowing or distortion 
of the trachea is suspected. Tracheostomy may be 
indicated only in persisting tracheal obstruction. 
Marlex mesh around the trachea and reinforcing 
tracheal polytetrafluorethylene graft are rarely 
indicated. Endoluminal stenting with expandable 
stents is an option in long-lasting problems due 
to malacia (9).

 
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ  

НА ИНТРАТОРАКАЛНИ СТРУМИ

Торакална Медицина
Том IV, октомври 2012, бр.3

оригинални 
статии

Фиг. 5. Задностранична торакотомия.
Fig. 5. Posterolateral thoracotomy. 

Фиг. 6. Цервикотомия с частична стернотомия.
Fig. 6. Cervicotomy with partial sternotomy.
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оретиленов графт са показани рядко. Друга 
алтернатива при пролонгирани проблеми от 
малация е ендолуминалното стентиране със 
разширяеми стентове (9).

Медиастиналното пространство се дренира 
при всички случаи за предотвратяване на аку-
мулацията на течност в рамките на медиасти-
нума. Медиастинален хематом, пневмоторакс, 
пневмония или хипокалциемия са редки ус-
ложнения. Пациенти с гигантски струми и тра-
хеална компресия е по-вероятно да развият 
следоперативни усложнения, докато резекци-
ята през цервикален достъп е свързана с по-
нисък морталитет и морбидитет (2).

В единият от нашите случаи с гигантска ин-
траторакална струма, започнахме с дясна зад-
ностранична торакотомия и беше освободен 
долният и дорзален полюс на последната, коя-
то силно проминираше в десният хемиторакс, 
под нивото на аортната дъга. Формацията се 
усукваше подковообразно около трахеята и 
беше свързана с десният лоб на щитовидна-
та жлеза. Наложи се извършването на церви-
котомия по Kocher и стернотомия, за да може 
жлезата да бъде дисецирана от трахеята, и да 
позволи извършване на дясна лобектомия.

Операциите на гигантски интраторакални 
струми са предизвикателство за всеки торака-
лен хирург, свързани са с висок риск и могат 
да причинят сериозни технически трудности, 
като лезии на големи съдове и масивна кръво-
загуба (15). 

При пациенти с образни данни за струма 
под нивото на аортната дъга до трахеалната 
бифуркация, а също така и такива, при които 
няма връзка с шийната щитовидна жлеза обик-
новено се налага да се направи срединна стер-
нотомия. Тъй като липсват точни критерии за 
техния подбор, трябва да бъде предприет опит 
за цервикална екстирпация преди извършва-
нето на стернотомия. Ние препоръчваме зад-
ностранична торакотомия при ретроезофаге-
ални струми и недиагностицирани тиреоидни 
маси. За големи задно-разположени форма-
ции. Торакален със цервикален достъп също 
може да бъде уместен. Интраторакалната стру-
ма е проблемна локализация, оперативното й 
отстраняване понякога налага използването 
на комбинирани достъпи.
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Mediastinum is drained always to prevent fluid 
accumulation. Mediastinal hematoma, pneu-
mothorax, pneumonia or hypocalcemia are rare 
complications. Patients with giant goiters and tra-
cheal compression more likely develop postop-
erative complications, while resection via cervi-
cal access is associated with lower morbidity and 
mortality rates (2).

In a patient with a giant intrathoracic goiter, a 
right posterolateral thoracotomy was used to re-
lease the lower and dorsal pole of a mass mark-
edly protruding in the right hemithorax, below 
the aortic arch. A horseshoe-shaped goiter was 
twisted around the trachea and was linked to the 
right thyroid lobe. Kocher cervicotomy and ster-
notomy were needed to release the trachea and 
to do a right thyroid lobectomy.

Surgery of giant intrathoracic goiters challeng-
es every thoracic surgeon. It carries high risk and 
may cause serious issues such as lesions of major 
vessels and massive blood loss (15).

Median sternotomy is usually applied in pa-
tients with goiters imaged below aortic arch at 
the tracheal bifurcation and when there is no 
link to the cervical thyroid gland. Since no pre-
cise selection criteria exist, an attempt of cervical 
extirpation of goiter should be undertaken prior 
to sternotomy. We recommend posterolateral 
thoracotomy for retroesophageal goiters and for 
non-diagnosed thyroid masses. For larger poste-
rior formations, thoracic access may be combined 
with cervicotomy.

The inrathoracic goiter is a problematic local-
ization and its operative treatment require using 
a variety of different surgical techniques some-
times with combined approaches.


