
43

ендОсКОПсКа реЗеКЦиЯ на 
ендОБрОнХиаЛен ХаМарТОМ

Резюме
 Белодробните хамартоми са  доброкачествени тумори на белия дроб, в които епителната 

компонента е реактивна. Обикновено те са разположени в периферията на белите дробове, 
докато ендобронхиалната локализация е рядкост. Представяме случай с рядка диагноза  ен-
добронхиален хамартом при 69-годишен мъж, с клинична картина на кашличен синдром и ре-
цидивиращи белодробни инфекции. Диагностициран и подложен на лечение с ендоскопска 
електрохирургична резекция. Първоначалната диагноза от бронхологично изследване  на ма-
териал от бръш биопсия открива клетки  суспектни за плоскоклетъчен карцином. Последва-
щата фибробронхоскопия с извършване на фиброщипкова биопсия потвърждава диагнозата 
ендобронхиален хамартом.

Ключови думи: хамартома, доброкачествени тумори на белите дробове, ригидна бронхоско-
пия, флексибилна бронхоскопия, електрохирургична резекция
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Abstract
Lung hamartomas are benign lung tumors where the epithelium component is reactive. They are 

usually located at the periphery of the lungs, while the endobronchial location is rare. We are reporting 
on a case of a rare diagnosis of endobronchial hamartoma in a 69-year-old male patient with a clinical 
picture of cough syndrome and recurrent pulmonary infections. He was diagnosed and underwent 
endoscopic electrosurgical resection. The initial diagnosis after the bronchological examination 
of brush biopsy sample found cells suspicious for squamous lung cell cancer. The subsequent 
fibrobronchoscopy together with forceps biopsy confirmed the diagnosis of endobronchial 
hamartoma.

Key words: hamartoma, benign lung tumors, rigid bronchoscopy, flexible bronchoscopy, 
electrosurgical resection 
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Мезенхимните  хамартоми  са редки тумори, 
произхождащи от  примитивни мезенхимни 
клетки, и тяхното наличие в белите дробове е 
изключително рядко (1). Белодробните хамар-
томи са доброкачествени новообразувания на 
белия дроб и представляват  6% от солитарни-
те белодробни нодули. 

Две клинични форми са определени спо-
ред местоположението им:  интрапаренхимен 
(90%) и ендобронхиален (10%) (3, 6, 8).

Докладваме за случай на ендобронхиален 
хамартом отстранен с електрокаутеризацион-
на резекция посредством използване на ри-
гидна и флексибилна бронхоскопска техника. 
69-годишният пациент е приет в клиниката за 
диагностична верификация на ендобронхиал-
ен тумор с положителен цитологичен резултат 
(плоскоклетъчен карцином) от предшестващо 
бронхологично изследване в областен меди-
цински център. Пациентът не пуши, съобщава 
за кашлица и рецидивиращи бронхобелодроб-
ни инфекции, трудно поддаващи се на лечение 
с антибактериални медикаменти, и с нетраен 
период на клинично здраве. Бронхологичното 
изследване с флексибилен бронхоскоп показа 
туморна формация разположена в междинен 
бронх, обтурираща устията на В6 и останалите 
долнодялови бронхи (фиг. 1). 

Mesenchymal hamartomas are rare tumors, 
originating from primitive mesenchymal cells 
and their presence in the lungs is extremely rare 
(1). Lung hamartomas are benign lung neoplasms 
and they comprise 6% of the solitary pulmonary 
nodules. 

There are two clinical types of hamartoma de-
fined according to its location: intraparenchymal 
(90%) and endobronchial (10%) (3, 6, 8).

We report on a case of endobronchial hamar-
toma resected with electrocautery by rigid and 
flexible bronchoscopic techniques. A 69-year-old 
male patient was admitted to the clinic for a di-
agnostic verification of an endobronchial tumor 
with a positive cytological result (squamous lung 
cell cancer) after a previous bronchological exam-
ination in a regional medical centre. The patient is 
a non-smoker, reports cough and recurrent bron-
chopulmonary infections, which are hard to treat 
with antimicrobial drugs and the period of clinical 
health is short. The bronchological examination 
with a flexible bronchoscope has shown a tumor 
formation located in a middle lobe bronchus, ob-
turating the hila of B6 and the other lower lobe 
bronchi (Fig. 1). 

Фиг. 1. Туморна формация разположена в дясно 
(междинен бронх), обтурираща устията на В6 и 
останалите долнодялови бронхи.

Fig. 1. Tumor formation located in the right (middle 
lobe bronchus)/, obturating B6 and the other lower 
lobe bronchi.

Фиг. 2. Хистологична картина на мезенхи-
мен хамартом.

Fig. 2 . Histologic picture of mesenchymal 
hamartoma.

Фиг. 3. Хистологична картина на мезенхи-
мен хамартом.

Fig. 3 . Histologic picture of mesenchymal 
hamartoma.

Фиг. 4. Хистологична картина на мезенхи-
мен хамартом.

Fig. 4 . Histologic picture of mesenchymal 
hamartoma.

Извършената фиброщипкова биопсия по-
каза хистологична картина на мезенхимен ха-
мартом (фиг. 2, 3, 4).

The performed forceps biopsy showed a histo-
logic picture of mesenchymal hamartoma (Fig. 2, 
3, 4).
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На следващ етап посредством използване 
на обща анестезия и ригидна бронхоскопска 
техника, и флексибилна ендоскопска техника 
Olympus evis exera се извърши електрохирур-
гична резекция на тумора.

На фигура 5 е показан остатъка от основата 
на тумора на четвъртия ден след електроре-
зекцията. Контролните бронхологични из-
следвания след 20 дни потвърдиха успешното 
лечение на ендобронхиалния хамартом. Бяха 
реканализирани сегментните бронхи – сегмен-
ти IV, VII, VIII, IX. 

In the next stage an electrocautery resection of 
the tumor was performed under general anesthe-
sia, and with the use of rigid bronchoscopic tech-
nique Olympus evis exera.

Figure 5 shows the remains of the tumor base 
on the fourth day after the electroresection. Con-
trol bronchiological examinations after 20 days 
confirmed the successful treatment of the en-
dobronchial hamartoma. The segmental bronchi 
segments IV, VII, VIII, IX have been recanalized. 

Фиг. 5. Остатък от основата на тумора на четвърти 
ден след   електрорезекцията.

Fig. 5. Remains of the tumor base on the fourth day 
after the electroresection.

Фиг. 6. Окончателно терапевтично повли-
яване на тумора на 30 ден.

Fig. 6. Final therapeutic influence on the 
tumor on the 30th day.

Фиг. 7. Окончателно терапевтично повлияване на тумора 
на 30 ден.

Fig. 7. Final therapeutic influence on the tumor on the 30th day.

На фигура 6 и 7 се вижда окончателното те-
рапевтично повлияване на тумора, реканали-
зирани  бронхи с оскъдна некроза на залавно-
то място на хамартома и оскъдно количество 
секрет (използвана апаратура – видеосистема 
Fujinon). Терапевтичните процедури по дезоб-
струкцията и електрохирургичната резекция 
на тумора не изискваха продължителен, пове-
че от тридневен болничен престой.

Figures 6 and 7 show the final therapeutic in-
fluence on the tumor, recanalized bronchi with 
scarce necrosis of the arising spot of the hamarto-
ma, and scarce quantity of secretion (equipment 
used – video system Fujinon). The therapeutic 
procedures related to the desobstruction and 
electrocautery resection of the tumor do not re-
quire more than a 3-day-long hospital stay. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Анатомичното местоположение на хамарто-

ма определя клиничните симптоми. Перифер-
ните лезии (интрапаренхимни) са най-често 
асимптоматични и се откриват случайно при 
рутинен преглед с рентгенова снимка. Ендо-
бронхиалните лезии (централни) се проявяват 
с кашлица, хемоптое и бронхиална обструкция 
(обструктивен пневмонит) (3). В по-голямата 
част от случаите тумора е солитарен възел, но 
в редки случаи може да се открият множест-
вени лезии. Регистрирани са случаи, в които 
едновременно се открива интрапаренхимен и 
ендобронхиален хамартом.

Макроскопска характеристика: Интрапа-
ренхимните хамартоми са добре отграниче-
ни, некапсулирани, заобиколени от тънка тъ-
канна мембрана. При срез се наблюдава ясна 
лобулираност. Туморът е белезникав, с твърда 
консистенция, с мукоиден или хрущялен вид. 
В тези лезии не се откриват зони на некроза и 
кръвоизливи. Размерът на интрапаренхимните 
хамартоми варира от 1 до10 cm (7, 8).

Ендобронхиалните хамартоми са по-малки, 
достигат размери от 1 до 3 cm. Туморът е беле-
зникав, с твърда консистенция и е прикрепен 
към бронхиалната стена (4, 6, 7).

Хистопатологична характеристика: хамарто-
мите са изградени от различни видове тъканни 
елементи, които макар и зрели са дезорганизи-
рани; хрущялна тъкан; мастна тъкан; снопчета 
гладка мускулатура и бронхиален епител.

Тези тъканни елементи се появяват в различ-
ни пропорции и до известна степен това зави-
си от размера на тумора. Ако туморът е центра-
лен (ендобронхиален), преобладава предимно 
хрущялната тъкан, малко мастна тъкан, оста-
тъчни ендобронхиални жлези между хрущял-
ната и мастната тъкан, и туморът е покрит с 
бронхиален ресничест епител с инвагинации 
от бронхиален  епител навътре във формация-
та. В епителните клетки може да се наблюдава 
метаплазия и папиларни пролиферации. Кле-
тъчният плеоморфизъм и ядреният атипизъм 
не са чести, освен в големите лезии, където яд-
реният атипизъм се  наблюдава в хрущялната 
компонента (2, 3, 5).

Подход и прогноза: Избор на лечение е хи-
рургичната резекция, което се осъщестява  с 
различни техники в зависимост от местополо-
жението и от големината на тумора (2, 4, 5, 7).

Макар и доброкачествени, докладвани са ня-
колко случая на рецидиви, както и злокачест-
вена трансформация на хамартом  в аденокар-
цином, сарком и плоскоклетъчен карцином (1, 
8). Освен това болестта на Cowden (синдром на 
множествени хамартоми) с туморни лезии и в 
белия дроб се свързва с повишен риск от рак 
на гърдата, щитовидната жлеза и матката (3). 

CONCLUSION 
The anatomic location of the hamartoma deter-

mines the clinic symptoms. Peripheral lesions (in-
traparenchymal) are most commonly asymptom-
atic, and are accidentally found during a routine 
X-ray examination. Endobronchial lesions (cen-
tral) occur with cough, hemoptysis and bronchial 
obstruction (obstructive pneumonitis) (3). The 
tumor is a solitary nodule in the majority of the 
cases, but multiple lesions can rarely occur. There 
are registered cases of both intraparenchymal 
and endobronchial hamartoma.

Macroscopic characteristics: Intraparenchy-
mal hamartomas are well circumscribed, not en-
capsulated, covered by a thin tissue membrane. 
When cut, clear lobularity is observed. The tumor 
is whitish, with solid consistency, mucoid or carti-
lagenous, no necrotic zones or hemorrhages are 
found in these lesions. The size of the intraparen-
chymal hamartomas varies from 1 to10 cm (7, 8).

Endobronchial hamartomas are smaller, reach-
ing size of 1 to 3 cm. The tumor is whitish, with 
solid consistency and it is attached to the bron-
chial wall (4, 6, 7).

Histopathological characteristics: hamartomas 
consist of different types tissue elements, which 
though mature are disorganized: 1. Cartilaginous 
tissue; 2. Adipose tissue; 3. Bundles of smooth 
muscle; 4. Bronchial epithelium.

These tissue elements occur in different pro-
portions and it depends greatly on the size of 
the tumor. If the tumor is central (endobronchi-
al), cartilaginous tissue is predominant, a small 
amount of adipose tissue and residual endobron-
chial glands between the cartilaginous, and the 
adipose tissue, and the tumor is covered by cili-
ated bronchial epithelium with invaginations of 
bronchial epithelium inside the tumor. Metapla-
sia and papillary proliferation can be observed in 
the epithelial cells. Cell pleomorphism and nucle-
ar atypia are not frequent, aside from big lesions 
where nuclear atypia is observed in the cartilagi-
nous component (2, 3, 5). 

Approach and forecast: The choice for treat-
ment is surgical resection which is realized with 
different techniques depending on the tumor lo-
cation and size (2, 4, 5, 7).

Though benign, there are several recurrent 
cases reported as well as a malignant transfor-
mation of a hamartoma into adenocarcinoma, 
sarcoma and squamous cell carcinoma (1, 8). Be-
sides Cowden Disease (Multiple Hamartoma Syn-
drome) with tumor lesions in the lungs, it is also 
related to a high risk of breast, thyroid and uterine 
cancer (3).
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Диференциална диагноза на ендобронхиал-
ните хамартоми:

1. Бронхогенен карцином
2. Гранулозо-клетъчен тумор
3. Аденоидно-кистичен карцином
4. Мукоепидермоиден карцином
5. Карциноид
6. Лейомиома
7. Липом
8. Tracheobronchopathia steochondroplastica
9. Метастатичен тумор
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Differential diagnosis of endobronchial hamar-
tomas:

1. Bronchogenic carcinoma
2. Granulosa cell tumor
3. Adenoid cystic carcinoma
4. Mucoepidermoid carcinoma
5. Carcinoid
6. Leiomyoma
7. Lipoma
8. Tracheobronchopathia osteochondroplastica
9. Metastatic tumor


