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PARTEA GENERALA 
 

Capitolul I – Introducere 

Pacienții cu istoric neoplazic reprezintă un grup special și necesită urmărire multidisciplinară pe 

termen lung datorită riscului de apariție a determinărilor secundare, în special la nivel pulmonar, 

plămânul reprezentând un filtru pentru diseminarea limfatică și hematogenă. 

Existența la acești pacienți a unui nodul pulmonar solitar poate reprezenta și o leziune sincronă 

sau metacronă, nu neaparat o determinare secundară. Totuși, această leziune ar trebui supusă 

tratamentului chirurgical, pentru că dacă se dovedește a fi metastază, rezecția ei poate prelungi 

supraviețuirea. 

Există totuși mulți pacienți ale căror metastaze pulmonare nu pot fi rezecate din diverse cauze 

sistemice sau locale. Doar o mică parte au indicație de rezecție completă a leziunilor decelate la 

nivelul plămânilor în stadiul metastatic al bolii. Astfel, terapia optimă pentru pacienții cu metastaze 

exclusiv pulmonare necesită o evaluare multidisciplinară. Nodulii solitari pulmonari metastatici cu un 

interval liber de boală mai lung de 12 luni pot fi rezecați, cu rezultate bune în ceea ce privește 

supraviețuirea, și de asemenea se poate adăuga și un tratament chimioterapic sistemic țintit. Creșterea 

supraviețuirii pe termen lung presupune un control local riguros al patologiei combinat cu 

chimioterapie eficientă. 

 

Capitolul II – Scurt istoric al metastazelor pulmonare 

Istoria metastazectomiilor pulmonare începe în a doua jumatate a secolului XIX cu publicații ce 

cuprind în special prezentări de cazuri sau descoperiri incidentale ale metastazelor pulmonare în 

timpul operațiilor. Primele date din literatură ce atestă intervenții chirurgicale pentru încercarea 

îndepărtării metastazelor pulmonare sunt cele prezentate de către Meade, Martini și McCormack. 

Weinlechner și Kronlein au raportat rezecția incidentală a unor metastaze pulmonare în timpul 

intervenției pentru tumora parietală toracică. Davis și Torek sunt cei care prezintă intervenția 

chirurgicală programată pentru metastazele pulmonare. Ei descriu și dezbat diferitele procedee 

chirurgicale ce pot intra în discuție în cazul prezenței determinărilor secundare pulmonare, de la 

rezectia atipică până la pneumonectomie.  

În ultimii 20 de ani s-au practicat numeroase rezecții pulmonare pentru metastaze determinate 

de cancere primitive diverse, acestea dovedind o supraviețuire pe termen lung cuprinsă între 20% și 

40%, așa după cum concluzionează Pastorino. După cum același autor afirmă nu există încă studii care 

să demostreze clar avantajul unei intervenții chirurgicale pentru metastazele pulmonare, dar în cazuri 

selecționate metastazectomia prelungește supraviețuirea. 

 

Capitolul III – Cancerul primar 

Metastazele pulmonare apar în urma însămânțării pulmonului cu celule canceroase de la tumora 

primară (pulmonară sau situată la distanța). Cele mai frecvente tipuri de cancer ce metastastazează 

pulmonar sunt cancerul de sân, cancerul colo-rectal, cancerul de prostată, cancerul bronșic, cancerul 

renal, tumorile maligne genitale. Totuși, aproape orice cancer poate determina metastaze pulmonare. 

Studiile necroptice au constatat că metastazele pulmonare sunt prezente la 20-45% dintre 

pacienții care decedează prin cancer, dar doar un mic procentaj prezintă metastaze exclusiv pulmonare. 

Este cunoscut că în cazul sarcoamelor, metastazele apar în mod normal doar în plămân. Cancerul de 

sân și cel colo-rectal dau de obicei metastaze unice pulmonare și au un prognostic favorabil în urma 

rezecției chirurgicale. 

 În absența metastazelor extrapulmonare pacientul ar trebui supus intervenției cu viză de 

radicalitate având ca scop prelungirea supraviețuirii sau chiar vindecarea patologiei neoplazice. La 

anumiți pacienți selecționați și în prezența determinărilor secundare extrapulmonare metastazectomia 

radicală pulmonară poate influența pozitiv supraviețuirea. 

 

Capitolul IV – Căi de metastazare 

Proliferarea celulară neregulată poate produce o creștere neoplazică, dar caracteristicile 

definitorii ale malignității sunt invazia și metastazarea. Un neoplasm malign reprezintă o tumoră cu 

potențial de invadare locală și/sau de metastazare către sedii mai îndepartate din organism. 
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Diseminarea metastatică este principala responsabilă de eșecurile terapeutice și decese. Metastazele 

sunt prezente, oculte sau simptomatice, la mai mult de două treimi dintre pacienți în momentul 

diagnosticului.  

Invazia este necesară pentru metastazare. Ea reprezintă translocația activă a celulelor tumorale 

prin barierele tisulare și ale matricei extracelulare. Aceasta nu este datorată doar presiunii de creștere 

ci necesita și o neregularitate genetică și un semnal adițional care să determine transformarea malignă. 

Invazia rezultă din succesiunea unor evenimente inhibitorii și stimulatorii neregulate și dezechilibrate. 

Punctul critic pentru pacient îl reprezintă momentul în care începe invazia locala cu apariția 

neovascularizatiei ce conduce la diseminarea celulelor tumorale. Angiogeneza tumorală oferă o poartă 

de intrare vasculară pentru dispersare. Circulația celulelor tumorale este necesară, dar nu suficientă 

procesului de metastazare, lucru dovedit de detecția celulelor tumorale circulante la acei pacienți care 

nu dezvoltă niciodată metastaze. 

Pentru ca metastaza să se formeze, celula malignă trebuie sa ajungă la localizarea secundară, să 

formeze colonii și să evite mecanismele de apărare locală și sistemică ale organismului. 

Carcinoamele se pot răspândi atât pe căi limfatice cât și pe căi hematogene, iar metastazele se 

găsesc de obicei în organe bine vascularizate. Sarcoamele diseminează predominant vascular.  

În ceea ce privește diseminarea aerogenă, părerile sunt împărțite, fiind posibilă teoretic dar fără 

a exista dovezi clare în acest sens. Dacă există, singurele tumori ce ar putea metastaza în plămân sunt 

cele de la nivelul căilor aeriene extratoracice și intratoracice. Procesul de metastazare este o cascadă 

complexă de evenimente biochimice și genetice care sunt mediate pe multiple căi de comunicare 

intercelulară. 

 

Capitolul V – Plămânul ca filtru 

Plămânii sunt organele principale ale funcției respiratorii, la nivelul lor având loc schimburile 

gazoase între mediul extern și organism. În număr de doi, sunt conținuți în cavitatea toracică și sunt 

acoperiți de seroasele pleurale. Sunt separați prin intermediul mediastinului și, implicit, al cordului - 

de care sunt legați anatomo-funcțional, motiv pentru care le-a fost atribuită denumirea de "a cincea 

cameră a inimii".  

Din punct de vedere al neoplaziilor și al diseminării metastatice, cel mai important aspect demn 

de a fi discutat este reprezentat de filtrul vascular pulmonar. Prin intermediul circulației mici 

pulmonare, la nivel pulmonar ajunge întreg fluxul sangvin de la nivelul cordului drept și, prin urmare, 

toate celulele neoplazice sau trombii neoplazici transportați prin sistemul circulator sistemic. Vena 

cava superioară (VCS) drenează sângele din partea superioară a organsimului și poate transporta astfel 

celule tumorale din aceste locații direct în circulația pulmonară. Vena cava inferioară (VCI) asigură 

întoarcerea venoasă din partea inferioară a organismului (incluzând deci sistemul digestiv), însă 

eventualele celule tumorale originare la aceste nivel trec mai întâi prin filtrul hepatic și ajung ulterior 

la nivelul cordului și apoi al circulației pulmonare. 

Formarea tumorii metastatice pulmonare este, însă, un proces complex ce presupune ca celula 

malignă inițială să ajungă prin intermediul circulației sistemice la localizarea secundară și să formeze 

colonii celulare prin evitarea atât a mecanismelor de apărare locală ale plămânului, cât și a 

mecanismelor de apărare sistemică. În cazul plămânului, formarea metastazelor începe preponderent în 

zona capilarelor alveolare, unde fluxul sangvin este încetinit și nepulsatil (datorită impedanței arterelor 

mari), acestea fiind condiții propice pentru ca celulele metastatice să ia contact îndelungat cu peretele 

vascular. În marea majoritate a cazurilor, celulele imunitare de la acest nivel identifică celule non-self 

și le îndepărtează prin mecanisme imune complexe, însă uneori acestea din urmă depășesc endoteliul 

capilar și ajung în parenchimul pulmonar, unde formează colonii metastatice. 

Interacțiunea celulelor neoplazice cu matricea extracelulară și membrana bazală implică 

existența receptorilor specifici ce facilitează această interacțiune. Există mai multe clase de molecule 

de aderență cu roluri importante în tumorigeneză, dintre care de menționat ar fi integrinele (receptori 

proteici ai matricii extracelulare), CAMs (molecule de aderență celulară transmembranare), caderine 

(molecule de aderență extracelulare). Toate aceste clase de receptori mediază atașarea celulelor 

neoplazice în diverse zone ale parenchimului pulmonar. 

Pe de altă parte, membrana bazală celulară și stroma interstițială au ca și compuși majoritari 

colagenul de tip I, III, IV, V. Ca urmare, pe lângă receptori specifici prin care se pot lega de 

substraturile-țintă, celulele maligne au nevoie și de colagenaze (proteaze cu legatură metalică neutră) 
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pentru a liza enzimatic componentele spațiului interstițial. Studiile au demonstrat faptul că aceste 

enzime sunt exprimate în exces în cursul diseminării metastatice a celulelor canceroase.  

În cazul neoplaziilor invazive, există un dezechilibru major între proteaze și inhibitorii 

proteazelor, atât la nivelul tumorii primare, cât și la locul de inserție a celulei tumorale metastatice. Ca 

urmare, excesul de colagenază permite astfel celulei maligne să invadeze și să traverseze membranele 

țesutului gazdă. 

Se explică astfel de ce, pe de o parte, marea majoritate a cancerelor metastazează la nivel 

pulmonar și de ce, pe de alta parte, principalul sediu al metastazelor este plămânul. Studiile în acest 

domeniu încearcă să descopere substratul genotipic și fenotipic care permite celulelor maligne să se 

dezvolte frecvent nestingherit la nivel pulmonar. 

 

Capitolul VI – Diagnostic 

Prezența metastazelor pulmonare determină rar simptomatologie, și acest lucru se întâmplă în 

stadii avansate ale bolii. În cazul celor cu limfangită carcinomatoasă pot apărea dispneea și tusea 

seacă, iar cei cu metastaze endobronșice prezintă wheezing și hemoptizii. Aceste simptome apar la sub 

5% dintre pacienți. O metastază ce se extinde către pleură poate determina apariția junghiului pleural. 

Metastazele din apexul pulmonar pot invada domul pleural dând semnele sindromului Pancoast. 

Rareori metastazele periferice secundare sarcoamelor pot determina apariția pneumotoraxului spontan 

și astfel clinica este caracterizată de dispnee bruscă, durere în umăr, iar la auscultație se decelează 

absența murmurului vezicular la nivelul hemitoracelui afectat. 

Investigatiile ce pot fi efectuate pentru decelarea metastazelor pulmonare sunt urmatoarele: 

1. Radiografia toracica standard; 

2. Tomografia computerizata; 

3. Imagistica prin rezonanta magnetica; 

4. Tomografia cu emisie de pozitroni; 

5. Biopsia transtoracica; 

6. Examenul citologic; 

7. Examenul bronhoscopic. 

 

Capitolul VII – Diagnosticul diferențial 

În cadrul procesului de diferențiere a diagnosticului trebuie luate în considerare caracterele 

afecțiunii pulmonare: numărul nodulilor, forma acestora și aspectul parenchimului adiacent. Cu unele 

excepții, aproximativ toată patologia pulmonară intră în discuție atunci când principala investigație 

efectuată este cea radioimagistică. 

În cazul metastazelor multiple diagnosticul diferențial cuprinde: boala granulomatoasă, 

sarcoidoza, tuberculoza miliară, abcesele sau infarctele pulmonare multiple. De mare ajutor în acest 

caz este istoricul personal patologic și fiziologic al pacientului, care poate indica medicului curant 

calea de urmat în elucidarea etiologiei nodulilor pulmonari. 

Limfangita carcinomatoasă trebuie diferențiată de edemul pulmonar și fibroza pulmonară, 

simptomatologia pacientului fiind destul de evocatoare în aceste cazuri. 

În cazul metastazei pulmonare unice diagnosticul diferențial este mult mai dificil și implică 

investigații prin diverse metode progresiv mai complexe pentru a demonstra natura nodulului 

pulmonar solitar. Posibilitățile etiologice sunt multiple: 

1. Tumori maligne:  

 cancerul pulmonar; 

 tumorile carcinoide;  

 tumori pulmonare primitive mai puțin frecvente: blastom, sarcom, melanom, 

limfom, teratom, plasmocitom, timom, cancere cu structură histologică asemanatoare 

glandei salivare (oncocitoma, mucoepidermoid, adenoid chistic). 

2. Tumori benigne:  

 Hamartomul; 

 Tumori benigne pulmonare mai puțin frecvente: tumora cu celule clare, 

adenomul alveolar, fibromul, condromul, tumora glomică, fibromixomul, hibernomul, 

mioblastomul cu celule granulare, lipomul, leiomiomul, hemangiomul, tumori neurogene, 

xantomul, timomul, teratomul, papilomul scuamos. 
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3. Leziuni benigne de diverse etiologii:  

 Granuloame inflamatorii specifice: histoplasmoză, tuberculoză, 

coccidioidomicoză, criptococcoză, blastomicoză, aspergiloză; 

 Parazitoze: ascarizi, chist hidatic, dirofilaria;  

 Alte etiologii nontumorale: abces pulmonar primitiv, chist bronhogenetic, 

malformații arteriovenoase, ganglion limfatic intraparenchimatos, infarct pulmonar, 

pneumonită cronică, pseudotumoră inflamatorie, fibroză postinflamatorie, sechestrația 

intralobară, atelectazia rotundă, varice pulmonare; 

 Leziuni multiple dar care se pot prezenta ca noduli solitari: bronșiolita 

obliterantă, nodulul amiloid, granulomul eozinofil, endometrioza, granulomul mucoid, 

nodulul reumatoid, granulomul pulmonar hialinizant, nodulul sarcoidozic, silicoza, 

embolul septic, nodul solitar în cadrul granulomatozei Wegener; 

 Opacități extrapulmonare care pot fi confundate cu noduli pulmonari (pe Rx 

plană): exostoze, tumori de părți moi ale peretelui toracic, osteofite, calcificări 

pleurale/mamelonare, închistări pleurale, vase de sânge surprinse ortoröentgenograd. 

 

Capitolul VIII – Tratamentul metastazelor pulmonare 

În general, apariția metastazelor în orice organ transformă patologia neoplazică dintr-o boală 

locoregională într-una sistemică. Este momentul în care rolul chirurgiei se transformă dintr-unul cu 

viză curativă în unul cu viză preponderent diagnostică, atenția medicului curant îndreptându-se către 

căutarea unei terapii sistemice optime. Totuși, în cazul metastazelor pulmonare există încă speranța că 

rezecția chirurgicală a acestora poate prelungi supraviețuirea, oferind uneori chiar șansa de vindecare, 

fapt evidențiat de numeroase studii. 

În marea majoritate a cazurilor o terapie asupra metastazelor pulmonare presupune mai întâi 

tratamentul malignității primare, eliminarea sau cel puțin ținerea sub control a sediului celulelor 

maligne. 

Factorii ce influențează alegerea tratamentului sau ordinea diferitelor terapii sunt: tipul 

histologic al tumorii primare, localizarea și dimensiunile metastazelor, vârsta și starea generală a 

pacientului. 

Chimioterapia sistemică 

Chimioterapia nu a fost folosită de rutină pentru metastazele pulmonare rezecabile. Totuși, cu 

excepția nodulilor solitari sau în cazul metastazelor apărute după un IDF lung, pot exista în plămân și 

metastaze oculte. Chiar și cu rezecții multiple repetate aceste leziuni pot fi cu greu rezecate în 

totalitate. Aslfel că utilizarea chimioterapicelor, care să vizeze în special micrometastazele, poate 

facilita controlul patologiei. Evoluția pe termen lung a acestor pacienți depinde de durata tratamentului 

sistemic, răspunsul la chimioterapie, histologia tumorală, dar și de statusul clinico-paraclinic al 

pacientului la momentul tratamentului. 

Chemoembolizarea regională 

Chemoembolizarea reprezintă mixarea diferiților agenti chimioterapici cu "emboli" cum este 

alcoolul polivinilic. Acestea pot fi injectate la nivelul arterelor care alimentează tumora sub control 

imagistic prin intermediul unui cateter femural. Poate fi folosită pentru controlul local al leziunilor 

nerezecabile sau pentru citoreducția tumorală înaintea rezecției chirurgicale. Avantajul major este lipsa 

efectelor sistemice secundare chimioterapiei. Ca efecte adverse putem aminti: traumatismul local, 

efracția arterei vizate, infecție, reacție secundară la materialul injectat, febră și durere.  

Contraindicațiile sunt reprezentate de prezența pleureziei neoplazice, funcția pulmonară precară, 

tromboza de arteră pulmonară, insuficiența renală, cardiovasculară sau respiratorie. 

Perfuzia izolată a plămânului 

Aceasta este o tehnică de tratament regional ce presupune injectarea a doze mari de 

chimioterapic direct în circulația pulmonară. Este necesară inițial canularea arterei pulmonare. Astfel 

se pot obține concentratii citotoxice crescute în zona afectată de metastazele vizate fără efecte adverse 

sistemice. Metoda a fost inițial testată pe soareci. Este necesară "spălarea" plămânului atât anterior 

introducerii chimioterapicului pentru a se putea obține concentrații cât mai mari, cât și ulterior 

procedurii, pentru minimizarea efectelor sistemice. Tratamentele astfel studiate sunt cele cu 

doxorubicină pentru metastaze după sarcom, gemcitabină și paclitaxel. Studiile clinice arată că se 
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atinge o cencentrație mare a chimioterapicului la nivel tumoral, dar că există, totuși, și complicații 

sistemice.  

Tot prin aceasta metodă s-a încercat și injectarea TNF-alfa sau IFN-alfa, care pe termen scurt au 

determinat o scădere a dimensiunilor metastazelor vizate. 

Radioterapia clasică 

În mod curent radioterapia este folosită în scop paliativ pentru ameliorarea simptomatologiei în 

cazul metastazelor voluminoase sau care invadează structuri adiacente plămânului. În mod excepțional 

este folosită ca unică metodă de tratament. A mai fost folosită și în scop profilactic la pacienții cu 

osteosarcom, dar sunt studii care au arătat că rata recurenței metastazelor pulmonare la acești pacienți 

este asemănătoare cu cea de la pacienții care au urmat chimioterapie postoperatorie. În cazul tumorilor 

cu metastazare pulmonară multiloculară, cum sunt tumorile gigante osoase, osteosarcoamele și 

sarcoamele Ewing, sunt autori care recomandă iradierea întregului plămân, fie profilactic, fie după 

rezecția metastazelor evidente paraclinic, dar rolul clar al acestei terapii este încă în discuții.  

Într-un studiu retrospectiv la pacienți cu sarcom Ewing și metastaze pulmonare, care nu au 

răspuns chimioterapiei de inducție și au fost iradiați pe întreaga suprafața pulmonară, s-a observat o 

supraviețuire la 5 ani de 37%. Nu există însă studii randomizate care să demonstreze beneficiile 

acestei terapii. 

Radioterapia fracționată stereotactic 

Mai nou introdusă în metodele de tratament al metastazelor, această terapie se bazează pe 

concentrarea radiațiilor administrate în zona afectată. Principalele avantaje ar fi că pacientul nu 

necesită spitalizare, este complet non-invazivă, menajează țesutul normal pulmonar și se concentrează 

pe metastază. Are viză curativă fiind astfel o alternativă terapeutică pentru pacienții care nu pot tolera 

intervenția chirurgicală. 

Tratamentul cu radiofrecvență 

Radioablația (RFA) metastazelor este folosită la pacienții considerați inoperabili. Reprezintă o 

tehnică minim invazivă ce utilizează căldura pentru a distruge celulele tumorale prin folosirea unui 

electrod introdus direct în tumoră sub ghidaj imagistic conectat la un generator de radiofrecvență. 

Metastazele pulmonare au însă consistențe diferite ce pot îngreuna introducerea electrodului. 

Principalele complicații posibile sunt pneumotoraxul, hemotoraxul, hemoragia intraparenchimatoasă, 

care apar destul de frecvent. Este frecvent folosită în cazul pacienților ce nu pot suporta operația 

chirurgicală și poate determina o supraviețuire mai bună pe termen lung după cum arată un studiu 

efectuat pe 148 de pacienți, dintre care 46% au răspuns complet terapiei, 26% au răspuns parțial și 

doar 16% nu au răspuns deloc. Supraviețuirea la 3 și 5 ani a fost de 60%, respectiv 45%. Un studiu 

recent, efectuat pe 566 de pacienți care au primit acest tratament pentru 1037 metastaze pulmonare, 

arată o supraviețuire medie de 62 de luni postintervenție cu o supraviețuire la 1-, 2-, 3-, 4- si 5 ani de 

92,4%, 79,4%, 67,7%, 58,9% și respectiv 51,5%. Au fost incluse cazuri cu cancere colorectale, renale 

și de țesuturi moi cu noduli pulmonari sub 4 cm diametru. Dintre aceștia 227 nu au mai prezentat 

progresie locală a bolii.  

Terapia inhalatorie 

Studii efectuate pe stimularea sistemului imun au descoperit recent că administrarea de IL-2 

inhalator este eficientă în tratmentul metastazelor pulmonare. Instilarea endotraheală a unui peptid 

activator al macrofagelor (MAL-2) pare să fie eficientă în tratamentul metastazelor după 

adenocarcinom mamar, după cum o arată studiile efectuate pe șobolani sau pe câini. Pe maimuțe a fost 

testat și paclitaxelul inhalator în cazul metastazelor după carcinom renal cu rezultate încurajatoare. 

O altă terapie, aplicată pe șoareci, este reprezentată de administrarea intranazală a unui 

adenovirus ce conține IL-12. Șoarecii au fost mai întâi inoculați cu celule de osteosarcom. La finalul 

cercetării s-a observat că rozatoarele tratate dezvoltă metastaze mai puține decăt cele fără terapie 

genetică. Terapia este bine tolerată și pare să aibă efect și în cazul metastazelor după melanom. 

Tratamentul chirurgical 

Principalele scopuri ale rezecției metastazelor pulmonare sunt vindecarea bolii sau creșterea 

IDF, creșterea supraviețuirii, indiferent de tipul histologic al neoplaziei inițiale. Criteriile pentru 

rezecția metastazelor pulmonare sunt: 

 Controlul tumorii primare; 

 Absența metastazelor extrapulmonare/extratoracice; 

 Rezervă pulmonară postoperatorie adecvată; 
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 Noduli pulmonari rezecabili în totalitate; 

 Noduli pulmonari dovediți ca metastaze; 

 Nu există modalitate mai bună de tratament. 

Alte indicații ale tratamentului chirurgical sunt: necesitatea stabilirii diagnosticului, îndepartarea 

leziunilor restante postchimioterapie, obținerea de țesut tumoral în vederea investigațiilor 

histopatologice și imunohistochimice, citoreducție tumorală în scop paliativ. 

Rezecția laser 

Această tehnică folosește neodymium: yttrium-aluminium garnet (Nd:YAG) cu scopul 

pulverizării nodulilor metastatici pulmonari. Susținătorii ei pretind că oferă o mai bună conservare a 

parenchimului pulmonar și că, în plus, se rezecă mult mai puțin din structura indemnă a plămânului, 

pe lângă faptul că trauma chirurgicală este mult mai mică. Pierderile aeriene, dacă apar, pot fi suturate 

sau pot fi acoperite folosind bio-glue (pe bază de fibrină). Dezavantajele acestei metode sunt în 

principal pierderile aeriene prelungite postoperator și durata mai lungă a intervenției chirurgicale. 

Tehnologiile mai noi ce folosesc 1,318nm Nd:YAG par să ofere o sigilare mai bună a parenchimului și 

incizii mult mai precise. 

Evaluarea rezultatelor postrezecție 

Cel mai amplu studiu în acest sens este cel efectuat pe date obținute din Registrul International 

al Metastazelor Pulmonare care cuprindea 5206 pacienți din Europa, Canada și SUA. La 88% dintre ei 

s-a practicat rezecția completă a metastazelor. 2383 au avut metastază unică, iar la 2726 s-au practicat 

rezecții multiple. Tipul histopatologic predominant a fost cel epitelial (2260 pacienti) urmat de 

sarcoame (2173 de pacienți), celule germinale (363 de pacienți) și melanoame (328 de pacienți). 

Supraviețuirea la 5 ani a fost de 36%, la 10 ani de 26% și de 22% la 15 ani. Pentru cei cu rezecție 

incompletă a metastazelor supraviețuirea la 5 ani a fost de 15%. Factorii cu prognostic favorabil 

identificați au fost rezecția completă a metastazelor, tipul cu celule germinale, IDF > de 36 de luni și 

leziunea pulmonară unică. Mortalitatea postoperatorie a fost de 1%. Cele mai folosite tehnici de abord 

au fost toracotomia unilaterală (58%), explorarea bilaterală prin toracotomii sincrone sau seriate (11%) 

sau sternotomie mediană (27%). Toracoscopic s-a intervenit la doar 2% dintre pacienți. S-au practicat 

rezecții atipice (67%), lobectomii sau bilobectomii (21%), segmentectomii (9%) și pneumonectomii 

(4%). Metastaze multiple au fost frecvent întâlnite la pacienți cu sarcoame (64%), tumori germinale 

(57%), tumori epiteliale (43%) și melanoame (39%). 

În concluzie, autorii au încercat să propună un sistem de grupare a pacienților în funcție de 

prognostic. Ar trebui luate în considerare rezectabilitatea metastazelor, IDF și numărul metastazelor. 

Astfel, pacienții au fost împărțiți în trei grupuri de risc: a) pacient rezecabil, IDF>36 luni, metastază 

unică; b) pacient rezecabil, IDF<36 luni sau metastaze multiple; c) pacient rezecabil, IDF<36 luni și 

metastaze multiple; d) pacient nerezecabil. Supraviețuirea medie a fost de 61 de luni pentru grupul a), 

34 de luni pentru grupul b), 24 de luni pentru grupul c) și 14 luni pentru grupul d). 

 

Capitolul IX – Factori de prognostic 

Predictori ai supraviețuirii au fost studiați îndelung retrospectiv pentru diverse tipuri de tumori 

pentru a putea identifica acei pacienți ce beneficiază în urma tratamentului metastazelor pulmonare. 

Indicatorii de prognostic sunt clinici, biologici și moleculari și descriu interacțiunea dintre metastaze și 

organism precum și asocierea lor cu creșterea supraviețuirii. Principalul scop este de a descoperi la 

timp pacienții care beneficiază după rezecția chirurgicală a metastazelor pulmonare.  

Analiza factorilor de prognostic în grupul pacienților cu metastaze după diverse tipuri de 

neoplazii arată o creștere a supraviețuirii postrezecție în cazul celor operați radical. Acești factori 

includ rezecabilitatea metastazelor, IDF lung, TDT lung, noduli solitari sau număr cât mai mic de 

metastaze. Pentru a se stabili o corelație cât mai semnificativă, factorii de prognostic ar trebui studiati 

la pacienți cu același tip de tumoră primară, variabilitatea metastazelor pulmonare de la diferite tipuri 

de neoplazii fiind destul de mare. Vârsta și sexul nu influențează de obicei supraviețuirea 

posttoracotomie și drept urmare nu ar trebui considerați factori de prognostic. 
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PARTEA SPECIALA 
 

Capitolul X – Obiective 

Obiectivele acestei lucrări pot fi rezumate astfel: 

1. Obiectiv 1: realizarea unui profil demografic al pacientului cu istoric 

neoplazic și noduli pulmonari; 

2. Obiectiv 2: investigarea unor posibili factori de risc; 

3. Obiectiv 3: examinarea operațiilor chirurgicale corespunzătoare în funcție de 

numărul nodulilor pulmonari diagnosticați si tipul histologic al acestora. 

 

Capitolul XI – Material si metodă 

În vederea realizării obiectivelor de mai sus au fost introduși în studiu pacienții cu istoric 

neoplazic descoperiți cu leziuni nodulare pulmonare și care s-au prezentat în vederea investigațiilor și 

tratamentului de specialitate în Clinica de Chirurgie Toracică din cadrul Institutului de 

Pneumoftiziologie "Marius Nasta", București în perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2015. 

Criteriile de includere în studiu au fost următoarele: 

- Pacient cunoscut cu neoplazie malignă extrapulmonară și care a urmat tratament 

chirurgical de rezecție al acestei patologii; 

- Existența dovedită radioimagistic a cel puțin unei leziuni nodulare pulmonare; 

- Excizia chirurgicală a nodului pulmonar care să permită obținerea unui diagnostic 

anatomopatologic. 

Criterii de excludere: 

- Imposibilitatea obținerii unui diagnostic histopatologic de certitudine al nodulului 

excizat chirurgical; 

- Dovedirea clinico-paraclinică a recidivei locale a cancerului primar; 

- Refuzul pacientului de a se folosi în scop de cercetare datele obținute în urma 

intervenției chirurgicale de la nivel pulmonar. 

Studiul din această teză este încadrat ca fiind o anchetă descriptivă. În acest studiu de cazuri s-

a optat pentru clasificarea transversală sau de prevalență. Studiile transversale constituie un tip de 

studiu epidemiologic observațional de bază în care toate variabilele de bază sunt înregistrate (studiate) 

instantaneu - pe principiul pozei. 

În ciuda faptului că studiile descriptive, prin definiție, nu includ un grup formal pentru 

comparare cum sunt cele caz-martor, este totuși posibilă efectuarea unor comparații viabile. Astfel este 

posibilă compararea caracteristicilor persoanelor cu și fără o anumită expunere sau rezultat, dar și 

forțarea aflării factorilor de risc. 

Tabel 1. Variabilele incluse în studiu: 

Variabila Codificare Scală 

Sexul pacientului 
 1- Feminin 

 2- Masculin 
Nominală 

Vârsta  Raport 

Tipologia primului cancer detectat la 

pacient 

 1- Tetranom malign 

 2- ADK colon 

 3- cancer col uterin 

 4- cancer mamar 

 5- carcinom hepatic 

 6- ADK rect 

 7- carcinom renal 

 8- cancer faringian 

 9- cancer esofagian 

Nominală 
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 10- ADK lacrimal 

 11- tumora Gravitz 

 12- cancer vezical 

 13- carcinom urotelial 

 14- cancer endometru 

 15- carcinom tiroidian 

 16- ADK gastric 

 17- melanom 

 18- cancer ovarian 

 19- ADK renal 

Tipologia cancerului al doilea detectat 

la pacient 

 0- absent 

 1- cancer gastric 

 2- cancer mamar 

 3- cancer ovarian 

 4- cancer vezical 

 5- cancer mediastinal 

 6- ADK prostată 

 7- cancer col uterin 

 8- timom 

 9- carcinom urotelial 

 10- ADK pulmonar 

 11- carcinom renal 

 12- ADK colon 

Nominală 

Tipologia cancerului al treilea detectat 

la pacient 

 0- absent 

 1- mamar 
Nominală 

Prezența diabetului zaharat  
 1- Prezintă 

 0- Nu prezintă 
Nominală 

Prezența unei afecțiuni hepatice 
 1- Prezintă 

 0- Nu prezintă 
Nominală 

Prezența unei afecțiuni renale 
 1- Prezintă 

 0- Nu prezintă 
Nominală 

Prezența unui istoric de chimioterapie 
 1- Prezintă 

 0- Nu prezintă 
Nominală 

Prezența unei metastaze pulmonare 
 1- Prezintă 

 0- Nu prezintă 
Nominală 

Numărul nodulilor prezenți la pacient 
 0- unic 

 1- Multiplii 
Nominală 

Rezultatul histopatologic din nodulul  1- metastază cancer I Nominală 
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pulmonar al pacientului  2- metastază cancer II 

 3- metastază cancer III 

 4- cancer pulmonar primitiv 

 5- non-cancer - leziune 

benignă pulmonară 

Intervalul liber de boală al pacientului 

(luni) 
 Raport 

Nivelul fibrinogenului 
 0- crescut 

 1- normal 
Nominală 

Intervenția chirurgicală efectuată 

 0- rezecție atipică 

 1- rezecție tipică 

 2- lobectomie 

 3- pneumonectomie 

Nominală 

 

Concluzii asupra metodelor folosite  

a. Studiul de cazuri s-a realizat pe un lot de 138 de subiecți, pacienți ai 

Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", București, în perioada 1 ianuarie 2012 – 

31 decembrie 2015; 

b. Studiul este unul retrospectiv, observațional și descriptiv; 

c. Variabilele nominale au fost măsurate utilizând testul Chi pătrat și sunt 

reprezentate folosind graficele de tip Bar și Pie iar variabilele cantitative sunt măsurate cu 

ajutorul indiatorilor tendinței centrale. Mai mult, aceste date sunt reprezentate prin grafice 

de tip Bar și Histogramă;  

d. Factorii de risc ai metastazei pulmonare au fost evidențiați prin riscul relativ.  

 

Capitolul XII – Rezultate 

În studiu au fost înregistrați 138 de pacienți cu vârste cuprinse între 29 și 79 de ani, cu o vârstă 

medie de 59 de ani și un interval liber de boală în medie de 28 de luni. IDF maxim a fost de 244 de 

luni, iar valoarea minimă a fost de 0 luni. 

Tabel 2. Media și DS pentru IDF și vârsta pacienților: 

Toți pacienții au fost supuși unei intervenții chirurgicale, fie cu viză curativă, fie în scop 

diagnostic. Pentru includerea în studiu li s-a cerut acordul scris în deplină cunoștință de cauză, după 

explicarea riscurilor și beneficiilor. 

 

Obiectivul numărul 1 – realizarea unui profil demografic  

a. Distribuția pacienților în funcție de sex (Figura 1)  

În urma analizei statistice s-a observat o ușoară preponderență masculină, dar fără semnificație 

statistică în cazul grupului de pacienți cu noduli pulmonari și istoric neoplazic. Din punct de vedere 

numeric, lotul cuprinde 66 persoane de sex feminin și 72 persoane de sex masculin. 

 
Vârsta medie a pacienților Intervalul liber de boală mediu (luni) 

Media  58,99 28,54 

Deviația Standard 10,210 33,246 



12 
 

 

Figura 1. Distribuția pacienților în funcție de sex 

b. Distribuția pacientilor în funcție de vârsta diagnosticării nodulilor pulmonari 

Cele mai multe persoane (12; 8.7%) au vârste cuprinse între 62 și 65 de ani, fiind urmate de pacienții 

(10; 7.2%) cu vârsta de 59 de ani. (Figura 2). 

Vârsta medie este de 59 de ani, cu o abatere standard de 10.21, vârsta minimă fiind de 29 iar cea 

maximă de 79. 

 
Figura 2. Distribuția pacienților în funcție de vârsta pacientului în momentul diagnosticării nodulilor 

pulmonari. 

 

c. Distribuția tipologiei primului cancer detectat la pacient 

Cei mai mulți pacienți au avut detectat un prim cancer în zona colonului și a glandei mamare, în cazul 

pacientelor de sex feminin (15.94%), fiind urmat de cancerul renal (15.22%).  

A fost evidențiată mai ales tipologia pacientului care ajunge în final la recomandarea tratamentului 

chirurgical al nodulilor pulmonari, și, nu în ultimul rând arată o mai mare frecvență de metastazare în 

cazul acestor tipuri de cancere. (Figura 3) 
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Figura 3. Frecvența tipului primului cancer în lotul studiat 

 

d. Distribuția diabetului zaharat în cadrul lotului studiat 

Procentajul pacienților cu diabet zaharat a fost de 7.25% (10 pacienți din 138). În literatură nu există 

informații despre asocieri posibile între existența diabetului zaharat și apariția metastazelor pulmonare. 

Dar având în vedere impactul acestei patologii asupra sistemului imun, consider că merită cercetată o 

posibilă astfel de asociere, fiind necesare studii suplimentare. 

 

 
Figura 4. Frecvența diabetului zaharat în lotul studiat. 



14 
 

e. Distribuția pacienților cu o afecțiune renală 

Procentajul pacienților care au prezentat o afecțiune renală este de 33.33%. La fel ca și în cazul 

diabetului zaharat prezența unei afecțiuni sau a unei afectări renale poate scădea posibilitatea de 

apărare a sistemului imun, motiv pentru care sunt necesare mai multe studii în vederea cercetării 

existenței unei legături între apariția metastazelor pulmonare și patologia renală. 

 
Figura 5. Frecvența afecțiunii renale în cadrul lotului studiat 

 

f. Distribuția pacienților care au asociat o afecțiune hepatică 

Procentajul pacienților care au prezentat o afecțiune hepatică este de 27.54% (38 de pacienți din 138). 

Numărul pacienților cu istoric neoplazic și afectare hepatică este destul de mare. Rămâne de cercetat 

dacă acest lucru crește riscul ca nodulul pulmonar să fie metastază sau nu. De menționat ar fi că 

afectarea hepatică poate apărea și în cadrul unui istoric de chimioterapie, caz în care patologia hepatică 

nu mai poate fi considerată a fi un factor determinant independent. 

 
Figura 6. Frecvența prezenței afectării hepatice în cadrul lotului studiat 
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g. Distribuția pacienților care au fost supuși chimioterapiei 

Marea majoritate a pacienților a prezentat un istoric de chimioterapie (62.32%) pentru cancerul primar. 

În mod normal o astfel de terapie ar trebui să împiedice apariția metastazelor. Totuși, chimioterapia în 

sine are un impact major negativ asupra sistemului imun, scăzând astfel capacitatea oragnismului de a 

se apăra împotriva modificărilor maligne. S-ar putea astfel deschide calea spre apariția unor cancere 

primitive cu alte localizări decât cel deja cunoscut. De asemenea, în cazul cancerelor primare slab 

diferențiate, o chimioterapie țintită spre un anumit tip celular ar putea permite celorlalte tipuri de 

celule tumorale să se răspândească nestingherit în organism, în speță, la nivel pulmonar. 

 

 

 

 
Figura 7. Frecvența prezenței istoricului de chimioterapie în cadrul lotului studiat 
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h. Distribuția pacienților cu metastaze extrapulmonare 

Procentajul pacienților care au prezentat metastaze extrapulmonare este de 20.29% (28/ 138). Deși toți 

pacienții au avut inițial suspiciunea diagnostică de metastază pulmonară, totuși, doar o parte dintre ei 

au prezentat determinări secundare extrapulmonare. Rămâne de observat dacă existența acestora 

tranșează diagnosticul presupus inițial, având în vedere că existența unor metastaze deja dovedite 

crește teoretic șansa ca nodulii pulmonari să fie de asemenea determinări secundare. 

 
Figura 8. Frecvența prezenței metastazelor extrapulmonare în cadrul lotului studiat 

i. Distribuția pacienților în funcție de numărul de noduli pulmonari 

Marea majoritate a pacienților au prezentat noduli unici (63%), iar 37% au avut noduli multipli, adică 

2, 3 sau mai mulți noduli. În cazul nodulilor multipli, datele din literatură relevă faptul că în marea 

majoritate a cazurilor aceștia reprezintă determinări secundare. Se face totuși de multe ori o 

diferențiere a pacienților cu 2 sau 3 noduli în funcție de tipologia cancerului primitiv. În studiul 

prezent acest lucru nu a fost posibil. Pacienții cu istoric neoplazic și noduli solitari pulmonari 

reprezintă totuși marea majoritate a cazurilor și aceștia necesită o atenție specială atât în punerea 

diagnosticului cât și în tratamentul ulterior. 

 
Figura 9. Frecvența numărului nodulilor prezenți în cadrul lotului studiat 
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j. Distribuția pacienților în funcție de rezultatul histopatologic 

Rezultatul histopatologic al nodulului pulmonar a relevat că marea majoritate a pacienților aveau 

metastază dupa primul cancer (47.83%) fiind urmat de detectarea unui cancer pulmonar primitiv 

(24.64%). Este de remarcat faptul că există pacienți care au prezentat și metastaze pulmonare după al 

treilea cancer descoperit (1.45%). A fost evidențiat în urma analizei statistice faptul că un procentaj 

mare de pacienți care, deși prezintă istoric neoplazic, nu au metastaze pulmonare (39.13%). Aceștia 

sunt cei care au cel mai mult de pierdut în cazul în care nu ajung într-o clinică de chirurgie toracică 

pentru a beneficia de o rezecție chirurgicală optimă direcționată către patologia nou-descoperită. 

 

 
 

Figura 10. Distribuția pacienților în funcție de rezultatul histopatologic din nodulul pulmonar 
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k. Distribuția intervalului liber de boală în luni 

Cel mai lung interval liber de boală al unui pacient a fost de 244 de luni iar intervalul mediu de boală a 

fost de 29 de luni, cu abaterea standard de 33.24. Intervalul liber de boală este important în cazul 

pacienților cu istoric neoplazic. Conform datelor din literatură cu cât acesta este mai lung cu atât riscul 

de apariție al metastazelor este mai mic și atunci diagnosticul nodulilor pulmonari ar trebui mai 

degrabă îndreptat către unul benign sau malign primitiv. Această observație trebuie cunoscută de 

medicul curant, care trebuie să trimită pacientul, în aceste cazuri, spre un tratament chirurgical în 

primul rând și nu spre unul oncologic bazat pe istoricul pacientului. 

 

 
 

Figura 11. Distribuția pacienților în funcție de intervalul liber de boală 
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l. Distribuția pacienților în funcție de nivelului fibrinogenului 

Valorile crescute ale fibrinogenului reprezintă o dovadă nespecifică a prezenței inflamației sistemice. 

Cu toate că semnificația statistică este redusă, de obicei în cazul pacienților neoplazici acesta este mult 

crescut. Cel puțin teoretic în cazul leziunilor benigne noninflamatorii fibrinogenul ar trebui sa fie în 

limite normale. Cu toate acestea, există multiple cauze extrapulmonare ce pot conduce la creșterea 

valorilor fibrinogenului, cele mai multe dintre ele neavând cauze neoplazice. 

 
 

Figura 12. Distribuția pacienților cu valori crescute ale fibrinogenului în cadrul lotului studiat 
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m. Distribuția operațiilor suferite de către pacienți 

Marea majoritate a pacienților au suferit o rezecție atipică (65.22%). De menționat că rezecția atipică a 

fost realizată în cazurile în care diagnosticul intraoperator a fost stabilit ca fiind altul decât cancer 

primitiv pulmonar sau atunci când indicația operatorie a fost de biopsie și nu cu viză oncologică. 

Pneumonectomia este foarte rar indicată în cazul nodulilor pulmonari. Este folosită în cazurile în care 

această operație este singura care oferă viză oncologică, iar pacientul prezintă rezerve funcționale 

pulmonare suficiente care să-i permită supraviețuirea postoperatorie. 

 

 
 

Figura 13. Distribuția tipurilor de intervenții chirugicale la care au fost supuși pacienții. 
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Tabelul 3. Profilul demografic al pacienților cu istoric neoplazic și noduli pulmonari 

Variabilă demografică Pacienți cu metastaze 

(1, 2 sau 3) 

Pacienți cu cancer 

primitiv 

Pacienți cu leziuni 

benigne 

Sexul pacientului  Masculin  Feminin Feminin 

Vârstă medie  60 de ani 62 de ani 53 de ani 

Prezența diabetului 6 (7.1%) 4 (11.8%) - 

Prezența afecțiunii 

hepatice  

22 (26.2%) 12 (35.3%) 4 (20%) 

Prezența afecțiunii 

renale 

32 (38.1%) 8 (23.5%) 6 (30%) 

Prezența unui istoric de 

chimiotrapie 

54 (64.3%) 18 (52.9%) 14 (70%) 

Nr noduli Unic (56%) Unic (76.5%) Multiplii (30%) 

Tipul operației suferite Rezecție atipică 62 

(73.8%) 

Lobectomie 18 (52.9%) Rezecție atipică 16 

(80%) 

Intervalul mediu liber 

de boală al pacientului 

(luni) 

20 de luni 54 de luni 13 luni 

Total 84 34 20 

 

Tabelul 4. Profilul demografic al pacienților cu istoric neoplazic și metastaze extrapulmonare 

descoperiți cu noduli pulmonari: 

Variabilă demografică 
Pacienți cu metastaze (1, 2 sau 

3) 
Pacienți cu cancer primitiv 

Sexul pacientului masculin feminin/masculin 

Vârstă medie 60 de ani 70 de ani 

Prezența diabetului - - 

Prezența afecțiunii hepatice 8 (33.3%) 2 (50%) 

Prezența afecțiunii renale 12 (50%) 2 (50%) 

Prezența istoricului de 

chimiotrapie 
18 (75%) 4 (100%) 

Nr. noduli Unic Unic 

Tipul operației suferite Rezecție atipică 18 (75%) 
Lobectomie (2- 50%) 

Rezecție atipică (2-50%) 

Intervalul mediu liber de boală 

al pacientului (luni) 
26 de luni 47 de luni 

Total 24 4 
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Obiectivul 2 – investigarea factorilor de risc  
 
Pacienții cu metastaze pulmonare 

 
Factorul de risc - diabetul zaharat 
Există un număr de 10 persoane care au diabet zaharat din care 6 au prezentat metastaze. Pentru 

că lotul este mai mic de 100 pacienți, se alege valoarea Corecției Continue și a nivelului semnificativ. 
Astfel, diabetul zaharat nu este un factor de risc semnificativ pentru prezența metastazelor la pacienții 
cu noduli pulmonari și istoric neoplazic.  

 
Factorul de risc – afecțiunea hepatică 
În grupul pacienților cu istoric neoplazic și noduli pulmonari 57.9% dintre pacienți au prezentat 

o afecțiune hepatică și metastază pulmonară. Conform testului Chi pătrat de corecție continuă, acesta 
nu are o semnificație statistică (p>0.05), deci nu reprezintă un factor de risc semnificativ. În 
consecintă, la pacienții cu istoric neoplazic descoperiți cu noduli pulmonari, prezența afectării hepatice 
nu reprezintă un factor de risc pentru metastazele pulmonare. 

 
Factorul de risc – afecțiune renală 
În grupul pacienților cu istoric neoplazic și noduli pulmonari 69.6% dintre pacienți au prezentat 

o afecțiune renală și metastază pulmonară. Conform testului Chi pătrat de corecție continuă, acesta nu 
are o semnificație statistică (p>0.05), deci nu reprezintă un factor de risc semnificativ. Drept urmare, 
afecțiunea renală nu reprezintă un factor de risc pentru existența metastazelor pulmonare la pacienții 
cu istoric neoplazic și noduli pulmonari. 

 
Factorul de risc – istoric chimioterapie 
În grupul pacienților cu istoric neoplazic și noduli pulmonari 62.8% dintre pacienți au prezentat 

un istoric de chimioterapie și metastază pulmonară. Conform testului Chi pătrat de corecție continuă, 
acesta nu are o semnificație statistică (p>0.05), deci nu reprezintă un factor de risc semnificativ. 
Chimioterapia în antecedente nu reprezintă un factor de risc pentru existența metastazelor pulmonare 
la pacienții cu istoric neoplazic și noduli pulmonari descoperiți radioimagistic. 

 
Factorul de risc – numărul nodulilor 
În grupul pacienților cu istoric neoplazic și noduli pulmonari 72.5% dintre pacienți au prezentat 

noduli multiplii și metastază pulmonară. Conform testului Chi pătrat de corecție continuă, acesta are 
semnificație statistică (p<0.05). De asemenea, există o legătură slabă între numărul de noduli și 
metastază, deci reprezintă un factor de risc semnificativ. Ca urmare, în cazul pacienților cu istoric 
neoplazic și noduli pulmonari, riscul ca aceștia să fie metastaze este semnificativ mai mare la pacienții 
care prezintă noduli multipli. 

 
Pacienții cu cancer primitiv 

 
Factorul de risc – diabetul zaharat 
Există un număr de 10 persoane care au diabet zaharat din care 4 au prezentat metastaze 

pulmonare. Pentru că lotul este mai mic de 100 pacienți, se alege valoarea Corecției Continue și a 
nivelului semnificativ. Astfel, diabetul zaharat nu este un factor de risc semnificativ pentru existența 
cancerului pulmonar primitiv la pacienții cu istoric neoplazic și noduli pulmonari.  

 
Factorul de risc – afecțiunea hepatică 
Un procentaj de 31.6% dintre pacienții cu istoric neoplazic și cancer pulmonar primitiv au 

prezentat o afecțiune hepatică. Conform testului Chi pătrat de corecție continuă, acesta nu are o 
semnificație statistică (p>0.05), deci nu reprezintă un factor de risc semnificativ. Drept urmare, 
existența unei afectări hepatice la pacienții cu istoric neoplazic și noduli pulmonari nu reprezintă un 
factor de risc pentru existența cancerului pulmonar primitiv. 

 
Factorul de risc – afecțiune renală 
Un procentaj de 17.4% dintre pacienții cu istoric neoplazic și cancer pulmonar primitiv au 

prezentat o afecțiune renală. Conform testului Chi pătrat de corecție continuă, acesta nu are o 
semnificație statistică (p>0.05), deci nu reprezintă un factor de risc semnificativ. Existența unei 
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afecțiuni renale la pacienții cu istoric neoplazic și noduli pulmonari nu reprezintă un factor de risc 
pentru descoperirea histopatologică a unui cancer primitiv pulmonar. 

 
Factorul de risc – istoric chimioterapie 
Un procentaj de 20.9% dintre pacienți au prezentat un istoric de chimioterapie și metastază 

pulmonară. Conform testului Chi pătrat de corecție continuă, acesta nu are o semnificație statistică 
(p>0.05), deci nu reprezintă un factor de risc semnificativ. La pacienții cu istoric neoplazic și noduli 
pulmonari tratamentul chimioterapic în antecedente nu reprezintă un factor de risc pentru existența 
cancerului pulmonar primitiv. 

 
Factorul de risc – numărul nodulilor 
Un procentaj de 29.9% dintre pacienții cu istoric neoplazic și noduli pulmonari au prezentat 

noduli unici și cancer pulmonar primitiv. Conform testului Fisher de exactitate, acesta are semnificație 
statistică (p<0.05). De asemenea, deși există o legătură slabă între numărul de noduli și cancerul 
pulmonar primitiv, numărul de noduli reprezintă un factor de risc semnificativ. Deci, existența unui 
singur nodul pulmonar la pacienții cu istoric neoplazic reprezintă un factor de risc semnificativ 
statistic pentru existența cancerului pulmonar primitiv. 

 
Pacienții cu leziuni benigne 

 
Factorul de risc – diabetul zaharat 
Există un număr de 10 persoane care au diabet zaharat din care niciuna nu are leziuni benigne. 

Astfel, diabetul zaharat nu este un factor de risc pentru formarea leziunilor benigne pulmonare la 
pacienții cu istoric neoplazic.  

 
Factorul de risc – afecțiunea hepatică 
Un procentaj de 10.5% dintre pacienții cu istoric neoplazic au prezentat o afecțiune hepatică și 

leziuni benigne. Conform testului Chi pătrat de corecție continuă, acesta nu are o semnificație 
statistică (p>0.05), deci, nu reprezintă un factor de risc semnificativ. În consecință, prezența diabetului 
zaharat la pacienții cu istoric neoplazic și noduli pulmonari nu reprezintă un factor de risc semnificativ 
pentru existența leziunilor benigne pulmonare. 

 
Factorul de risc – afecțiune renală 
Un procentaj de 13.0% dintre pacienții cu istoric neoplazic au prezentat o afecțiune renală și 

leziuni benigne pulmonare. Conform testului Chi pătrat de corecție continuă, acest fapt nu are o 
semnificație statistică (p>0.05), deci, nu reprezintă un factor de risc semnificativ. Prezența afectării 
renale la pacienții cu istoric neoplazic și noduli pulmonari nu reprezintă un factor de risc semnificativ 
statistic pentru existența unei leziuni benigne pulmonare. 

 
Factorul de risc – istoric chimioterapie 
În grupul pacienților cu istoric neoplazic și noduli pulmonari 16.3% dintre pacienți au prezentat 

un istoric de chimioterapie și leziuni benigne. Conform testului Chi pătrat de corecție continuă, acesta 
nu are o semnificație statistică (p>0.05), deci nu reprezintă un factor de risc semnificativ. Efectuarea 
unui tratament chimioterapic în antecedente în cazul pacienților cu istoric neoplazic și noduli 
pulmonari nu reprezintă un factor de risc semnificativ statistic pentru existența leziunii benigne 
pulmonare. 

 
Factorul de risc – numărul nodulilor 
În grupul pacienților cu istoric neoplazic și noduli pulmonari 16.1% dintre pacienții înregistrați 

în studiu au prezentat noduli unici și leziuni benigne. Conform testului de corecție continuă, acesta nu 
are semnificație statistică (p>0.05). Deci, numărul nodulilor nu reprezintă un factor de risc 
semnificativ. În cazul pacienților cu istoric neoplazic și noduli pulmonari existența unui nodul unic nu 
reprezintă un factor de risc semnificativ statistic pentru leziunile pulmonare non-maligne. 
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Obiectiv 3: Examinarea operațiilor chirurgicale corespunzătoare în funcție de numărul nodulilor 

pulmonari diagnosticați.  
Acest obiectiv urmărește o clasificare a tipurilor de operații realizate pe pacienții cu noduli unici 

și noduli multiplii.  
Astfel numărul pacienților cu noduli unici și diagnosticați cu metastază de tip 1 este de 38 iar 

cei cu metastază de tip 2 este de 8 persoane. În contrast cei cu noduli multiplii dar diagnosticați cu 
metastază 1 au fost în număr de 26 persoane, cei cu metastază de tip 2 au fost 8 iar cei mai puțini au 
fost pacienții cu metastază de tip 3 în număr de 2.  

Persoanele cu cancer primitiv cu noduli unici au fost în număr de 26, dar numărul celor cu 
noduli multiplii a fost mult mai redus, și anume 8. Cei care au fost diagnosticați cu leziuni benigne 
pulmonare dar au avut noduli unici au fost 14 iar cei cu noduli multiplii au fost 6.  

 

Figura 14. Distribuția pacienților în funcție de numărul nodulilor și de rezultatul histopatologic al 

nodulului pulmonar. 

Concluzii obiectiv 3:  

 Dacă un pacient prezintă un nodul pulmonar și este diagnosticat cu metastază tip 1 atunci cea 

mai frecventa operație este cea de rezecție atipică. Această operație fiind și opțiunea în cazul 

nodulilor multiplii.  

 Dacă pacientul cu istoric neoplazic și noduli pulmonari prezintă noduli multiplii și este 

diagnosticat cu metastază tip 2 atunci se va opta pentru rezecție atipică.  

 Dacă pacientul prezintă nodul unic și este diagnosticat cu metastază tip 3 atunci se va opta 

pentru rezecție tipică.  

 Dacă pacientul prezintă nodul unic și este diagnosticat cu un cancer primitiv atunci se va opta 

pentru operația de lobectomie, urmată de rezecția atipică, însă dacă pacientul are noduli 

multiplii atunci se va opta pentru o rezecție atipică. 

 În cazul în care pacientul este diagnosticat cu un nodul unic dar cu leziuni benigne pulmonare 

atunci se va opta pentru rezecție atipică. Aceeași opțiune menținându-se și în cazul nodulilor 

multiplii.  
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Capitolul XIII – Cazuri clinice selecționate 
De multe ori, în cazul pacienților cu istoric neoplazic și noduli pulmonari solitari, aspectul 

radioimagistic poate ajuta medicul curant în aprecierea etiologiei afecțiunii pulmonare. Totuși, există 
și excepții, care nu trebuie trecute cu vederea, acestea necesitând o atitudine terapeutică diferită și un 
tratament diferit, în funcție de rezultatul HP obținut. De asemenea, o terapie oncologică empirică are 
rezultate nule, sau chiar dăunătoare în astfel cazuri. 

Voi prezenta în continuare o serie de cazuri al caror diagnostic imagistic a fost de determinare 
secundară pulmonară prin aspectul înalt sugestiv al acestei patologii, dar care a fost infirmat prin 
rezultatul histopatologic obținut în urma intervenției chirurgicale. 

 
Cazul 1: 
Primul caz este cel al unei femei, 55 de ani, fumătoare ocazional, afirmativ fără APP pulmonare 

semnificative. 
APP:  

 Hernie gastrică transhiatală cu gastrită cronică; 
 Cardiopatie ischemică cronică; 
 AVC în urmă cu 15 ani; 
 Mastoză fibrochistică. 

În decembrie 2012 se prezintă în serviciu ginecologie cu menometroragii unde este 
diagnosticată cu tumoră de col uterin. Se practică histerectomie totală și anexectomie bilaterală – 
rezultat HP: adenocarcinom endometrial slab diferențiat invaziv în jumătatea externă a miometrului și 
carcinom scuamos in situ al colului uterin; țesut ovarian cu aspecte de tumora Brenner benignă și 
chisturi de incluzie a epiteliului germinativ. 

Pacienta urmează tratament radioterapic. 
Examenul CT efectuat la 12 luni decelează un nodul pulmonar drept pentru care se ridică 

suspiciunea de determinare secundară. 
Se instituie tratament cu progestative și chimioterapie. 
Repetarea examenului CT la 16 luni evidențiaza creșterea ușoară în dimensiuni a NPS. 
Pacienta este îndrumată catre serviciul de chirurgie toracică; 
Intraoperator se decelează formațiune nodulară de cca 1,5cm diametru, bine delimitată, 

intraparenchimatoasă, la nivelul segmentului Fowler drept; 
Se decide și se practică segmentectomie tipică – segment apical inferior drept și 

limfadenectomie stațiile VII, VIII. 
Rezultat HP: Hamartocondrom pulmonar (comportament biologic benign) și ganglioni cu aspect 

reactiv și antracoză. 
 
Cazul 2: 
Al doilea caz este cel al unei paciente, 64 de ani, nefumătoare, fără expunere la noxe, fără APP 

pulmonare semnificative; 
APP:  

 HTAe sub tratament; 
 Atrofie cerebrală difuză, lacunarism cerebral (CT); 
 Nefrectomie dreaptă (nov. 2012) pentru carcinom urotelial papilar gr. II înalt 
diferențiat, invaziv în parenchimul renal (fără terapie adjuvantă). 

La 1 an postoperator examinarea CT abdominală și toracică inferioară nu decelează recidivă 
locală. De remarcat că plămânul nu a fost investigat radiologic în totalitate. 

Evaluarea CT (cap, torace, abdomen) efectuată la 2 ani postoperator decelează un nodul 
pulmonar apical drept. 

Medicul oncolog inițiază terapia cu Cisplatinium și trimite pacientul pentru evaluare 
chirurgicală toracică. 

Intraoperator se decelează formațiune nodulară de cca 1 cm diametru la nivelul lobului superior 
stâng, imprecis delimitată; 

Se practică excizia nodulului prin rezecție pulmonară atipică și limfadenectomie mediastinală 
stațiile IV, VII, X. 

Rezultat HP: Leziuni de etiologie TBC; ganglioni cu aspect reactiv nespecific. 
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Cazul 3: 
Al treilea caz este cel al unui pacient, 79 de ani, fost fumător 40 PA, sevrat 5 ani, fără APP 

pulmonare semnificative; 
APP: 

 HTA sub tratament; 
 ADK colonic operat – 2006 (hemicolectomie dreapta), chimiotratat; 
 Carcinom urotelial la nivelul vezicii urinare, electrorezecat – 2009. 

Aprilie 2014 – pacientul este investigat pentru simptomatologie respiratorie în urma căreia se 
descoperă radiologic o formațiune nodulară pulmonară stângă. 

Examenul CT afirma natura secundară a leziunii pulmonare. 
Medicul oncolog solicită investigații suplimentare pentru elucidarea diagnosticului etiologic, 

având în vedere istoricul a două neoplazii, și pacientul este trimis pentru evaluare chirurgicală 
toracică. 

Intraoperator se decelează o formațiune nodulară de cca 1cm diametru la nivelul lobului inferior 
stâng pulmonar, imprecis delimitată, intraparenchimatoasă, ce tracționează pleura viscerală – aspect 
tipic de cancer pulmonar primitiv. 

Se practică lobectomie inferioară stângă cu limfadenectomie mediastinală. 
Rezultat HP: Carcinom cu celula scuamoasă, G1, fără metastaze ganglionare. 
 
Capitolul IV – Discuții 
Principalul motiv pentru care am ales pentru analiză subiectul prezentat este că pacienții cu 

istoric neoplazic reprezintă un grup special și necesită urmărire multidisciplinară pe termen lung 
datorită riscului de apariție a determinărilor secundare, în special la nivel pulmonar, plămânul 
reprezentând un filtru pentru diseminarea limfatică și hematogenă. 

Capacitatea cancerelor de a metastaza rămâne unul dintre obstacolele majore în tratamentul 
pacienților neoplazici. Plămânul este unul dintre cele mai afectate organe în ceea ce privește patologia 
metastatică. Aproximativ 30% dintre pacienții cu cancer dezvoltă, în evoluția lor, metastaze pulmonare 
ce apar ca noduli pulmonari solitari sau multipli. Din acest motiv, o urmărire meticuloasă și periodică 
se cere atât din partea pacientului cât și a medicului curant. 

Existența la acești pacienți a unui nodul pulmonar solitar poate reprezenta și o leziune sincronă 
sau metacronă, nu neaparat o determinare secundară. Totuși, această leziune ar trebui supusă 
tratamentului chirurgical, pentru că dacă se dovedește a fi metastază, rezecția ei poate prelungi 
supraviețuirea. 

Nodulii pulmonari apăruți la pacienții operați sau aflați în tratament pentru un cancer 
extrapulmonar ridică cel mai frecvent suspiciunea determinărilor secundare. De multe ori această 
suspiciune rămâne singura care ghidează tratamentul oncologic ulterior, fără a exista o dovadă clară 
histopatologică. Sunt mulți medici care indică un astfel de tratament ca pe o probă clinică și astfel 
pacientul este supus riscurilor unei chimioterapii empirice nejustificate. 

Apariția unui nodul pulmonar solitar în cazul pacienților cu istoric neoplazic ridică suspiciunea 
unei metastaze, dar și a unui cancer primar. Cu toate astea, nu poate fi exclusă existența unei leziuni 
benigne. Există foarte multe cazuri în care un astfel de nodul nu este determinare secundară. Medicul 
curant trebuie să fie conștient de aceste posibilitati și să solicite evaluări interdisciplinare 
pneumologice și mai ales chirurgicale toracice înainte de a recomanda un tratament empiric. 

Există situații în care un nodul pulmonar solitar, în cazul pacienților cu tumori urogenitale 
operate, nu este o determinare secundară. Mai mult decât în cazul oricărui alt tip de cancer, pacienții 
cu istoric de neoplazie urogenitală și noduli pulmonari necesită dovada histopatologică a nodulului 
pulmonar, cunoscut fiind faptul că majoritatea cancerelor din această sferă metastazează mai rar 
pulmonar sau au aproximativ aceiași factori de risc ca în cazul cancerelor primitive pulmonare (de ex.: 
fumatul). 
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Tabelul 5. Modele de metastaze: cele mai obișnuite locuri de răspândire 

Tumora 

primară 

Localizarea metastazei (% din implicare) 

suprarenală SNC os piele rinichi plămân ficat ganglion 

Sân 31 23 62 20 17 66 50 70 

Vezica biliară 35 7 26 5 19    

Cervix 31 9 21 3 26    

Colorect 31 11 27 5 13 16 44 53 

Rinichi 20 19 10 5 21 72 44  

Plămân 35 37 56  16 8 73 83 

Melanom 48 48 48 44 27 60 63 58 

Ovar 20 3 12 5 6 34 48 52 

Prostată 17 2 67 3 11 49 36 68 

 

Principalele scopuri ale rezecției metastazelor pulmonare sunt vindecarea bolii sau creșterea 

IDF, creșterea supraviețuirii, indiferent de tipul histologic al neoplaziei inițiale. Criteriile pentru 

rezecția metastazelor pulmonare sunt: 

 Controlul tumorii primare; 

 Absența metastazelor extrapulmonare/extratoracice; 

 Rezervă pulmonară postoperatorie adecvată; 

 Noduli pulmonari rezecabili în totalitate; 

 Noduli pulmonari dovediți ca metastaze; 

 Nu există modalitate mai bună de tratament. 

Inițierea tratamentului chimioterapic în cazul pacienților cu neoplazii în antecedente și la care 

au fost descoperiți noduli pulmonari unici nu reprezintă o atitudine optimă, având în vedere riscurile 

unui astfel de tratament atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Inițierea unei chimioterapii empirice 

poate întârzia, uneori iremediabil, tratamentul patologiei pulmonare reale, cum ar fi de exemplu cazul 

în care leziunea pulmonară este un cancer primitiv. 

Orice NPS, indiferent de APP ale pacientului trebuie să beneficieze de diagnostic histopatologic 

pentru o atitudine terapeutică adecvată. Ar mai fi de adăugat că acest diagnostic trebuie pus cât mai 

repede de la descoperirea lui radiologică, pentru a nu întârzia un tratament optim. 

Conform studiilor retrospective aproximativ 20% dintre pacienții cu neoplasme extrapulmonare 

descoperiți cu NPS sunt de etiologie benignă. Deci 1 din 5 pacienți pot fi declarați vindecați în urma 

unei intervenții chirurgicale, fără a mai necesita tratament oncologic ulterior. 

Intervalul dintre tratamentul tumorii primare și descoperirea NPS ar putea fi un factor predictiv 

privind natura nodulului. În studiul nostru, acest lucru nu a fost dovedit clar, având în vedere analiza 

pacienților cu diferite tipuri de cancere în antecedente. Pentru ca acest lucru să fie interpretat corect 

sunt necesare studii pe loturi reprezentative de pacienți care să fi avut acelasi tip histopatologic de 

cancer în antecedente, eventual chiar cu aceeași localizare. 

În cazul pacienților cu istoric de mai multe neoplazii și noduli pulmonari, diagnosticul 

histopatologic al leziunii pulmonare devine imperios necesar, un tratament chimioterapic empiric 

având șanse minime de reușită. Mai mult decat atât, există numeroase cazuri în care nodulii pulmonari 

nu sunt determinări secundare, astfel că intervenția chirurgicală devine singura posibilitate de 

tratament curativă. 
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Capitolul XV – Concluzii 

1. Apariția nodulilor pulmonari la pacienți cu istoric neoplazic nu indică în mod obligatoriu 

existența metastazelor pulmonare. În 24,64% din cazuri aceste leziuni sunt cancere primitive 

pulmonare. În alte 14,49% din cazuri ele sunt leziuni non-neoplazice. Avem astfel un 

procentaj de 39,11% dintre pacienți care prezintă alte leziuni decât cele metastatice și care nu 

vor beneficia de pe urma unui tratament chimioterapic administrat empiric. 

2. Există frecvent situații în care NPS la pacienții cu tumori maligne operate în antecedente nu 

sunt determinări secundare pulmonare (46%); 

3. Orice NPS, indiferent de APP ale pacientului ar trebui să beneficieze de diagnostic 

histopatologic pentru o atitudine terapeutică adecvată. 

4. În cazul pacienților cu istoric neoplazic și noduli pulmonari, riscul ca aceștia să fie metastaze 

este semnificativ mai mare la pacienții care prezintă noduli multipli (p<0,05). 

5. În grupul studiat, existența unui singur nodul pulmonar la pacienții cu istoric neoplazic 

reprezintă un factor de risc semnificativ statistic pentru existența cancerului pulmonar primitiv 

(p<0,05). 

6. În grupul studiat se observă o frecvență mai mare a afectării renale în cazul pacienților cu 

istoric de două neoplazii și noduli pulmonari, dar fără semnificatțe statistică. Sunt necesare 

studii suplimentare amănunțite pentru a dovedi acest lucru. 

7. În grupul studiat nu au fost descoperiți factori de risc semnificativi statistic pentru existența 

unei afecțiuni pulmonare benigne. 

8. Dacă un pacient cu istoric neoplazic prezintă un nodul pulmonar și acesta se dovedește a fi 

metastază, atunci cea mai frecventă operație este cea de rezecție atipică. Această operație este 

și opțiunea în cazul nodulilor multiplii metastatici.  

9. Dacă pacientul cu istoric de două neoplazii tratate în antecedente și noduli pulmonari prezintă 

noduli multiplii și este diagnosticat cu metastază pulmonară provenind de la al doilea cancer, 

atunci cea mai probabilă intervenție chirurgicală va fi rezecția atipică.  

10. În cazul în care pacientul prezintă nodul unic și este diagnosticat cu un cancer primitiv, atunci 

se va opta pentru operația de lobectomie, urmată de rezecția atipică, însă, dacă pacientul are 

noduli multiplii atunci se va opta pentru o rezecție atipică.  

11. În cazul în care pacientul este diagnosticat cu un nodul unic dovedit ca leziune benignă 

pulmonară, atunci se va opta pentru rezecție atipică. Aceeași opțiune se menține și în cazul 

nodulilor multiplii. 

12. In grupul studiat, afectarea renală, afectarea hepatică și istoricul chimioterapiei nu reprezintă 

factori de risc, dar nici factori de protecție pentru existența metastazelor pulmonare. 

13. In grupul studiat, afectarea renală, afectarea hepatică și istoricul chimioterapiei nu reprezintă 

factori de risc, dar nici factori de protecție pentru existența cancerului pulmonar primitiv. 

14. In grupul studiat, afectarea renală, afectarea hepatică și istoricul chimioterapiei nu reprezintă 

factori de risc, dar nici factori de protecție pentru existența leziunilor pulmonare cu 

comportament benign. 

 


