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Συμπτώματα και σημεία: συνήθως μη-ειδικά για κάποια 
νόσο 

 

Ακτινολογικά ευρήματα: στην καλύτερη περίπτωση 
ενδεικτικά 

CT: βοηθητικές πληροφορίες από παρέγχυμα, 
μεσοθωράκιο, υπεζωκοτικά πέταλα 

U/S: αναγνωρίζει σημεία υπεζωκοτικής κακοήθειας το 

ίδιο καλά με την CT. Χρήσιμο για ασφαλή και 

αποτελεσματική δειγματοληψία και παροχέτευση του 

υγρού 



Μία υπεζωκοτική συλλογή 

↓ 

διαγνωστική παρακέντηση 

 



Πως μοιάζει το υγρό ; 

Αχυρόχρωμο, κίτρινο  

Αιμοβαφές (11% των διιδρωμάτων) 

Αιματηρό  

Σε 59 ασθενείς με αιματηρή συλλογή 

  47% κακοήθεια, 12% τραύμα, 11% παραπνευμονική 

   μετά by-pass, καλοήθεις ΥΣ αμιάντου 

   το 11% των κακοηθών ΥΣ είναι αιματηρό 

Villena V et al. Chest 2004; 125:156-159 

► Hct > 50 % του αίματος = αιμοθώρακας 



Έντονα θολερό ή γαλακτώδες υγρό 

Εμπύημα, Χυλοθώρακας, Ψευδοχυλοθώρακας 

→ Φυγοκέντρηση→ Καθαρίζει ;;; Ναι = εμπύημα 

                                                  Όχι = τα άλλα δύο 

Χυλοθώρακας = οξεία κατάσταση  

Ψευδοχυλοθώρακας = χρόνια κατάσταση, 
πάχυνση του υπεζωκότα 

Αμφιβολίες → μέτρηση λιπιδίων 

Σοκολατόχρωμο υγρό = αμοιβάδα 

Μαύρο υγρό = ασπέργιλος 



Πως χειριζόμαστε το υγρό 

• Αέρας στην σύριγγα, ξυλοκαΐνη ή καθυστέρηση στην 
μέτρηση (24 ώρες ακόμη και στο ψυγείο) αλλοιώνουν 
σημαντικά την τιμή του pH 

• Η μέτρηση της γλυκόζης δεν επηρεάζεται  

 

• Στο ψυγείο για μία μέρα σε EDTA δεν επηρεάζει τον τύπο 
των κυττάρων  

 

• Για ADA, ΟΚ 28 μέρες στο ψυγείο  

 

• Για κυτταρολογική, ΟΚ 14 μέρες στο ψυγείο 

 

Rahman NM et al Am J Respir Crit Care Med. 2008;178:483-90. 

Chandler TM et al. South Med J 1999;92:214-7 

Conner BD et al Chest 2003;123:1181-7 

Antonagelo I et al. Respirology 2006;11:488-92 

Manosca F et al. Diagn Cytopathol 2007; 35:6-11 



Διίδρωμα ή εξίδρωμα; 

• Διίδρωμα: νόσος εξωπνευμονική και εξω-υπεζωκοτική. Η 

υπερπαραγωγή του υγρού οφείλεται σε ανισορροπία πιέσεων 

εκατέρωθεν της ενδοθηλιακής μεμβράνης στων τριχοειδών του 

πνεύμονα και του υπεζωκότα.  Οιδηματικές καταστάσεις.  

 Δεν αξιολογώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του υγρού 
 

• Εξίδρωμα: νόσος του πνεύμονα ή του υπεζωκότα. Η υπερπαραγωγή 

του υγρού οφείλεται σε αυξημένη διαπερατότητα της ενδοθηλιακής 

μεμβράνης στων τριχοειδών του πνεύμονα και του υπεζωκότα. 

Φλεγμονή/κακοήθεια.   

 Αξιολογώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του υγρού 

 



Διιδρώματα 

Καρδιακή Ανεπάρκεια                              Παρεκτόπιση iv καθετήρων 

Κίρρωση                                                    Γλυκινοθώραξ  

Νεφρική Ανεπάρκεια                                Υπολευκωματιναιμία 

Νεφρωσικό σύνδρομο                                Πνευμονική Εμβολή (;) 

Περιτοναϊκή κάθαρση  

Ουροθώρακας 

Μυξοίδημα 

Διαφυγή ΕΝΥ 



Εξιδρώματα 
Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις 

Χειρουργείο κοιλιάς • 

Μετά από bypass • 

Μετά από μεταμόσχευση πνεύμονα 

Μετά από σκληροθεραπεία κιρσών οισοφάγου 

 

Πνευμονική εμβολή • 

Σύνδρομο Dressler  

Έκθεση σε αμίαντο 

Σαρκοείδωση 

Αμυλοείδωση 

Ουραιμική πλευρίτιδα 

Σύνδρομο Meigs 

Σύνδρομο κίτρινων νυχιών 

Φαρμακευτική πλευρίτιδα 

Παγιδευμένος πνεύμονας 

Μεταακτινική πλευρίτιδα 

Ηλεκτρικά εγκαύματα 

Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών 

Χυλοθώρακας 

Αιμοθώρακας • 

Ουρινοθώρακας 

Νεοπλάσματα 

Μεταστατικό καρκίνωμα • 

Κακόηθες μεσοθηλίωμα 

Λέμφωμα 

Λοιμώδη νοσήματα 

Βακτηριακές λοιμώξεις • 

Ιογενής πλευρίτιδα • 

Φυματιώδης πλευρίτιδα • 

Μυκητιασική πλευρίτιδα 

Παρασιτική πλευρίτιδα 

Νοσήματα ΓΕΣ 

Ρήξη οισοφάγου 

Οξεία και χρόνια παγκρεατίτιδα 

Ενδοκοιλιακό απόστημα 

Νοσήματα κολλαγόνου 

Ρευματοειδής αρθρίτιδα 

ΣΕΛ 

Σύνδρομο Churg-Strauss 

Μικτή νόσος συνδετικού ιστού 

Ανοσοβλαστική λεμφαδενοπάθεια 

Σύνδρομο Sjogren 

Κοκκιωμάτωση Wegener 



Διίδρωμα ή Εξίδρωμα 
 

1. Λεύκωμα ΠΥ/ορός > 0.5 

2. LDH ΠΥ/ορός > 0.6 

3. LDH ΠΥ > 2/3 της ανώτερης ΚΦ 

τιμής   του ορού  
 

Αν ένα από τα παραπάνω ισχύει, το υγρό είναι 

ΕΞΙΔΡΩΜΑ 



Διίδρωμα ή Εξίδρωμα 

Τότε αν: 

• λεύκωμα ορός-ΠΥ > 3,1   ή 

• λευκωματίνη ορός-ΠΥ > 1,2 

 

                           …. είναι συνήθως διίδρωμα  

Τα κριτήρια του Light έχουν ευαισθησία για την 

διαπίστωση εξιδρώματος ~ 100% αλλά 

χαρακτηρίζουν >  20% των διιδρωμάτων σαν 

εξίδρωμα. Αρκετά από αυτά σε «διουρημένη 

καρδιακή ανεπάρκεια» 



Bielsa et al.  

Respirology in press 



NT-proBNP 

• Οι τιμές του υγρού σε απόλυτη συσχέτιση με αυτές του ορού. Άρα 

εξάγω συμπεράσματα για την φύση του υγρού χωρίς παρακέντηση 

• Αυξημένο στην καρδιακή ανεπάρκεια και όχι σε άλλα διιδρώματα, post-

CABG, πνευμονική εμβολή 

• EY και ΕΙΔ 94% για καρδιακή ανεπάρκεια (10 μελέτες – 1120 

ασθενείς) 

• Διαγιγνώσκει σωστά > 85% των ΥΣ καρδιακής ανεπάρκειας που με τα 

κριτήρια του Light βαφτίζονται “εξίδρωμα” 

• Ακριβέστερο από την κλίση λευκώματος ή λευκωματίνης 

• Πρόβλημα με την βέλτιστη οριακή τιμή (1500 ή 4000 pg/ml) 

Porcel et al. Am J Med 2004; 116:417, Kolditz et al. ERJ 2006;28:144-50 , Porcel JM et al. Respirology 

2007; 654-9, Liao et al. Respirology 2008;13:53-57, Han CH et al.Internal Medicine 2008; 47:1669-74, 

Long et al. Chest 2010; 137:1369-74, Porcel JM Curr Opin Pulm Med 2011; 17:215-9  





Ρουτίνα σε όλα τα εξιδρώματα 
 

pΗ και γλυκόζη 

Απόλυτος αριθμός εμπύρηνων κυττάρων και 

τύπος 

Gram χρώση 

κ/α για κοινά και B-Koch  

Σε 476 ασθενείς με ΥΣ 3,2% είχαν (+) κ/α και 1,3% είχαν (+) 
Gram χρώση 

Barnes TW et al. Chest 2005;127:916-21 



pH < 7.2 και Γλυκόζη < 40  mg/dl 

Συχνά 

Παραπνευμονική, κακοήθεια, φυματίωση, 

ρευματοειδής πλευρίτιδα 

 

Σπάνια 

Αιμοθώρακας, Παραγονομίαση, Churg-Strauss, 

ρήξη οισοφάγου, ουροθώρακας, ΣΕΛ 



Κλινική σημασία χαμηλής γλυκόζης και pH 

 Στις παραπνευμονικές, pH < 7.20 σηματοδοτεί 

ανάγκη παροχέτευσης με σωλήνα 

 Στις κακοήθεις, χαμηλές τιμές σηματοδοτούν 

εκτεταμένη προσβολή του υπεζωκοτικού χώρου από 

τον καρκίνο, υψηλή πιθανότητα να αποβεί η 

κυτταρολογική εξέταση θετική και μειωμένη 

πιθανότητα να πετύχει η πλευρόδεση 



μονοκύτταρα 

ουδετερόφιλα 

λεμφοκύτταρα 



 Συνολικά κύτταρα 2000/ μL 

1000 «μεσοθηλιακά» + 1000 «λευκοκύτταρα» 

 

«80% λεμφοκύτταρα» σημαίνει 

1. 80% επί των συνολικών  πιθανή 

φυματιώδης 

2. 80% επί των επί των «λευκοκυττάρων» = 

40% επί των συνολικών  όχι πολύ 

πιθανή φυματιώδης 

 



ΤΒ καρκίνος 

Πολλά λεμφοκύτταρα Πολλά μεγάλα μονοκύτταρα 



Εμπύρηνα Κύτταρα  

 

ΠΜΠ  οξεία κατάσταση 

 

Μονοκύτταρα, μικρά λεμφοκύτταρα  

χρόνια κατάσταση 

 



Ουδετερόφιλα Λεμφο-μονοκύτταρα 

Πνευμονία ΤΒ 

Πνευμονική εμβολή Κακοήθεια 

Υποδιαφραγματική 

φλεγμονή 

Πνευμονική εμβολή 

Οξεία ΤΒ Μετά by-pass 

Κολλαγόνωση Κολλαγόνωση  

Ιογενής 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ηωσινοφιλική ΥΣ 
 

 

≥10% ηωσινόφιλα  

 

 

1/3 τραύμα (αίμα ή αέρας) 

> 20% ιδιοπαθής  

 υπόλοιπο, όλα τα άλλα αίτια. Πιο συχνά 

κακοήθεια 
Kalomenidis Ι, Light RW Curr Opin Pulm Med 2003; 9:254-60 



817 ασθενείς με εξιδρωματική ΗΠ 

19 9 3 3 26 47 12 Krenke 2009 

1 7 0 5 7 4 0 Matthai 2003 

119 42 15 14 21 27 99 Adelman 1984 

3 3 1 0 3 12 9 Wysenbeek 1985 
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11 3 0 5 5 Reechaipichitkul 2003 

7 0 1 7 15 Martinez-Garcia 2000 

11 3 0 0 4 Rubins 1996 

17 4 0 0 8 Kalomenidis 2003 
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35 
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1 

TBC 

190 

23,2 % 

21 

2,5% 

90 

11% 

Σύνολο 

2 1 1 Kuhn 1989 

ιδιοπαθής ΠΕ πνευμονία μελέτη 



Σε λεμφο-μονοκυτταρικές ψάχνω για 

καρκίνο 

 

- Κυτταρολογική εξέταση  

- Βιοψία υπεζωκότα 

- Κυτταρομετρία ροής για  Β-λέμφωμα 



Κυτταρολογική εξέταση 

• Ευαισθησία 62-90%  

...αλλά ποικίλει ανάλογα με ιστολογικό τύπο και  

έκταση της προσβολής 

• Υποψία για λέμφωμα  κυτταρομετρία ροής 

 

 



Σε λεμφο-μονοκυτταρικές ψάχνω και για 

ΤΒ 

 

1. Αναζήτηση του μυκοβακτηριδίου 

2. ADA 

3. IFN-γ 

4. Βιοψία υπεζωκότα 



ΠΥ για Β-Koch:  

 

Το άμεσο (+) σε 0-1% άλλά μέχρι 20% 

σε HIV(+) 

 

Η κ/α (+) σε 10-50%.  



ADA 

 Όριο 40-50 U/L.  ΕΥ: 88-100 % και ΕΙΔ: 81-98%   

ΕΙΔ > 95% αν εξεταστούν οι λεμφοκυτταρικές ΥΣ  
 

Ψευδώς (+) κυρίως σε: 

Παραπνευμονικές/εμπύημα, αιματολογικές 

κακοήθειες 

 

Η ΘΠΑ διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την 

συχνότητα της ΤΒ στον πληθυσμό 

H ΑΠΑ παραμένει υψηλή (99%) σε κάθε 

πληθυσμό 



ADA στην Ελλάδα 

• Ευαγγελισμός + Αττικόν 

• 111 ΥΣ με μέτρηση ADA 

(λεμφοκύτταρα>ουδετερόφιλα) 

• 17  (15,3%) ήταν TBC  

 



1 - Specificity
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AUC = 0.942  

Cut-off 30 IU/L 

EY 94% 

ΕΙΔ 85% 

ΘΠΑ 53% 

ΑΠΑ 99% 

 

 



ADA στην Ελλάδα 

Οριακή τιμή 40 IU/L  

                                               ΕΥ 82% 

                                               ΕΙΔ 91% 

                                               ΘΠΑ 63,6% 

                                               ΑΠΑ 96% 

3/111  (2,7%) ψευδώς (-). Τιμές: 28, 31, 32 

8/111 (7,2%)  ψευδώς (+).  

 



Ψευδώς (+) 

Διάγνωση  ADA (IU/L) 

 Λέμφωμα 112 

Ρευματοειδής 95 

Μεσοθηλίωμα 80 

Αγγειομυολίπωμα 66 

ΜΜΚΠ (Αδενο) 62 

Μεσοθηλίωμα 49 

Ca μαστού 48 

Ουραιμική πλευρίτιδα 46 
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Χυλός ή Ψευδοχυλός ; 

 

Μετρώ Τριγλυκερίδια 

 

•  < 50 mg/dl = Ψευδοχυλοθώρακας  

(χοληστερόλη > 200 mg/dl και χοληστερόλη 

υγρό:ορός > 1)  
 

• > 110 mg/dl = Χυλοθώρακς 

   (χοληστερόλη υγρό:ορός < 1) 
 

• 50 - 110 mg/dl →μετρώ Χυλομικρά 





Κι όμως ακόμη δεν έχω 

διάγνωση 



Μήπως ευθύνεται κάποιο φάρμακο; 

Dasadinib 

Αμιοδαρόνη 

Νιτροφουραντοϊνη 

Φαινυντοΐνη 

Μεθοτρεξάτη 

www.pneumotox.com 



Επιλογές σε αδιάγνωστη ΥΣ 
 

1. Ελικοειδής ΑΤ θώρακα  (ΠΕ, παρέγχυμα, 

μεσοθωράκιο) 

2. ΑΤ άνω κοιλίας (υποδιαφραγματική νόσος;) 

3. Βιοψία υπεζωκότα 

4. Βρογχοσκόπηση 

5. Παρακολούθηση (δεν έχει παρεγχυματική 

προσβολή, δεν αναπαράγεται, ασυμπτωματικός) 

 



Τι βιοψία ; 
 

Κλειστή με βελόνη 
     

Θωρακοσκόπηση 
       

Βιοψία υπό ΑΤ θώρακα με σκιαστικό 
 

Ανοικτή 



Συζήτηση περιστατικών 



Θωρακαλγία/βάρος και 

δύσπνοια στην 

προσπάθεια για 1-1,5 

μήνα  

Χρόνιος βήχας καπνιστή  

Έχει υπέρταση και παίρνει 

αΔΑ 

Δεν έχει πυρετό ούτε 

ταχύπνοια ή 

αιμοδυναμικές 

διαταραχές 

Ακρόαση: ↓ ΑΨ και ΗΑΦ 

δεξιά οπισθίως 

Άνδρας 62 ετών καπνιστής 



Υγρό αιμοβαφές 

pH: 7,42 – Γλυκόζη: 82 mg/dl 

Λεύκωμα: 3,8 g/dl 

LDH: 680 IU/L 

Λεύκωμα λόγος: 0, 6 

LDH λόγος: 1,2 

Ερυθρά: 25.000/μL 

Εμπύρηνα Κύτταρα: 1300/μL 

Μονοκύτταρα  45%, Λεμφοκύτταρα 24%, 

Ουδετερόφιλα 21% 

 



Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση; 

1. Καρκίνος 

2. ΤΒ 

3. Παραπνευμονική 

4. Φαρμακευτική 



Η κυτταρολογική είναι αρνητική. Τι κάνεις; 

1. Περιμένω την τιμή της ADA σε δείγμα που έχω κρατήσει 

από την πρώτη παρακέντηση 

2. Κάνω νέα παρακέντηση, 20 ml και στέλνω νέα 

κυτταρολογική, αμυλάση, ANA και χοληστερόλη 

3. Στέλνω 1-2 νέα δείγματα ποσότητας 50 ml για 

κυτταρολογική 

4. Στέλνω 1-2 νέα δείγματα ποσότητας 50 ml για 

κυτταρολογική και εν αναμονή της ADA, ζητώ CT θώρακα 

 



Αμυλάση ΥΥ 
• 91/1041 (8.7%) ασθενών είχαν υψηλή 

ΑΜΣ 

• Οι υψηλότερες τιμές στην 

παγκρεατίτιδα 

• ΑΜΣ ΥΥ>1000  κακοήθεια ή 

παγκρεατίτιδα 

• ΑΜΣ ΥΥ > ορού συνήθως σε 

κακοήθεια και παγκρεατίτιδα αλλά 

μπορεί να βρεθεί σε κάθε ασθενή με 

υψηλά επίπεδα στο ΥΥ 

• Σκέψου ρήξη οισοφάγου  

7 παγκρεατίτιδα 

7 πνευμονία 

7 άλλα 

2 ΚΑ 

3 κίρρωση 

12 TBC 

53 κακοήθεια 

Joseph et al. Chest 1992;102:1455 

Villena et al. Chest 2002;121:470 



ΑΝΑ στο υπεζωκοτικό υγρό 
Αντανακλούν τον ορό, άρα δεν δείχνουν τοπική παθολογία. 

ΑΝΑ>1/160, ψευδώς θετικά κυρίως σε καρκίνο (μέχρι και 1:5120), αλλά και λοιμώξεις, 
ΚΑ, περικαρδίτιδα, σκληρόδερμα, «ιδιοπαθείς» και διδρώματα. Ψευδώς αρνητικά.  

Τα ίδια για τα anti-DNA. Λόγος ορός/ΠΥ ποικίλει τόσο σε ΣΕΛ όσο και σε άλλες 
νόσους. 

Σε ασθενείς με γνωστό ΣΕΛ και ΥΣ, απουσία ΑΝΑ ή anti-DNA στο υγρό ενισχύει την 
υποψία ότι η ΥΣ δεν οφείλεται στην νόσο 

7% 

91 % 

ΑΝΑ ΥΥ>1:160 

34% Άλλα (Ν=55) Άλλα (Ν=552) 

62,5% ΣΕΛ (Ν=56) ΣΕΛ (Ν=56) 

ΑΝΑ ΥΥ/ορού>1 

GoodJT et al. Chest 1983; 84”714-18, Khare et al. Chest 1994; 106:866-71 

Wang et al. Eur Respir J 2000;15:1106-10 

Porcel JM et al. Lupus 2007;16:25-27, Toworakul C et al. Lupus 2011;20:1042046 



Πόσα δείγματα; 

Ένα δείγμα         ευαισθησία 60% 

Τρία δείγματα  ευαισθησία 80% 
Light RW, Ball WC. JAMA 1973;225:257-260 

 

65% ευαισθησία το 1ο δείγμα 

27% το 2ο δείγμα 

5% το 3ο δείγμα 
Garcia LW et al Mod Pathol1994;7:665-8 

50% ευαισθησία το 1ο δείγμα 

+7 % το 2ο δείγμα 

+1,2 % το 3ο δείγμα 

Porcel JM et al. Respirology 2010; 1-9 

 



CT 



Η αξονική τομογραφία . ADA: 32 IU/L, 3 
κυτταρολογικές αρνητικές. Τι κάνεις; 

1. Βιοψία με Abrams  

2. Θωρακοσκοπική βιοψία 

3. Βρογχοσκόπηση 

4. Ζητώ άλλες 3 κυτταρολογικές σε νέα 

δείγματα – προσδιορίζω tumor markers στο 

υγρό 

 

 



Βρογχοσκόπηση 
 

1. Παρεγχυματική βλάβη 

2. Αιμόπτυση 

3. Μαζική ΥΣ 

4. Μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς την 

συλλογή 

 



Βιοψία με βελόνη 
   

για φυματίωση μέση ΕΥ 69 % (εύρος 

28% - 88%) όταν αναζητώ κοκκίωμα + 

μυκοβακτηρίδιο 

 

για κακοήθεια ΕΥ 39-75%, αλλά μόνο 7-

43% των ΥΣ με αρνητική κυτταρολογική 

θα έχει θετική βιοψία 

 



Θωρακοσκόπηση 
 

Διαγιγνώσκει 75- 90% των «αδιάγνωστων» ΥΣ 

ΕΥ 85-90 % για κακοήθεια και 94-100% φυματίωση 

…μέχρι και 25% μη διαγνωστική 



Βιοψία υπεζωκότα υπό CT vs Abrams  

 

•Προοπτική, τυχαιοποιημένη 

• 50 ασθενείς με πιθανά νεοπλασματική πλευριτική 

συλλογή με αρνητική κυτταρολογική: 

• 33 (66% ) είχαν τελικά νεοπλασία. 20 (61%) 

μεσοθηλίωμα 

• Ευαισθησία όταν η βιοψία λαμβάνεται…. 

• υπό ΑΤ:         87 % 

• με βελόνη:     47 %                   p=0.02 

Maskell et al. Lancet 2003; 361: 1326. 





Θωρακοσκόπηση vs κατευθυνόμενη βιοψία 

• Προοπτική - τυχαιοποιημένη, 

• 124 ασθενείς με εξιδρωματική ΥΣ και (-) 
κυτταρολογική εξέταση 

• 33 μεσοηθηλίωμα, 47 μεταστατικό, 42 
καλοήθεις, 2 αδιάγνωστοι 

 

• Θωρακοσκόπηση                  ΕΥ 94% 

   Κατευθυνόμενη υπό CT        ΕΥ 87,5% 

Metintas M et al. Chest 2010;137:1362-68 



Επιλογή μεθόδου βιοψίας 

Υποψία ΤΒ Θωρακοσκόπηση, ανεκτή επιλογή η 

τυφλή με βελόνη 

Υποψία 

κακοήθειας 

Λίγο υγρό , ανώμαλη πάχυνση 

υπεζωκότα, βαριά κλινική κατάσταση 

πολύ υγρό , απουσία 

συμφύσεων, καλή 

κατάσταση ασθενή 

θωρακοσκόπηση 

Κατευθυνόμενη υπό 

CT ή US 



H βιοψία έδειξε αδενοκαρκίνωμα 
πνεύμονα 

1. Αρχίζω χημειοθεραπεία και εκτελώ εκκενωτικές 
παρακεντήσεις όταν ο ασθενής έχει δύσπνοια 
 

2. Βάζω θωρακικό σωλήνα και επιχειρώ πλευρόδεση και 
σταδιοποίηση 
 

3. Σταδιοποιώ και προχωρώ σε θωρακοσκοπική πλευρόδεση 

 

4. Τοποθετώ μόνιμο ενδοϋπεζωκοτικό καθετήρα 



Αντιμετώπιση  



Θεραπευτικοί χειρισμοί 
 Αντιμετώπιση του νεοπλάσματος καθαυτού με ΧΜΘ (χημειοευαίσθητα): SCLC, 

μαστός, λέμφωμα 

 

 Απελευθέρωση της λεμφικής παροχέτευσης με ΑΘ (ακτινοβολία σε λέμφωμα) 

 

 Ανακούφιση από την δύσπνοια που προκαλεί η συλλογή.  Επιτυγχάνεται με: 

παροχέτευση ή/και αποτροπή συσσώρευσης του πλευριτικού υγρού 

- Εκκενωτικές παρακεντήσεις (όταν το προσδόκιμο είναι <1 μήνα) 

- Πλευρόδεση 

- Πλευρεκτομή 

- Μόνιμοι υπεζωκοτικοί καθετήρες 



Τα « 4 ΝΑΙ» που περιμένω πριν 
προβώ σε πλευρόδεση 

1. Ο ασθενής δυσπνοεί;   

2. Βελτιώνεται η δύσπνοια μετά την αφαίρεση 

του υγρού; 

3. Έχει προσδόκιμο ζωής τέτοιο που να 

δικαιολογεί την πλευρόδεση; 

4. Μετά την παροχέτευση του υγρού 

εκπτύσσεται ο πνεύμονας; 

 



Με τι τρόπο κάνω πλευρόδεση; 

• Ταλκ ίσως λίγο πιο αποτελεσματικός από άλλους 

παράγοντες (μπλειομυκίνη, παράγωγα τετρακυκλίνης, 

ιοδοποβιδόνη, νιτρικός άργυρος) 

 

• Το ίδιο αποτελεσματικό όταν δίδεται σαν πούδρα στο τέλος 

διαγνωστικής θωρακοσκόπησης ή σαν διάλυμα μέσα από 

θωρακικό σωλήνα 



Διαδικασία πλευρόδεσης 

• Τοποθέτηση σωλήνα (προτιμάται 10-14 Fr) μέχρι την πλήρη 
παροχέτευση.  

• Α/α που δείχνει έκπτυξη του πνεύμονα  

• Ήπια καταστολή, αναλγησία (Λιδοκαΐνη 3mg/Kg, max 250 
mg) 

• Ταλκ (4-5 g) ταλκ ή Μπλειομυκίνη (60 U)  

• Ξέπλυμα με  50 ml N/S 

• Κλείσιμο του σωλήνα για 1- 2 ώρες 

• Σωλήνας σε παροχέτευση, αρνητική πίεση 

• Απομάκρυνση του σωλήνα όταν παροχετεύονται < 100- 150 
ml /24 ώρες ή σε 24-48 ώρες 

• Αν αποτύχει μπορεί να επαναληφθεί 



Indwelling pleural catheters (10.5 F) 

   94-100% άμεση ανακούφιση και  > 90% 
παραμένουν χωρίς συμπτώματα στις 30 μέρες 

Tremblay A, Michaud G. Chest 2006;129:362-8, Pollak JS et al. J Vasc Interv Radiol 2001;12:201-8, Pien 

GW et al. Chest 2001;119:164  

  Εφαρμογή και σε εξωτερικό ασθενή  

  21-70% αυτόματη πλευρόδεση τον πρώτο μήνα 
Warren WH et al. Ann THorac Surg 2008;85:1049-55, Tremblay A et al. Eur Respir J 2007; 30:759-62, 

Puntam JB et al. Ann Thor Surg 2000;69:369-75 

   Τρέχουσες ενδείξεις: παγιδευμένος πνεύμονας και 
αποτυχία πλευρόδεσης 







Συμπτωματική 

Κακοήθης ΥΣ 

ΧΜΘ; 

Θωρακικός  

σωλήνας 

ΟΧΙ 

Έκπυξη  

του  

πνεύμονα; 

Μόνιμος καθετήρας 

Πλευροπεριτοναϊκή επικοινωνία 

 

ΝΑΙ 

ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΗ 

Αποτυχία 

Υποτροπή 

ΟΧΙ 

Χαμηλό  

προσδόκιμο 

ΝΑΙ 

παρακεντήσεις 

ΟΧΙ 



Πλευριτικού τύπου άλγος-βήχας 

με πυώδη πτύελα- δύσπνοια 

από εβδομάδας 

Δεν θερμομετρήθηκε, αναφέρει  

ανεξήγητες εφιδρώσεις 

Ταχύπνοια 26/λεπτό 

Θερμοκρασία 38°C  

Ακρόαση: ↓ ΑΨ και ΗΑΦ 

αριστερά 

Αποτυχημένη προσπάθεια κλινικά 

καθοδηγούμενης 

παρακέντησης 

Άνδρας 40 ετών καπνιστής-
χρήστης ναρκωτικών ενδοφλεβίως 



Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση; 

1. Παραπνευμονική 

2. ΤΒ 

3. Πνευμονική εμβολή 

4. Φαρμακευτική 



Ποια η καταλληλότερη αγωγή? 

1. Κλαριθρομυκίνη 

2. Αμοξυκιλλίνη-Κλαβουλανικό + 

Κλαριθρομυκίνη  

3. Σιπροφλοξασίνη + Αμικασίνη 

4. Κεφτριαξόνη 

 



Λόγω της αποτυχημένης παρακέντησης ο ασθενής 
υποβάλλεται σε CT θώρακος 



Τι κάνω;  

1. Εισάγω τον ασθενή, παρακολουθώ και αλλάζω αντιβίωση 

αν δεν βελτιωθεί σε 3 μέρες 

2. Εισάγω τον ασθενή, και διενεργώ καθοδηγούμενη με  US 

παρακέντηση θώρακα  

3. Εισάγω τον ασθενή, Zητώ ραντεβού για καθοδηγούμενη 

υπό CT παρακέντηση θώρακα 

4. Στέλνω τον ασθενή σπίτι με οδηγίες να επανέλθει αν δεν 

βελτιωθεί σε 3 μέρες 

 



ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗ (ΠΥΣ):  Μία ΥΣ που συνοδεύει 
πνευμονία ή απόστημα – 90% λύεται με αντιβίωση 
μόνο 

 

ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΥΣ: Μία ΠΥΣ που απαιτεί 
παροχέτευση με θωρακικό σωλήνα  

 

ΕΜΠΥΗΜΑ: παρουσία πύου στην υπεζωκοτική 
κοιλότητα 



Σημασία παραπνευμονικής συλλογής 

• 40-57% των ασθενών με πνευμονία αναπτύσσουν υπεζωκοτική 
συλλογή  

• Η θνητότητα της πνευμονίας αυξάνει 3,7 φορές 

Hasley PB et al. Arch Intern Med 1996; 156:2206 

• Το αρχικό εξιδρωματικό στάδιο διαδέχεται το ινοπυώδες στάδιο 
μπορεί και εντός ωρών  

• «Ο ήλιος δεν πρέπει να δύσει πάνω από μια παραπνευμονική 
συλλογή» 

•  Διαφραγμάτια και εγκυστώσεις εμποδίζουν την παροχέτευση 

• 20% χειρουργική παρέμβαση και 15% θνητότητα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο 
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μέρες 

Μπορεί να εξελίσσεται ραγδαία 



Ρόλος υπερηχογραφίας θώρακα στη διερεύνηση 

υπεζωκοτικής συλλογής  

 

• Αναγνώριση υπεζωκοτικής συλλογής ακόμα και σε ελάχιστες 

ποσότητες (~5ml) 

• Αναγνώριση φύσης συλλογής και ακριβής υπολογισμός 

ποσότητας 

• Πιο ευαίσθητη από CT για εγκυστώσεις-διαφραγμάτια 

• 97% επιτυχία θωρακοκέντησης 

• 88% επιτυχία σε προηγούμενη αποτυχημένη κλινικά-

καθοδηγούμενη θωρακοκέντηση  

• Αύξηση ευαισθησίας φυσικής εξέτασης 26% 

• Μείωση κατά 6 φορές της πρόκλησης ιατρογενούς 

πνευμοθώρακα (<3%) 

• Αυτή η μείωση ΔΕΝ ισχύει αν απλά σημειωθεί το σημείο και η 

παρακέντηση γίνει σε δεύτερο χρόνο 



Την 



Υγρό κίτρινο, θολό 

pH: 7,29 – Γλυκόζη: 70 mg/dl 

Λεύκωμα: 4,1 g/dl 

LDH: 600 IU/L 

Λεύκωμα λόγος: 0, 55 

LDH λόγος: 0,8 

Εμπύρηνα Κύτταρα: 5000/μL 

Ουδετερόφιλα 90% 

Αρνητική Gram χρώση 

 



Τι κάνω μετά; 

 

1. Παρακολούθηση κλινική-ακτινολογική 

2. Αλλαγή στην αντιβιοτική αγωγή 

3. Τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα 

4. Παρακέντηση της συλλογής κάθε 2 μέρες 

 

 

 



Κλινική πορεία 

•  Ο ασθενής παραμένει εμπύρετος 2 μέρες μετά, με 
εμμονή του πόνου και της δύσπνοιας και με αύξηση 
των WBC και της CRP 

 

• Σε νέα α/α θώρακα διαπιστώνεται μικρή αύξηση του 
μεγέθους της συλλογής  

 

• Νέος έλεγχος με US με σκοπό την παρακέντηση 





Υπερηχογραφική επιδείνωση και παραμονή 
σημείων μη ελεγχόμενης σήψης 

- Νέα παρακέντηση 

Υγρό κίτρινο, θολό 

pH: 7,14 – Γλυκόζη: 40 mg/dl 

Λεύκωμα: 3,8 g/dl 

LDH: 1200 IU/L 

Εμπύρηνα Κύτταρα: 15000/μL 

Ουδετερόφιλα 98% 

Αρνητική Gram χρώση 

 



Τι κάνω; 

1.  

1. Υπομονή: Εμμονή στην ίδια αγωγή 

2. Αλλαγή στην αντιβιοτική αγωγή και τοποθέτηση 

θωρακικού σωλήνα 

3. Τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα 

4. Διαδοχικές καθημερινές εκκενωτικές 

παρακεντήσεις μέχρι την υποχώρηση του πυρετού 



Maskell NA et al. AJRCCM 2006; 174:817-23 

Μικροβιολογία επιπλεγμένης/εμπυήματος : MIST 



Πότε θα βάλω σωλήνα? 

• Εμπύημα 

• Παρουσία μικροβίων (Gram  χρώση ή κ/α 
του υγρού) 

• pH <7.20  

• Εγκυστωμένη ΥΣ (;) 

• Μεγάλη συλλογή που προκαλεί δύσπνοια 
και πόνο (;) 



Τι εύρους σωλήνα θα βάλω? 

• Θεωρείται ότι οι λεπτοί σωλήνες φράζουν και προτιμάται θωρακικός 

σωλήνας 28-36 F 

• Καθετήρες 10-14 F μπορεί να παροχετεύσουν αποτελεσματικά το 70-100% 

των συλλογών, ακόμη και εμπυήματα (αναδρομικές μελέτες παρατήρησης). 

• Δεν διαφέρουν ως προς την αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους ευρείς 

σωλήνες και είναι λιγότερο επώδυνοι 

• BTS 2010 προτείνει μικρό μέγεθος σωλήνα 

• Μεγαλύτερη σημασία η σωστή θέση παρά το εύρος του σωλήνα 

• Τοποθέτηση υπό US. Η CT πλεονεκτεί μόνο στην παροχέτευση εγκυστώσεων 

που εντοπίζονται πίσω από οστά και στην επιβεβαίωση της θέσης του σωλήνα 

• Συχνά χρειάζονται περισσότεροι του ενός καθετήρες 

• Αν η παροχέτευση δεν είναι ικανοποιητική με τον καθετήρα θα πρέπει κανείς 

να κινηθεί γρήγορα προς σωλήνα μεγαλύτερου εύρους 



Θα χορηγήσω ινωδολυτικά? 

• Η μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη MIST1 (SK) 

δεν έδειξε διαφορά σε θνητότητα-ανάγκη για 

χειρουργείο 

• MIST2:  μπορεί να βοηθάει tPA + DNAαση 

• BTS 2010: δεν ενδείκνυται σαν πρακτική ρουτίνας 

• Πιθανή επιλογή σε ασθενείς που δεν βελτιώνονται 

με τον σωλήνα και δεν μπορούν να χειρουργηθούν 



• Ο ασθενής τέθηκε σε μοξιφλοξασίνη και 

μετρονιδαζόλη 

• Υπό US καθοδήγηση τοποθετήθηκε καθετήρας 12 Fr 

και παροχέτευσε 550 ml υγρό τις 2 πρώτες μέρες με 

αποτέλεσμα την ύφεση του πυρετού 

• Τρεις μέρες μετά, ενώ ο ασθενής είναι απύρετος με 

μεγάλη ύφεση των δεικτών φλεγμονής, παραμένει 

υπολειμματική εγκυστωμένη υπεζωκοτική συλλογή 

• Τι κάνω; 

 



1. Φωνάζω τον θωρακοχειρουργό και 
προγραμματίζω χειρουργείο 

 

2. Τοποθετώ και άλλον σωλήνα υπό 
ακτινολογική καθοδήγηση 

 

3. Κάνω υπομονή, συνεχίζω ως έχει 



Πότε θα σκεφτώ  χειρουργική αντιμετώπιση? 

Όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν:  

 

1. ο ασθενής παραμένει σηπτικός  

2. ικανή ποσότητα υγρού  

3. το υγρό δεν μπορεί να παροχετευτεί με σωλήνα  

4. ο σωλήνας βρίσκεται στην σωστή θέση και είναι βατός 

5. ο ασθενής λαμβάνει σωστή αντιβίωση  

6. δεν υπάρχουν άλλες εστίες λοίμωξης 

 

 Κάνε CT πριν το χειρουργείο 

Πολλές φορές θα καταλάβεις ότι απλώς χρειάζεται και 2ος σωλήνας 

 



Γιατί χειρουργούμε; 

Για να αντιμετωπίσουμε την σήψη 

Δεν χειρουργούμε «για να προλάβουμε ινοθώρακα» 

Στοχεύει την λύση των συμφύσεων και την παροχέτευση 

των εγκυστώσεων καθώς και την βέλτιστη τοποθέτηση 

σωλήνα παροχέτευσης 

 

 

 



Πότε αφαιρώ το θωρακικό σωλήνα? 

1. Αντικειμενική επιβεβαίωση υποχώρησης σήψης 

2. Ακτινολογική βελτίωση  

3. Ημερήσια παροχέτευση < 50 ml  

4. Παρακολούθηση για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την 

αφαίρεση 

5. Υπολειπόμενη ακτινολογική βλάβη στο 13% 

6. Συνήθως χωρίς λειτουργική σημασία 

7. Παρακολούθηση σε εξωτερική βάση με δείκτες 

φλεγμονής και απεικόνιση σε 1 μήνα 




