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Измерения



Философия на ПЛЕВРОЛОГИЯТА

Клинична проекция на измеренията



Плеврален пъзел 



Плеврален пъзел 



Алгоритъм Плеврална течност

Има ли значимо количество течност ( >10 mm сонографски)?
по R. Light, 2003

Не Да

Наблюдение Има ли сърдечна недосатъчност?

по R. Light, 2003

Не Да

Да

Има ли асиметричен излив, гръдна болка или фебрилитет?

Не

Диуретик и наблюдение

Ако изливът персистира > 3 дниТоракоцентеза

Има ли един или повече от 
критериите за ексудат?

Не ДаНе Да

Light R. N Engl J Med 2003; 346 (25): 1971-1977



Торакоцентеза

Алгоритъм 
(продължение)

по R. Light, 2003Торакоцентеза

Има ли един или повече от 
критериите за ексудат?

по R. Light, 2003

Не Да

Трансудат: лекувай сърдечна 
слабост, цироза или нефроза!

Eксудат: интерпретирай глюкоза, pH, цитология и посевки!

Ако изливът е лимфоцитарен:
изследвай маркери за туберкулоза!

Ако изливът е неутрофилен: парапневмоничен

Глюкоза 3.3-2.2 mmol/LТуберкулоза: ADA > 40 IU/L
PCR (+) за M. tuberculosis

INF-γ > 140 pg/mL

Глюкоза < 2.2 mmol/L, pH < 7.2, 
локулации

Ако няма доказана причина изключи тромбоемболизъм – изследвай D-димер!

Серия торакоцентези:
наблюдавай за емпием!

Плеврален дренаж

Ако няма доказана причина, изключи тромбоемболизъм – изследвай D-димер! 
Обсъди необходимост от VATS!

Light R. N Engl J Med 2003; 346 (25): 1971-1977



ЧЕСТИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

Н бНе, защото биохимичните и цитологичните характе-
ристики на течността в двете плеврални кухини са 
идентични. Препоръчителна е торакоцентеза на по-р р р
големия излив, най-често вдясно. 

Kalomenidis I et al. Chest 2003; 124:167-176



ЧЕСТИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

Да – чрез използване на логистични регресионни моде-
ли, програмирани за компютърна употреба.

№ Променливи Експоненциални уравнения
1. Плеврален протеин (ProPF) 1,68 (ProPF резултат – 3, 263)

2. Плеврален/серумен протеин (ProR) 13,45 (ProR резултат – 0,505)

3. Плеврална LDH (LDHPF) 4,97 (LDHPF резултат – 0,676)

4. Плеврална/серумна LDH (LDHR) 4,24 (LDHR резултат – 0,792)

5. Плеврален холестерол (CholPF) 0,08 (CholPF резултат – 52,208)

6. Плеврален/серумен холестерол (CholR) 13,98 (CholR резултат – 0,350)

Heffner J et al. Am J Respir Crit Care Med 2003; 167: 1591-1599

р ру р ( ) , ( р у , )

7. Плеврален минус серумен албумин (AlbG) –2,43 (AlbG резултат – 1,307) 



ТРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ 
В АЛГОРИТЪМА ПРИ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ

ЧЕСТИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

В АЛГОРИТЪМА ПРИ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ

* Псевдоексудат: ProPF – 29-35 g/L, CholPF – 1.1-1.55 mmol/L

По стойността на албуминовия градиент в плеврална
течност: AlbS – AlbPF > 12.0 g/Lтечност: AlbS AlbPF > 12.0 g/L

Light R. N Engl J Med 2003; 346 (25): 1971-1977



ТРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ 
В АЛГОРИТЪМА ПРИ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ

ЧЕСТИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

В АЛГОРИТЪМА ПРИ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ

По стойността на NT-proBNP* в плеврална течност: 
≥ 1500 pg/mL

Light R. Pleural Diseases. Lippincott Williams&Wilkins 2007

* NT-proBNP – N-терминален мозъчен натрий-уретичен пептид



Плеврален пъзел 



По D. De Nicola, 2000

Алгоритъм 

Дали представените клетки са нормални 
за плевралната анатомия?

ДаНе

Дали процесът е възпалителен, 
или невъзпалителен?

Ако морфологичната картина е възпалителна, 
кой тип инфламаторни клетки предоминира? 

Ако морфологичната картина е невъзпалителна, 
има ли достатъчни критерии за малигнитет? 

Ако морфологичната картина е малигнена, 
?

• Неутрофили
Е ф коя е първичната локализация на тумора? • Еозинофили

• Макрофаги
• Лимфоцити 



ТРИСТЪПЕН МОДЕЛ НА ЦИТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР

Три нива на диалог 
цитопатолог – клиницист

(i) Диагностична категория 

(ii) Описателна цитологична диагноза

(iii) Препоръки към клинициста



ТРИСТЪПЕН МОДЕЛ НА ЦИТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР

(i) Диагностични категории

Дефинитивно бенигнен (Клас I)Дефинитивно бенигнен (Клас I)

Вероятно бенигнен (Клас II)
Възможно малигнен/слабо подозрение (Клас III)
Вероятно малигнен/силно подозрение (Клас IV)

Дефинитивно малигнен (Клас V)Дефинитивно малигнен (Клас V)

Saarela A. Oulu, Finland, 1999. http://herkules.oulu.fi/isbn9514253604/isbn9514253604.pdf



ТРИСТЪПЕН МОДЕЛ НА ЦИТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР

(i) Диагностична категория: 
Дефинитивно бенигнен (Клас I)Д ф ( )

Наличие предимно на моноцити, малко лимфоцити, 
(единични мезотелни клетки (съответства на нормален 

клетъчен състав в плеврална течност).



ТРИСТЪПЕН МОДЕЛ НА ЦИТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР

( )(i) Диагностична категория: 
Вероятно бенигнен (Клас II)

• Лимфоцити и реактивни мезотелни клетки, корелира-
щи с бенигнени плеврални нарушения (могат да са из-щ р ру ( д
раз и на т.нар. парамалигнен излив). 

• Мезотелен атипизъм – абнормни клетки без данни за 
малигненост.



ТРИСТЪПЕН МОДЕЛ НА ЦИТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР

(i) Диагностична категория: 
Възможно малигнен/слабо подозрение (Клас III)

• Значителен плеоморфизъм на реактивни мезотелни 
клетки.

• Присъствие на единични клетки с умерен атипизъм –
малигненост не може да се изключи

Тази категория означава негативен цитологичен отговор за малигнитет и при наличие на 
клинични критерии клиницистът би трябвало да повтори изследването



ТРИСТЪПЕН МОДЕЛ НА ЦИТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР

(i) Диагностична категория: 
Вероятно малигнен/силно подозрение (Клас IV)

• Eдинични или малки групи от клетки с подчертан ати-д л ал ру о ле с од ер а а
пизъм, но недостатъчен за дефинитивна диагностика 
или несъответстващи на определена хистогенеза.

• Неголеми групи от туморни клетки с напреднала де-
струкция, която не позволява дефинитивна диагноза.  

Тази категория означава позитивен цитологичен отговор за малигнитет и при наличие на 
достатъчно клинични критерии клиницистът може да я приеме като морфологично потвърждение 



ТРИСТЪПЕН МОДЕЛ НА ЦИТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР

(i) Диагностична категория: 
Д ф (К V)Дефинитивно малигнен (Клас V)

Сигурни критерии за малигнитет



ТРИСТЪПЕН МОДЕЛ НА ЦИТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР

(i) Диагностична категория: 
Недиагностичен (Клас 0)

• При забавена обработка или некачествена седиментация. 

• Изключително бедно клетъчно съдържание от малки зрели 
лимфоцити и/или напълно деструктирани клетъчни групи.



ТРИСТЪПЕН МОДЕЛ НА ЦИТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР

(ii) Описателна диагноза

• Разгърнато и свободно описание на цитологичната 
картина. 

• Задължително включва процентно съдържание на ме-
зотелни и инфламаторни клетки (PMN, Mo и Ly), с изклю-

д фчение на случаите в категория дефинитивно малигнен.



ТРИСТЪПЕН МОДЕЛ НА ЦИТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР

(iii) Препоръки към клинициста

1) Показан за повторно цитологично изследване.

2) Показан за по-нататъшно (нецитологично) изследване 
при наличие на клинични индикации. 
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Р   Решение за 
торакоскопия с прицелна биопсия 

Париетална
плевра

Висцерална
плевра



Р   Решение за 
торакоскопия с прицелна биопсия 

Абсолютни индикации

• Цитологично бенигнен и/или “идиопатичен” излив, персистиращ
повече от 30-45 дни, без сонографски данни за обемна редукция.

• Излив с клинични и/или цитологични суспекции за малигнен плевра-Излив с клинични и/или цитологични суспекции за малигнен плевра
лен мезотелиом.

• Излив след трикратен цитологичен отговор в категория възможно 
( б )малигнен (слабо подозрение). 



Плеврален пъзел 



Р   Решение за 
химическа плевродеза



Р   Решение за 
химическа плевродеза

Абсолютни индикации

• Симптоматичен малигнен излив (палиативна процедура).

• Рецидивиращ идиопатичен пневмоторакс.ц д р щ д р



Р   Решение за химическа плевродеза

Избор на химически агентИзбор на химически агент

ТалкBleomycinDoxycyclin Сребърен нитрат

Избор на метод

Пудраж
с торакоскопия

Суспенсия (каша)
с тънкотръбен дренаж

Light R. Pleural Diseases. Lippincott Williams&Wilkins 2007



П   Плевродеза с талкова суспенсия

№ СТЪПКИ
1. Рутинен плеврален дренаж с дрен тип pig-taile.
2 Р 150 L/24 h2. Редукция на евакуираната течност > 150 mL/24 h.
3. Приготвяне на талкова суспензия: 3-5.0 g предварително 

стерилизиран безазбестов талк (Mg3Si4O10(OH)2) с големина на 
частиците под 50 µm се смесва с 50 mL физиологичен серум.

4. Локална анестезия: 15 min преди плевродезата 
интраплеврално се въвежда 10 20 mL 1% Lidocaine

Игла в 
плеврална
кухина

Дрен
интраплеврално се въвежда 10-20 mL 1% Lidocaine

5. Въвеждане на талкова суспенсия интраплеврално.
6. Клампиране на плевралния дрен за 1-2 часа.
7. Начало на трайна аспирация: негативно налягане –20 cm H2O. 
8. Продължителност на аспирацията: 48-72 часа.

Сак

9. Преустановяване на аспирацията: количеството на денонощния 
аспират > 150 mL/24 h.

10. Повторение на плевродезата: ако след 48-72 часа аспиратът
продължава да надвишава 250 mL/24 h.

11. Странични действия: гръдна болка (7%) и втрисане (от 16% до 
69%)69%).

12. Оценка на отговора след 30-45 дни. Пълен отговор: 90-93%.

ATS Statement. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 1987-2001
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Плеврален пъзел 



За да се подреди плевралният пъзел 

• Плевралната течност се анализира и категоризира в триада: 
ексудат/трансудат/псевдоексудат.ексудат/трансудат/псевдоексудат.

• Плевралните клетки се анализират с шест диагностични категории.

С б б ф• С плеврална тъканна биопсия се избягва класифициране на излива 
като “идиопатичен”.

• Плевралното пространство се “затваря” за натрупване на течност р р р р ру
чрез талкова плевродеза.

За да се овладеят 4-те измерения


