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Οι κακοήθεις υπεζωκοτικές  
συλλογές

Μια από τις συχνότερες επιπλοκές των ό-
γκων του θώρακα που προκαλούν σημαντι-
κή νοσηρότητα στους ασθενείς αυτούς, είναι 
η ιδιαίτερα ετερογενής ομάδα των κακοήθων 
υπεζωκοτικών συλλογών (ΚΥΣ). Μπορεί να 
εμφανιστούν ως αρχική εκδήλωση νεοπλα-
σίας στο θώρακα, ως όψιμη εκδήλωση ήδη 
γνωστής κακοήθειας, ή ως πρώιμη εκδή-
λωση υποτροπής του καρκίνου μετά τη θε-
ραπεία. Κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές 
μπορούν να προκληθούν από πρωτοπαθείς 
νεοπλασίες του υπεζωκότα ή από υποκείμε-
νους ενδοθωρακικούς ή εξωθωρακικούς ό-
γκους που επινέμονται τον υπεζωκότα μέσω 
αιματογενούς ή λεμφογενούς διασποράς ή 
κατά συνέχεια ιστών.

Περισσότερες από το 75% των ΚΥΣ οφεί-
λονται σε νεοπλάσματα του πνεύμονα, του 
μαστού, των ωοθηκών ή σε λεμφώματα1-3. 
Το μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα είναι ο συ-
χνότερα απαντώμενος κυτταρικός τύπος σε 
ΚΥΣ4. Τα μεσοθηλιώματα είναι πρωτοπαθείς 
όγκοι του υπεζωκότα προερχόμενα από ε-
ξαλλαγή των μεσοθηλιακών κυττάρων του 
σπλαχνικού ή του τοιχωματικού υπεζωκότα. 
Ανεξάρτητα από την αιτιολογία τους οι ΚΥΣ 
έχουν δυσμενή πρόγνωση με μια μέση επι-
βίωση που δεν ξεπερνά τους 4 μήνες5.

Ασθενείς με κακοήθεις όγκους του θώρα-
κα μπορούν ωστόσο να παρουσιάσουν υ-
πεζωκοτικές συλλογές ακόμα και εν απου-
σία καρκινικών κυττάρων στην υπεζωκοτική 
κοιλότητα. Οι συλλογές αυτές που ονομάζο-
νται «παρα-κακοήθεις», μπορεί να προκλη-
θούν από μεσοθωρακική λεμφαδενική επέ-
κταση του όγκου, βρογχική απόφραξη, ως 
αποτέλεσμα ακτινο/χημειοθεραπείας, πνευ-
μονικής εμβολής, συνδρόμου άνω κοίλης 
ή υπολευκωματιναιμίας. Για παράδειγμα, οι 
συλλογές που αναπτύσσονται σε νόσο του 
Hodgkin είναι σε σημαντικό ποσοστό παρα-
κακοήθεις οφειλόμενες στην απόφραξη του 
θωρακικού πόρου6.

Αν και η συνύπαρξη υπεζωκοτικού υγρού 
με έναν όγκο του θώρακα δεν συνεπάγεται 
επινέμηση του υπεζωκότα και κακοήθη συλ-
λογή, η αποδεδειγμένη παρουσία ΚΥΣ κα-
θιστά τον συνυπάρχοντα μη μικροκυτταρικό 
όγκο του πνεύμονα ανεγχείρητο ως στάδιο 
IIIB (Τ4Μ0) ή στάδιο IV (Μ1)σύμφωνα με την 
νεότερη πρόταση της Διεθνούς Ένωσης για 

τη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμο-
να7. Συνεπώς είναι κρίσιμης σημασίας η δι-
ευκρίνιση της επινέμησης ή μη της υπεζω-
κοτικής κοιλότητας από τον κακοήθη όγκο 
αφού αυτό θα αλλάξει δραματικά τις θερα-
πευτικές αποφάσεις που θα ληφθούν.

Η βιοχημική και κυτταρολογική ανάλυση 
του υπεζωκοτικού υγρού με τα σύγχρονα δι-
αγνωστικά μέσα δεν είναι πάντα επαρκής για 
τη διάγνωση. Ακόμα και μετά από κλειστή βι-
οψία υπεζωκότα με βελόνα τύπου Abrahms, 
το ποσοστό αδιάγνωστων υπεζωκοτικών συλ-
λογών είναι περίπου 25%8,9. Είναι τότε που 
χρειαζόμαστε μια βιοψία υπεζωκότα υπό ά-
μεση και πλήρη επισκόπηση της υπεζωκο-
τικής κοιλότητας. Χρειαζόμαστε δηλαδή μια 
θωρακοσκοπική βιοψία υπεζωκότα.

Η «ιατρική» θωρακοσκόπηση
Η ενδοσκόπηση της υπεζωκοτικής κοιλό-

τητας (θωρακοσκόπηση) εισήχθη από τον 
Σουηδό παθολόγο H.C. Jacobeus στην δια-
γνωστική και θεραπευτική πρακτική, ήδη προ 
100 ετών. Χρησιμοποιήθηκε διαγνωστικά για 

την διερεύνηση υπεζωκοτικών συλλογών αλ-
λά κυρίως θεραπευτικά για τη λύση συμφύ-
σεων που θα διευκόλυναν την εφαρμογή θε-
ραπευτικού πνευμοθώρακα σε πνευμονική 
φυματίωση (εικόνα 1). Μετά την ανακάλυψη 
αποτελεσματικής αντιφυματικής θεραπείας η 
επέμβαση εγκαταλείφθηκε για να επανεισαχθεί 
προ 10ετίας από τους επεμβατικούς πνευμο-
νολόγους ως “ιατρική” θωρακοσκόπηση σε 
αντιδιαστολή με την «video assisted thoracic 
surgery» (VATS), την ενδοσκοπική χειρουρ-
γική μέθοδο που προϋποθέτει γενική αναι-
σθησία, σωλήνα διπλού αυλού και πολλα-
πλά σημεία θωρακικής εισόδου10.  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των video-
ενδοσκοπίων έχει επιτρέψει τη διενέργεια 
της ιατρικής θωρακοσκόπησης σε συνήθη 
ενδοσκοπικό θάλαμο από πνευμονολόγο, 
χωρίς γενική αναισθησία και διασωλήνωση, 
με τοπική μόνο διήθηση λιδοκαΐνης χρησι-
μοποιώντας συνήθως ένα και σπανιότερα 2 
σημεία εισόδου στο θώρακα. Ο εξοπλισμός 
(εικόνα 2) είναι ελάχιστος και περιλαμβάνει 
1-2 trocar, το θωρακοσκόπιο, την λαβίδα βι-
οψίας, το καλώδιο ψυχρού φωτισμού και την 
κάμερα, καθώς και μια συσκευή εμφύσησης 
αέρα για τη δημιουργία πνευμοθώρακα. H 
τεχνική είναι απλή και μοιάζει πολύ με αυτήν 
της εισαγωγής σωλήνα θωρακικής παροχέ-
τευσης. Μια μικρή (1cm) τομή στο δέρμα α-
κολουθείται από διάνοιξη του μεσοπλεύρι-
ου χώρου και εισαγωγή ενός trocar δια μέ-
σου του οποίου θα περάσουν τόσο το θω-
ρακοσκόπιο όσο και οι οπτικές λαβίδες βιο-
ψίας. Χρησιμοποιείται πρωτίστως διαγνωστι-
κά στην διερεύνηση υπεζωκοτικών συλλο-
γών και όγκων του υπεζωκότα. Θεραπευτικά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλευρο-
δεσία σε κακοήθεις συλλογές και υποτροπι-
άζοντα αυτόματο πνευμοθώρακα καθώς ε-
πίσης και για λύση συμφύσεων στα αρχικά 
στάδια του εμπυήματος11.

Αντενδείξεις 
Η μόνη ουσιαστική αντένδειξη για την ε-

φαρμογή της θωρακοσκόπησης είναι η α-
πουσία υπεζωκοτικής κοιλότητας λόγω συμ-
φύσεων και η αδυναμία δημιουργίας επαρ-
κούς πνευμοθώρακα ώστε να είναι ευχε-
ρής και ασφαλής η εισαγωγή του θωρα-
κοσκοπίου. Καταστάσεις υψηλού κινδύνου 
που συνδέονται με την εφαρμογή της με-
θόδου είναι:

Ο ρόλος της «ιατρικής» θωρακοσκόπησης 
στην αντιμετώπιση των όγκων του θώρακα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ
Λέκτορας Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Εικόνα 1. Η «ιατρική» θωρακοσκόπηση.

Εικόνα 2. Ο πλήρης εξοπλισμός ενός ιατρικού 
θωρακοσκοπίου.
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 Βαριά γενική κατάσταση του ασθενούς. • 
 Υποξυγοναιμία με ή χωρίς υπερκαπνία• 
Πάσχων ετερόπλευρος πνεύμων• 
Διαταραχές πήξης• 
Μεταποφρακτική ατελεκτασία του πνεύ-• 

μονα στο υπό εξέτασιν ημιθωράκιο, «εγκλω-
βισμένος πνεύμων» (trapped lung).

Επιπλοκές
Η θωρακοσκόπηση είναι από τις ασφαλέ-

στερες πνευμονολογικές εξετάσεις με πολύ 
περιορισμένες επιπλοκές. Θνητότητα αναφέ-
ρεται σε ποσοστό <0.1%. Αιμορραγία συνή-
θως αυτοπεριοριζόμενη, μπορεί να συμβεί 
κατά την είσοδο του trocar στην υπεζωκο-
τική κοιλότητα ή κατά τη λήψη βιοψιών λό-
γω τρώσης μεσοπλευρίων ή άλλων αγγείων. 
Η άριστη γνώση της ανατομίας του θώρακα 
και της ακριβούς θέσης των αγγείων και των 
νεύρων στο εσωτερικό του ημιθωρακίου εί-
ναι αναγκαία για την αποφυγή άστοχων ή ε-
πικίνδυνων χειρισμών. Πνευμονικό οίδημα 
εξ επανεκπτύξεως του πνεύμονα μπορεί να 
συμβεί σε ταχεία εκκένωση της υπεζωκοτι-
κής συλλογής αν δεν επιτραπεί η είσοδος α-

έρα ώστε να εξισορροπηθούν οι πιέσεις. Σε 
περιπτώσεις μεσοθηλιώματος είναι πιθανή 
η διασπορά νεοπλασματικών κυττάρων δια 
μέσου της οπής εισόδου του θωρακοσκοπί-
ου στο θώρακα. Συνιστάται για αυτό το λό-
γο προφυλακτική ακτινοβόληση του θωρα-
κικού τοιχώματος στη θέση εισόδου, 10 -12 
ημέρες μετά την θωρακοσκόπηση (αν και η 
αξία του συγκεκριμένου μέτρου αμφισβητεί-
ται από πρόσφατες παρατηρήσεις).

Η ιατρική θωρακοσκόπηση στη δι-
ερεύνηση πιθανής κακοήθους υπε-
ζωκοτικής συλλογής και υπεζωκο-
τικών όγκων

Η κύρια ένδειξη της ιατρικής θωρακοσκό-
πησης είναι η διάγνωση μιας υπεζωκοτικής 
συλλογής την οποία έχουν αποτύχει να δια-
γνώσουν οι συνήθεις κλινικο-εργαστηριακές 
εξετάσεις και αναλύσεις του υγρού. 

Α. Η βιοψία υπεζωκότα μέσω του θωρα-
κοσκοπίου έχει ευαισθησία >95% δίνοντας 
ακριβή ιστολογική διάγνωση σε προηγουμέ-
νως αδιάγνωστες υπεζωκοτικές συλλογές. Η 
κυτταρολογική εξέταση πλευριτικού υγρού 

και η τυφλή βιοψία με βελόνη Abrahms 
δεν υπερβαίνουν το 62% και 44% αντίστοι-
χα ενώ η ευαισθησία του συνδυασμού των 
δύο, μόλις αγγίζει το 74%12,13.

 Η θωρακοσκοπική βιοψία υπεζωκότα υ-
περτερεί σαφώς των άλλων μεθόδων, για-
τί ακριβώς γίνεται υπό άμεση επισκόπηση, 
λαμβάνει μεγαλύτερα ιστοτεμαχίδια και συν-
δέεται με λιγότερες επιπλοκές. Η ενδοσκο-
πική εικόνα και η μορφολογία των αλλοι-
ώσεων που παρατηρούνται δεν είναι σε θέ-
ση να προβλέψουν το είδος της κακοήθειας 
και για αυτό ενδελεχής παθολογοανατομι-
κός και ανοσο-ιστοχημικός έλεγχος είναι α-
παραίτητος προκειμένου να τεθεί ασφαλής 
διάγνωση (Εικόνες 3,4).

Η ιστολογική διάγνωση της «μη ειδικής» 
πλευρίτιδας που ορισμένες φορές απαντά-
ται όταν το ιστολογικό δείγμα της θωρακο-
σκοπικής βιοψίας δεν παρουσιάζει αλλοιώ-
σεις ικανές να θεμελιώσουν κακοήθεια ή κά-
ποια γνωστή κλινική οντότητα, στην πλειο-
ψηφία των ασθενών (>90%) ακολουθεί κα-
λοήθη πορεία.14 Τα αναφερόμενα ψευδώς 
αρνητικά αποτελέσματα της ιατρικής θωρα-
κοσκόπησης (5-10 %) οφείλονται σε παρά-
γοντες σχετιζόμενους με τον ενδοσκόπο και 
την τεχνική του (μικρή εμπειρία, ατελής τε-
χνική) καθώς και σε παράγοντες που αφο-
ρούν την κατάσταση του ημιθωρακίου και 
την αδυναμία να προκληθεί ικανός πνευμο-
θώρακας (συμφύσεις, παγιδευμένος πνεύ-
μονας) που αποτρέπουν την πλήρη επισκό-
πηση και την πρόσβαση σε νεοπλασματικό 
ιστό. Στις περιπτώσεις αυτές η εξέταση δεν 
θεωρείται αξιόπιστη και θα πρέπει να προ-
χωρήσουμε σε επεμβατικότερες χειρουργι-
κές τεχνικές15. Η περιβαλλοντική ή επαγγελ-
ματική έκθεση σε αμίαντο μπορεί επίσης να 
οδηγήσει σε αρχικά ψευδώς αρνητική διά-
γνωση (καλοήθης συλλογή του αμιάντου) 
και αργότερα να εμφανιστεί η πλήρης εικό-
να του κακοήθους μεσοθηλιώματος14.

Β. Επιπλέον πλεονέκτημα της μεθόδου είναι 
η δυνατότητά της να σταδιοποιεί το βρογχο-
γενές καρκίνο του πνεύμονα που συνοδεύ-
εται από υπεζωκοτική συλλογή και να δια-
κρίνει ανάμεσα στην άμεση προσβολή του 
υπεζωκότα από το νεόπλασμα και στην πα-
ρα-κακοήθη συλλογή από απόφραξη λεμ-
φαγγείων κλπ. 

Στο κακόηθες μεσοθηλίωμα η ιατρική θω-
ρακοσκόπηση μπορεί να προσφέρει πρώι-
μη διάγνωση, αλλά και ακριβέστερη σταδι-
οποίηση και καλύτερη ιστολογική ταξινό-
μηση εξαιτίας των μεγάλων ιστοτεμαχιδίων 
που μπορούν να ληφθούν. Αυτό μπορεί να 
συμβάλλει στην θεραπευτική αντιμετώπιση 
ειδικά σε κέντρα όπου εφαρμόζεται η «τρι-
πλή θεραπευτική προσέγγιση» που περι-
λαμβάνει την εξωυπεζωκοτική πνευμονεκτο-

Εικόνα 3. Αδιαφοροποίητο 
συμπαγές μεταστατικό καρκί-
νωμα του πνεύμονα με επινέ-
μηση τόσο του τοιχωματικού 
(α) όσο και του σπλαχνικού 
(β) υπεζωκότα (Αρχείο Γρ. 
Στρατάκου).

Εικόνα 4. Κακόηθες μεσο-
θηλίωμα επιθηλιόμορφου 
τύπου με ανάπτυξη ινωδών 
ταινιών και όζων στον τοιχω-
ματικό υπεζωκότα (Αρχείο Γρ. 
Στρατάκου).

Εικόνα 5. Αιμαγγειοενδοθηλίωμα/ αγγειοσάρκωμα υπεζωκότα. α. προσπίπτουσες μάζες, β. ινώδης 
διήθηση του υπεζωκότα, γ. χαρακτηριστική μικροσκοπική ιστοπαθολογία (Αρχείο Γρ. Στρατάκου, 
International Pleural Newsletter 2008;Vol6(2):10. 
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μή για το επιθηλιακού αλλά όχι για το μικτό 
ή το σαρκωματώδους τύπου μεσοθηλίωμα. 
Επίσης καλύτερα αποτελέσματα και ανταπό-
κριση στην ανοσο- και χημειο-θεραπεία έ-
χουν αναφερθεί στα πρώιμα στάδια (Ι και ΙΙ) 
του μεσοθηλιώματος16. Η ιατρική θωρακο-
σκόπηση ακόμα, είναι κατάλληλη για τη δι-
άγνωση της καλοήθους υπεζωκοτικής συλ-
λογής του αμιάντου και μπορεί να την δια-
φοροδιαγνώσει από το κακόηθες μεσοθη-
λίωμα ή άλλες κακοήθειες.

Σε μερικές περιπτώσεις οι κακοήθεις ενα-
ποθέσεις μπορεί να είναι ελάχιστες και δυσ-
διάκριτες με το σύνηθες λευκό φως του θω-
ρακοσκοπίου. Στις περιπτώσεις αυτές η ε-
φαρμογή τεχνικών αυτοφθορισμού κατά τη 
θωρακοσκόπηση αυξάνει σημαντικά την δι-
αγνωστική ευαισθησία και ακρίβεια στο πρό-
τυπο της αυτοφθορίζουσας βρογχοσκόπη-
σης17,18.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα της α-
κρίβειας των διαγνώσεων που η ιατρική θω-
ρακοσκόπηση μπορεί να παρέχει είναι οι πε-
ριπτώσεις απρόσμενων σπανίων περιπτώσε-
ων κακοήθων ή καλοήθων νόσων που κατά 
καιρούς διαγιγνώσκονται (Εικόνες 5,6).

Γ. Προκειμένου για τον καρκίνο του μα-
στού παρέχεται η δυνατότητα προσδιορι-
σμού ορμονικών υποδοχέων στο υλικό της 
βιοψίας ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα το 
θεραπευτικό σχήμα. Αντίστοιχα στα λεμφώ-
ματα οι θωρακοσκοπικές βιοψίες παρέχουν 
ικανά ιστοτεμαχίδια για μία ακριβή μορφο-
λογική ταξινόμηση. 

Η ιατρική θωρακοσκόπηση στην πα-
ρηγορική αντιμετώπιση κακοήθους 
υπεζωκοτικής συλλογής

Καθώς η αντιμετώπιση της κακοήθους συλ-
λογής είναι παρηγορική και δεν αυξάνει την 
επιβίωση, οι περισσότεροι ιατροί περιμένουν 
την εκδήλωση έντονης συμπτωματολογίας 
από τη συλλογή υγρού πριν προχωρήσουν 
σε αντιμετώπιση είτε με εκκένωση του ημι-
θωρακίου ή με πλευροδεσία. Ένα από τα 
σημαντικά πλεονεκτήματα της ιατρικής θω-
ρακοσκόπησης είναι ότι σε περιπτώσεις υ-
πεζωκοτικών συλλογών που έχουν ήδη φα-
νεί να αναπαράγονται και όπου κατά την αρ-

χική θωρακοσκοπική εξέταση διαγιγνώσκε-
ται επινέμηση του υπεζωκότα από καρκινι-
κά κύτταρα (θετική ταχεία βιοψία), υπάρχει 
η δυνατότητα να προβούμε ταυτόχρονα σε 
πλευροδεσία. 

Μέσω του θωρακοσκοπίου γίνεται δυνατή 
η εμφύσηση αποστειρωμένου ξηρού τάλκ 
ομοιογενώς σε όλο το ημιθωράκιο, τεχνική 
που προκαλεί επαρκή πλευροδεσία και α-
ποτρέπει την αναπαραγωγή υγρού με επιτυ-
χία σε περισσότερο από 90% των περιπτώ-
σεων (εικόνα 7). Το pH του πλευριτικού υ-
γρού >7.30 θεωρείται καλός προγνωστικός 
παράγοντας τόσο για την επιβίωση όσο και 
για την επιτυχία της πλευροδεσίας19. Η χρήση 
του μεγαλοσωματιδιακού, αποστειρωμένου, 
ελεύθερου αμιάντου ευρωπαϊκού ταλκ, δεν 
συνοδεύεται από επιπλοκές (ARDS, πνευμο-
νική ίνωση κλπ) που είχαν παλαιότερα ανα-
φερθεί με μη τυποποιημένα ταλκ.

Η τεχνική αυτή που είναι απλή, ασφα-
λής και χαμηλού κόστους σήμερα θεωρεί-
ται η μέθοδος εκλογής για την παρηγορική 
αντιμετώπιση της κακοήθους υπεζωκοτικής 
συλλογής20,21.

Συμπεράσματα
Η ιατρική θωρακοσκόπηση είναι μια σύγ-

χρονη, ασφαλής και αποτελεσματική μέθο-
δος διάγνωσης των υπεζωκοτικών συλλο-
γών που είτε εμφανίζονται ως πρωτοπαθείς 
είτε συνοδεύουν όγκους του θώρακα. Η ευ-
αισθησία της ξεπερνά το 90% και είναι σε θέ-
ση με ακρίβεια να σταδιοποιήσει μεταστατικά 
ή πρωτοπαθή νεοπλάσματα της υπεζωκοτι-
κής κοιλότητας αποφεύγοντας την εφαρμογή 
πιο επεμβατικών και δαπανηρών χειρουργι-
κών τεχνικών. Η δυνατότητα στον ίδιο χρόνο, 
της αποτελεσματικής χημικής πλευροδεσίας 
με εμφύσηση ταλκ μέσω του θωρακοσκο-
πίου κάνει την τεχνική αυτή ακόμα πιο χρή-
σιμη για την αντιμετώπιση των ασθενών με 
κακοήθη υπεζωκοτική συλλογή.
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