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Κλινικά Ερωτήματα

Είναι σημαντική εκτός από δι-
αγνωστικούς λόγους και για 
λόγους πρόγνωσης. Αυτό γί-

νεται καλύτερα σαφές από τη νέα 
σταδιοποίηση κατά ΤΝΜ του καρ-
κίνου του πνεύμονα, στην οποία η 
παρουσία κακοήθους πλευριτικής 
συλλογής ανήκει στην κατηγορία 
Μ (Μ1a), [άνηκε στην κατηγορία Τ 
(Τ4)], δηλαδή κατατάσσει τη νόσο 
σε χειρότερο από πλευράς πρόγνω-
σης στάδιο σε σχέση με την προη-
γούμενη ΤΝΜ σταδιοποίηση.

Σε μία πρόσφατη προοπτική μελέτη 
εξετάσθηκε αν η αποστολή για κυττα
ρολογική εξέταση όγκου πλευριτικού 
υγρού μεγαλύτερου από 50 ml είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της διαγνωστι
κής ακρίβειας της διαγνωστικής παρα
κέντησης. Συνολικά εξετάσθηκαν 44 
ασθενείς με πλευριτική συλλογή  στη 
διαφοροδιάγνωση των οποίων υπήρχε 
υποψία κακοήθους πλευριτικής συλλο
γής. Οι 33 από τους 44 ασθενείς έπα
σχαν από γνωστή κακοήθη νόσο, δεν 
είχαν παρουσιάσει όμως κακοήθη πλευ
ριτική συλλογή στο παρελθόν. 

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε δια
γνωστική παρακέντηση της πλευριτικής 
συλλογής. Τα πρώτα 50 ml του υγρού 
απεστάλησαν στο κυτταρολογικό 
εργαστήριο σε δοχείο κυτταρολογικής 
εξέτασης. Επίσης, απεστάλη σε σάκο 
συλλογής το υπόλοιπο υγρό που συλ
λέχθηκε κατά την παρακέντηση (μέσος 
όγκος υγρού 890 ± 375ml, από 250ml 
έως 1800ml). 

Οι κυτταρολόγοι που εξέτασαν τα 
δείγματα δε γνώριζαν την προέλευσή 
τους. Η κυτταρολογική εξέταση ήταν θετική στους 23 από 
τους 44 ασθενείς (55%). Στους ασθενείς με γνωστό ιστορικό 
κακοήθους νόσου η κυτταρολογική εξέταση ήταν θετική στα 
19 από τα 33 δείγματα (58%). Και στους 23 ασθενείς που 
διαγνώστηκε κακοήθης πλευριτική συλλογή τα αποτελέσματα 
των κυτταρολογικών εξετάσεων των μικρού και μεγάλου όγκου 

δειγμάτων συμφωνούσαν απόλυτα. 
Το ίδιο παρατηρήθηκε και στις περι

πτώσεις στις οποίες δε διαγνώστηκε κα
κοήθης πλευριτική συλλογή (δηλαδή 
στους υπόλοιπους 21 ασθενείς). Με 
άλλα λόγια η αποστολή μεγαλύτερου 
από 50 ml όγκου πλευριτικού υγρού 
δεν άλλαξε τη διάγνωση της πλευριτι
κής συλλογής σε κανέναν από τους 44 
ασθενείς. Η παραπάνω μελέτη είναι ση
μαντική γιατί είναι η πρώτη προοπτική 
μελέτη που συγκρίνει τη διαγνωστική α
κρίβεια των μικρών σε όγκο δειγμάτων 
πλευριτικού υγρού (50 ml) με αυτή των 
μεγαλύτερων από 50 ml δειγμάτων για 
τη διάγνωση της κακοήθους πλευριτι
κής συλλογής. Δείχνει με σαφήνεια ότι 
δείγματα > 50ml δεν αυξάνουν τη δια
γνωστική ακρίβεια και γι’ αυτό δεν εί
ναι απαραίτητο να αποστέλλονται στα 
κυτταρολογικά εργαστήρια. 

Αυτό έχει ως συνέπεια τη μεί ωση του 
χρόνου αναμονής των αποτελεσμάτων 
από τους κλινικούς γιατρούς, τη μείωση 
του φόρτου εργασίας στα κυτταρολογικά 
εργα στήρια, καθώς και τη μείωση του 
συνολικού κόστους νοσηλείας των 
ασθενών με πλευριτικές συλλογές. Τα 
μειονεκτήματα της μελέτης είναι ο σχετικά 
μικρός αριθμός ασθενών, το μεγάλο 
ποσοστό ασθενών με γνωστό κακόηθες 
νόσημα και ότι δεν έγινε ανάλυση με 
βάσει τον τύπο του καρκίνου. 

Μένει να αποδειχθούν τα απο τε
λέσματά της σε προοπτικές μελέτες με 
μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Επίσης, 
πρέπει να εξετασθεί αν τα αποτελέσμα
τα έχουν την ίδια ισχύ στους διαφορε
τικούς τύπους καρκίνου.
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Πόσο πλευριτικό υγρό 
χρειάζεται να στέλνουμε στους κυτταρολόγους;

Η κυτταρολογική εξέταση του υγρού πλευριτικής συλλογής είναι πολύ σημαντική, 

τόσο για ασθενείς με πλευριτική συλλογή αγνώστου αιτιολογίας, όσο και για τους 

ασθενείς που πάσχουν από γνωστή κακοήθη νόσο και παρουσιάζουν πλευριτική 

συλλογή κατά τη διάγνωση ή την πορεία της νόσου τους.

Εικόνα 1. Mεγάλη πλευριτική συλλογή στο 
δεξιό ημιθωράκιο.
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