
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν.Μ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ 
 

 

 

 

Η ΧΡΗΣΗ ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΜΠΥΗΜΑΤΟΣ. 

 

 

 
ΣΧΙΖΑ Ε. ΣΟΦΙΑ 

ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 
                                                                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1998 



 2

 

 
 

 

 

 

ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ 

 

Στους καθηγητές μου 

κ. Νικόλαο Μ. Σιαφάκα 

κ. Δημοσθένη Μπούρο 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Στους γονείς μου 

                                                                                            Ευθύμιο και Γεωργία  



 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

   
 ΣΕΛΙΔΑ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ                                                                         5 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                13 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ                                                                                   15 

Α.1. Ανατομία του υπεζωκότα                                                                    15 

Α.2. Βιολογία των υπεζωκοτικών κυττάρων                                              16 

Α.3. Φυσιολογία του υπεζωκοτικού χώρου                                                17 

Α.3.1. Υπεζωκοτική πίεση                                                                          18 

Α.3.2. Παραγωγή του υπεζωκοτικού υγρού                                               18 

Α.4. Προέλευση του φυσιολογικού υπεζωκοτικού υγρού                          21 

Α.5. Απορρόφηση του φυσιολογικού υπεζωκοτικού υγρού                       21 

Α.6. Παθογένεια των υπεζωκοτικών συλλογών                                         22 

Α.7. Φυσιολογικές επιπτώσεις των υπεζωκοτικών συλλογών                   24         

Β. ΠΑΡΑΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ                 25 

Β.1. Ορισμός-επίπτωση                                                                              25 

Β.2. Παθοφυσιολογία                                                                                 26 

Β.3. Αιτιολογία εμπυήματος                                                                      30 

Β.4. Διάγνωση                                                                                            35 

Β.4.1. Κλινική εικόνα                                                                                35 

Β.4.2. Ανάλυση πλευριτικού υγρού                                                           37 

Β.5. Διαφορική διάγνωση                                                                          43 

Β.6. Απεικονιστικές τεχνικές                                                                    43 

Β.6.1. Ακτινογραφία θώρακος                                                                  43 

Β.6.2. Υπολογιστική τομογραφία θώρακος                                              44 

Β.6.3. Υπερηχογράφημα θώρακος                                                           44 

Β.6.4. Μαγνητική τομογραφία θώρακος                                                  44 

Β.7. Θεραπεία                                                                                           44 

Β.7.1. Αντιβιοτικά                                                                                    44 

Β.7.2. Παροχέτευση με θωρακοσωλήνα                                                  46 



 4

Β.7.3. Τοποθέτηση καθετήρων παροχέτευσης διαδερματικά                              48 

Β.7.4 Ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ινωδολυτικών                                                   48 

Β.7.5. Χειρουργική αντιμετώπιση                                                                       52 

Β.7.6. Στρατηγική θεραπεία παραπνευμονικών συλλογών                                 55 

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ                                                                                            57 

Γ.1. Ασθενείς-μέθοδος                                                                                         57 

Γ.2. Πρωτόκολλο στρεπτοκινάσης Νο 1                                                              60 

Γ.3 Πρωτόκολλο ουροκινάσης Νο 2                                                                    69 

Γ.4. Πρωτόκολλο στρεπτοκινάσης vs ουροκινάσης Νο 3                                    75 

Γ.5. Πρωτόκολλο ουροκινάσης vs φυσιολογικού ορού Νο 4                               83 

Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ                                                                                                     91 

Δ.1. Συζήτηση πρωτοκόλλου στρεπτοκινάσης Νο 1                                            91 

Δ.2. Συζήτηση πρωτοκόλλου ουροκινάσης Νο 2                                                 96 

Δ.3. Συζήτηση πρωτοκόλλου στρεπτοκινάσης vs ουροκινάσης Νο 3                101        

Δ.4. Συζήτηση πρωτοκόλλου ουροκινάσης vs φυσιολογικού ορού Νο 4           103 

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                                                                                        106 

Ζ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ                                                                   107 

Η. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ                                                                      112 

Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                            115 

Η. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ                                                                                                124 

 

    



 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

1985                   Απολυτήριο Λυκείου 

1991 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. 

1991 Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος. 

1991-1992 Άμισθη Επιστημονική συνεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής του 

Περιφεριακού, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

1992-1995 Ειδικευόμενη Ιατρός, Πνευμονολογικής Κλινικής του Περιφεριακού, 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

1995-1996 Ειδικευόμενη Ιατρός, Ογκολογικής Κλινικής του  Περιφεριακού, 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

05/1996 Λήψη τίτλου ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας. 

1996-1997 Εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου, ως αποσπασμένη ειδικευμένη 

αγροτική ιατρός, στο Νομαρχιακό, Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου. 

1997-παρόν Επιστημονική συνεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής του 

Περιφεριακού, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ειδική μετεκπαίδευση στο εργαστήριο μελέτης Διαταραχών της Αναπνοής στον Ύπνο 

της Πνευμονολογικής Κλινικής του Περιφεριακού, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
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Νοσημάτων Θώρακος 1996 Αθήνα. 

13. Κουρούσης Χ., Κακολύρης Σ., Ανδρουλάκης Ν., Χέρας Π., Σουγκλάκος Γ., Σχίζα Σ., 

και συν. Αντιμετώπιση ανθεκτικών στη ΧΜΘ νεοπλασμάτων με συνδυασμό Taxol, 

Vinorelbine, CDDP. 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο 1996. 
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14. Κουρούσης Χ., Κακολύρης Σ., Χέρας Π., Ανδρουλάκης Ν., Σχίζα Σ., και συν. 

Προκαταρκτικά αποτελέσματα από το συνδιασμό Taxol, Vinorelbine, CDDP σε 

ασθενείς με ανθεκτικό νεόπλασμα μαστού. 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο 1996. 

15. Κουρούσης Χ., Ανδρουλάκης Ν., Κακολύρης Σ., Βαμβακάς Λ., Σχίζα Σ., και συν. 

Θεραπεία 1ης γραμμής προχωρημένου μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνέυμονα 

με Docetaxel, CDDP. 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο 1996. 

16. Κουρούσης Χ., Κακολύρης Σ., Ανδρουλάκης Ν., Χέρας Π., Σχίζα Σ., και συν. 

Θεραπεία πρώτης γραμμής προχωρημένου μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του 

πνεύμονα με Docetaxel, CDDP. 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο 1996. 

17. Κακολύρης Σ., Κουρούσης Χ., Χέρας Π., Ανδρουλάκης Ν., Σχίζα Σ., και συν. 

Θεραπεία πρώτης γραμμής με Vinorelbine, Mitoxantrone, Carboplatine σε 

προχωρημένο καρκίνο του μαστού. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 

1996 Αθήνα. 

18. Κουρούσης Χ., Ανδρουλάκης Ν., Κακολύρης Σ., Βαμβακάς Λ., Σχίζα Σ., και συν. 

Θεραπεία 1ης γραμμής προχωρημένου μη-μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα με 

Docetaxel, CDDP. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 1996 Αθήνα. 

19. Κουρούσης Χ., Κακολύρης Σ., Ανδρουλάκης Ν., Χέρας Π., Βαμβακάς Λ., Σχίζα Σ., 

και συν. Αντιμετώπιση ανθεκτικών στη χημειοθεραπεία νεοπλασμάτων με 

συνδυασμό Taxol, Vinorelbine, CDDP. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής 

Ογκολογίας 1996 Αθήνα. 

20. Σχίζα Σ., Μπούρος Δ., Χαλκιαδάκης Γ., και συν. Συγκριτική διπλή-τυφλή μελέτη 

ενδοϋπεζωκοτικής έγχυσης ουροκινάσης ή φυσιολογικού ορού στη θεραπεία των 

εγκυστωμένων παραπνευμονικών συλλογών και του εμπυήματος. 9ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος 1997 Θεσ/νίκη.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

1. 20ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ως εισηγητής στο συμπόσιο με θέμα: Μηχανισμοί 

άμυνας και παθήσεις του Αναπνευστικού συστήματος, Αθήνα 05/1994. 

2. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων θώρακος ως εισηγητής στο εκπαιδευτικό 

σεμινάριο: 'Η αναπνοή κατά τον ύπνο-Σύνδρομο Απνοιών στον Ύπνο', Θεσσαλονίκη 

4-7/12/1997. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. 

1. Μπούρος  Δ., Σχίζα Σ.Ε. Βήχας. Μηχανισμοί άμυνας και παθήσεις  του 

Αναπνευστικού Συστήματος. Έκδοση Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 1994;49-78. 

2. Σχίζα Σ.Ε. Λειτουργία του θυρεοειδούς και Αναπνευστικό σύστημα. Συστηματικά 

νοσήματα και πνεύμονας. Εκδόσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, 

Αθήνα 1996;205-215. 

3. Σιαφάκας Ν.Μ., Σχίζα Σ.Ε., Φρουδαράκης Μ. Ενδοκρινοπάθειες και Αναπνευστικοί 

μύες. Εκδόσεις  της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Αθήνα;205-215. 

4. Μπούρος Δ., Σχίζα Σ.Ε. Αντιμετώπιση οξέων παροξυσμών της Χρονίας 

Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Έκδοση Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 1998;32-51. 

5. Συμμετοχή στη μετάφραση από την Αμερικάνικη έκδοση των διεθνώ θέσεων κοινής 

αποδοχής στη διάγνωση και θεραπεία του βρογχικού άσθματος. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Διδασκαλία μαθημάτων Παθολογία Ι και ΙΙ καθώς και Πνευμονολογίας-

Φυματιολογίας, στους σπουδαστές του 1ου έτους της Νοσηλευτικής Σχολής του 

Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, (έτος 1997). 

2. Διδασκαλία μαθημάτων Παθοφυσιολογίας, κλινικής εικόνας, διάγνωσης και 

θεραπείας του Συνδρόμου Υπνικής Άπνοιας στον ύπνο στα πλαίσια των 

μετεκπαιδευτικών μαθημάτων ειδικευομένων Πνευμονολογίας (1997) και 

Παθολογίας (1998), του Περιφεριακού, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

1. Αγγλικά 

2. Γαλλικά 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Παραπνευμονικές υπεζωκοτικές συλλογές (ΠΥΣ) καλούνται οι υπεζωκοτικές συλλογές 

οι οποίες εκδηλώνονται ως συνοδοί πνευμονίας, βρογχεκτασίας ή πνευμονικού 

αποστήματος. Διακρίνονται σε μη επιπλεγμένες και επιπλεγμένες. Οι επιπλεγμένες ΠΥΣ 

εκδηλώνονται ως μια ή πολλές εγκυστώσεις και καταλήγουν σε εμπύημα (ΕΥ). 

Η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης της ΠΥΣ και του ΕΥ παραμένει υπό συζήτηση. 

Μολονότι παραδοσιακές χειρουργικές πρακτικές (απλή  θωρακοστομία, εκτομή 

πλευρών, αποφλοίωση και θωρακοπλαστική) είναι αποτελεσματικές, οποιαδήποτε 

θεραπεία που ελαττώνει τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων θεωρείται 

προτιμητέα από τους ασθενείς και τους γιατρούς. Απλή παροχέτευση  δυνατόν να είναι 

ανεπαρκής, λόγω αποφράξεως του θωρακοσωλήνα, εγκυστώσεως ή στρεβλώσεως και 

κακής τοποθετήσεως αυτού. 

Η ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ινωδολυτικών για τη θεραπεία της ΠΥΣ και του ΕΥ, 

μολονότι περιγράφηκε πρώτα από τους Tillet και συν το 1949, εν τούτοις δε 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως λόγω αλλεργικών αντιδράσεων. 

Το θέμα της παρούσης διατριβής είναι να μελετηθεί: α) αν η ενδοϋπεζωκοτική έγχυση 

ινωδολυτικών (στρεπτοκινάσης, ουροκινάσης), είναι ασφαλής και αποτελεσματικός 

τρόπος θεραπείας των ΠΥΣ και ΕΥ, μειώνοντας την ανάγκη περαιτέρω επεμβατικών 

τεχνικών. β) Να συγκριθεί η δράση των προαναφερόμενων ινωδολυτικών από πλευράς 

ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, ανεπιθύμητων ενεργειών και κόστους θεραπείας, με 

στόχο την ανάδειξη ή όχι προτεινόμενου ινωδολυτικού. γ) Να αποδειχθεί ότι η δράση 

των ινωδολυτικών γίνεται μέσω λύσης των συμφύσεων ή μέσω μηχανικής λύσεως λόγω 

του εγχεόμενου όγκου υγρού (volume effect). 

Η ανατομία του υπεζωκότα, η φυσιολογία, παθοφυσιολογία του υπεζωκοτικού υγρού και 

η παθογένεια των υπεζωκοτικών συλλογών αναφέρονται στο Γενικό μέρος. 

Στο ειδικό μέρος περιγράφονται οι ασθενείς και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, τα 

αποτελέσματα της μελέτης και ακολουθεί η συζήτησή τους και η υπάρχουσα επί του 

θέματος βιβλιογραφία. 

Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε στην Πνευμονολογική Κλινική του Περιφεριακού, 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Ιατρικό Τμήμα του 
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Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Θεωρώ υποχρέωσή μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους καθηγητές και 

μέντορές μου, κ. Νικόλαο Μ. Σιαφάκα, Καθηγητή Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου 

Κρήτης και κ. Δημοσθένη Μπούρο, Αναπληρωτή Καθηγητή Πνευμονολογίας 

Πανεπιστημίου Κρήτης, για την καθοδήγησή τους κατά την εκτέλεση της μελέτης αυτής 

και γενικότερα για την θερμή συμπαράστασή τους στην καριέρα μου. 

Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου  τους γονείς μου Ευθύμιο και Γεωργία γιατί 

αγόγγυστα και με πολύ αγάπη στάθηκαν και στέκονται δίπλα μου υλικά και ηθικά, 

στηρίζοντας αμέριστα τις επιλογές μου. 
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
Α.1.  ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ 

Ο υπεζωκότας είναι μια ορώδης μεμβράνη που καλύπτει το πνευμονικό παρέγχυμα, το 

μεσοθωράκιο, το διάφραγμα και το θωρακικό κλωβό. Διαιρείται σε σπλαχνικό και 

τοιχωματικό υπεζωκότα. Ο σπλαχνικός καλύπτει το πνευμονικό παρέγχυμα όχι μόνο στα 

σημεία επαφής του με το θωρακικό τοίχωμα, το διάφραγμα και το μεσοθωράκιο αλλά και 

στις μεσολόβιες σχισμές. Ο τοιχωματικός υπεζωκότας καλύπτει το εσωτερικό των 

θωρακικών κοιλοτήτων και υποδιαιρείται στον πλευρικό μεσοθωρακικό και 

διαφραγματικό τοιχωματικό υπεζωκότα. Ο σπλαχνικός και ο τοιχωματικός υπεζωκότας 

συναντώνται στην κορυφή του πνεύμονα. Οπίσθια της κορυφής του πνεύμονα ο 

υπεζωκότας κατεβαίνει σα μια λεπτή διπλή πτυχή που καλείται πνευμονικός σύνδεσμος 1.  

Μια μικρή ποσότητα υπεζωκοτικού υγρού υπάρχει φυσιολογικά μεταξύ του 

τοιχωματικού και του σπλαχνικού υπεζωκότα. Αυτό το λεπτό στρώμα υγρού δρά ως 

λιπαντικό και επιτρέπει στο σπλαχνικό υπεζωκότα που καλύπτει τον πνεύμονα να 

γλιστρά χωρίς τριβή κατά μήκος του τοιχωματικού υπεζωκότα που καλύπτει τη 

θωρακική κοιλότητα, κατά τη διάρκεια των αναπνευστικών κινήσεων. Ο χώρος μεταξύ 

του σπλαχνικού και του τοιχωματικού υπεζωκότα καλείται υπεζωκοτικός χώρος και έχει 

πλάτος 10-20 μm. Το μεσοθωράκιο χωρίζει με ακρίβεια το δεξιό από τον αριστερό 

υπεζωκοτικό χώρο. 

Ο τοιχωματικός υπεζωκότας υποστηρίζεται από τη συστηματική κυκλοφορία. Οι 

απόψεις για την αιμάτωση του σπλαχνικού υπεζωκότα προέρχονται από μελέτες στα ζώα 

και φαίνεται ότι εξαρτάται από το πάχος του υπεζωκότα. Σε ζώα με λεπτό υπεζωκότα η 

αιμάτωση προέρχεται από την πνευμονική κυκλοφορία, ενώ σε ζώα με παχύ υπεζωκότα 

από τη συστηματική κυκλοφορία μέσω των βρογχικών αρτηριών. Λόγω του ότι ο 

άνθρωπος έχει παχύ υπεζωκότα, από τα μέχρι τώρα δεδομένα θεωρείται πιθανό να 

αιματώνεται από τις βρογχικές αρτηρίες2 . 

Επειδή όπως αναφέρθηκε ο τοιχωματικός υπεζωκότας υποστηρίζεται από τη 

συστηματική κυκλοφορία και η πίεση στον υπεζωκοτικό χώρο είναι υποατμοσφαιρική, 

υπάρχει μια κλίση της πίεσης από το διάμεσο ιστό του υπεζωκότα πρός τον υπεζωκοτικό 

χώρο. 
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Ένα υποπρωτεϊνικό διήθημα από τα αγγεία της συστηματικής κυκλοφορίας εισέρχεται 

στο διάμεσο χώρο του τοιχωματικού υπεζωκότα και παροχετεύεται από τα μεσοθηλιακά 

κύτταρα2 . Υγρό και πρωτείνες εξέρχονται από το στρώμα του τοιχωματικού υπεζωκότα. 

Η λεμφική παροχέτευση διαθέτει μεγάλες εφεδρείες.  

Ο όγκος του υπεζωκοτικού υγρού είναι 0.1-0.2 ml/kg σωματικού βάρους5. Το 

φυσιολογικό υπεζωκοτικό υγρό είναι καθαρό και άχρωμο με συγκέντρωση πρωτεινών < 

1.5 g/dl: 1500 κύτταρα/ μL, κυριαρχούν δε μονοκύτταρα και μονοπύρηνα κύτταρα με 

ποκίλο αριθμό λεμφοκυττάρων, μακροφάγων και μεσοθηλιακών κυττάρων 5,8,9 . 

 

Α.2.  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Το στρώμα των μεσοθηλιακών κυττάρων της επιφάνειας του πνεύμονα και του 

θωρακικού τοιχώματος, φυσιολογικά είναι λείο και ημιδιαφανές. Τα μεσοθηλιακά 

κύτταρα εμφανίζουν πολυμορφία και το σχήμα τους ποικίλει από επίπεδο με 

επιμηκυσμένους πυρήνες σε κυβοειδές ή κυλινδρικό. Το πάχος των ανθρώπινων 

μεσοθηλιακών κυττάρων είναι 1-4 μm και η διάμετρος επιφανείας 6-12 μm 3 . Το 

μέγεθος, το σχήμα και ο αριθμός των μικρολαχνών που έχουν δ=0.1 μm και μήκος 

μεταξύ 0.5-1.9 μm, καθώς και το ποσό των οργανιδίων ενός μεσοθηλιακού κυττάρου 

αντανακλούν το λειτουργικό του επίπεδο 3,4. 

Ο υπεζωκότας μπορεί να διαιρεθεί σε πέντε (5) στρώματα: 

• το εσώτερο στρώμα των μεσοθηλιακών κυττάρων 

• το μικρό υπο-μεσοθηλιακό διάμεσο χώρο 

• το έσω λεπτό στρώμα ελαστικών ινών 

• το ευρύ και χαλαρό έξω διάμεσο χώρο 

• το εξωτερικό παχύ στρώμα ελεστικών ινών 

Υπεζωκοτικό υγρό, πρωτείνες και κύτταρα απομακρύνονται κυρίως δια μέσου των 

λεμφικών επικοινωνιών που υπάρχουν σε ειδικές περιοχές του τοιχωματικού υπεζωκότα. 

Πόροι μεγέθους 2-12 μm μεταξύ των τοιχωματικών μεσοθηλιακών κυττάρων 

επικοινωνούν με λεμφικές κοιλότητες 6. 

Παρά το γεγονός ότι κάποιες υπεζωκοτικές βλάβες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

εξιδρωμάτων ή διιδρωμάτων που απορροφώνται, κάποιες άλλες οδηγούν σε ινοθώρακα. 

Η λειτουργική ακεραιότητα των μεσοθηλιακών κυττάρων και η βασική μεμβράνη 



 17

φαίνεται να έχουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του τρόπου επιδιόρθωσης της 

υπεζωκοτικής βλάβης. Σχετικά ήπιες βλάβες συνδέονται με αλλοίωση των μεσοθηλιακών 

κυττάρων (κυβοειδοποίηση), πολλαπλασιασμό και επέκταση αυτών των κυττάρων  σε 

περιοχές απογύμνωσης, πολλαπλασιασμό και προσωρινή έλξη των υπομεσοθηλιακών 

ινοβλαστών και μακροφάγων και διευκόλυνση της κάθαρσης του πλευριτικού 

εξιδρώματος. Οι διαδικασίες επιδιόρθωσης μπορεί να οδηγήσουν σε ίνωση ή σε 

επούλωση χωρίς ίνωση και επαναδόμηση του τοιχώματος των μεσοθηλιακών κυττάρων. 

Περισσότερο σοβαρές βλάβες οφειλόμενες σε λοίμωξη οδηγούν σε εκτεταμένη 

απογύμνωση, και διακοπή της συνέχειας της βασικής μεμβράνης, επιτρέποντας την 

μετανάστευση ενεργοποιημένων ινοβλαστών σε περιοχές εξιδρώματος πλούσιου σε 

ινική.Επακόλουθη ίνωση και νεοαγγείωση του υπεζωκοτικού εξιδρώματος οδηγεί σε 

υπεζωκοτική ίνωση. Σοβαρή βλάβη των τοιχωματικών και σπλαχνικών επιφανειών 

προκαλεί συμφύσεις ή ακόμη και απόφραξη του υπεζωκοτικού χώρου. Η ενεργοποίηση 

των ινοβλαστών είναι αναστρέψιμη μετά την αποκατάσταση του μεσοθηλιακού 

στρώματος και την κάθαρση του υπεζωκοτικού εξιδρώματος7 . 

Η εναπόθεση ινικής στον υπεζωκότα είναι σημαντική στην παθογένεια της υπεζωκοτικής 

βλάβης. Το τοπικό ισοζύγιο ανατρέπεται, καταστέλλεται η ινωδολυτική δραστηριότητα 

και ευνοείται η εναπόθεση ινικής στην εξιδρωματική πλευρίτιδα. 

 

Α.3.  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   

Ο υπεζωκοτικός χώρος είναι το ενδιάμεσο σύστημα μεταξύ πνεύμονα και θωρακικού 

τοιχώματος και επομένως αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία της αναπνοής. 

Η πίεση του χώρου αυτού καλείται υπεζωκοτική πίεση και είναι σημαντική για τη 

φυσιολογία πνεύμονα-καρδιάς γιατί είναι η πίεση της εξωτερικής επιφάνειας του 

πνεύμονα και της καρδιάς και της εσωτερικής επιφάνειας της θωρακικής κοιλότητας. 

Λόγω του ότι ο πνεύμονας, η καρδιά και η θωρακική κοιλότητα είναι διατατά όργανα και 

επειδή ο όγκος ενός διατατού οργάνου εξαρτάται από τη διαφορά πίεσης μεταξύ του 

εξωτερικού και του εσωτερικού του οργάνου και από την ελαστικότητά του, η 

υπεζωκοτική πίεση παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του όγκου των τριών αυτών 

δομών. 
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Α.3.1. Υπεζωκοτική πίεση 

Όταν ο θώρακας είναι ανοιχτός στην ατμοσφαιρική πίεση, οι πνεύμονες μειώνονται σε 

όγκο λόγω της elastic recoil, ενώ την ίδια στιγμή ο θώρακας αυξάνεται σε όγκο. Όταν ο 

θώρακας είναι ανοιχτός ο όγκος στην θωρακική κοιλότητα είναι περίπου 55% της VC 

(ζωτικής χωρητικότητας), ενώ ο όγκος των πνευμόνων είναι μικρότερος της RV 

(υπολειπόμενος όγκος). 

Με το θώρακα κλειστό και τον ασθενή σε ηρεμία, το αναπνευστικό σύστημα βρίσκεται 

στην FRC (λειτουργικά υπολειπόμενη χωρητικότητα), που αποτελεί το 35% της TLC 

(ολική πνευμονική χωρητικότητα)10 . Έτσι στην FRC οι αντίθετες ελαστικές δυνάμεις 

του θωρακικού τοιχώματος και του πνεύμονα παράγουν αρνητική πίεση μεταξύ του 

τοιχωματικού και του σπλαχνικού υπεζωκότα, που ονομάζεται υπεζωκοτική πίεση. Η 

πίεση αυτή περιβάλλει τον πνεύμονα , καθορίζει τον όγκο του και αναπαριστά την 

ισσοροπία μεταξύ των ελαστικών δυνάμεων επαναφοράς του πνεύμονα και του 

θωρακικού τοιχώματος10 . 

Η υπεζωκοτική πίεση μετρείται έμμεσα από την οισοφάγεια πίεση, μέσω οισοφάγειου 

μπαλονιού, λόγω του ότι ο οισοφάγος βρίσκεται μεταξύ των δύο υπεζωκοτικών χώρων11 .  

Η υπεζωκοτική πίεση δεν είναι ενιαία σε όλο τον υπεζωκοτικό χώρο. Υπάρχει διαφορά 

πίεσης μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου τμήματος του πνεύμονα, με την 

υπεζωκοτική πίεση να είναι χαμηλότερη ή περισσότερο αρνητική στα ανώτερα τμήματα 

του πνεύμονα και υψηλότερη ή λιγότερο αρνητική στα κατώτερα τμήματα του 

πνεύμονα12 . Οι κυριώτεροι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τη διαφορά πίεσης είναι: 

η βαρύτητα, οι διαφορές σχήματος πνεύμονος και θωρακικού τοιχώματος και το βάρος 

του πνεύμονα και των άλλων ενδοθωρακικών δομών10. Η διαφορά πίεσης φαίνεται να 

είναι περίπου 0.50 cm H2O/cm κάθετης απόστασης12 . Στην όρθια θέση η διαφορά της 

υπεζωκοτικής πίεσης μεταξύ της κορυφής και της βάσης του πνεύμονα μπορεί να είναι 

12 cm ή και παραπάνω. 

Α.3.2. Παραγωγή υπεζωκοτικού υγρού 

Το υγρό που εισέρχεται στον υπεζωκοτικό χώρο παράγεται: στον διάμεσο χώρο του 

πνεύμονα, στα υπεζωκοτικά τριχοειδή, στα ενδοθωρακικά λεμφαγγεία και στην 

περιτοναική κοιλότητα 

. 
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Α.3.2.a. Διάμεσος χώρος του πνεύμονα 

Υγρό συσωρεύεται στον υπεζωκοτικό χώρο από το διάμεσο χώρο του πνεύμονα σε 

υψηλής πίεσης ή υψηλής διαπερατότητας πνευμονικό οίδημα 13-15 . 

 

Α.3.2.b.. Υπεζωκοτικά τριχοειδή 

Η κίνηση του υγρού μεταξύ των υπεζωκοτικών τριχοειδών και του υπεζωκοτικού χώρου 

βασίζεται στο νόμο του Starling: 

Qf = Kf [(PH1-PH2) - σ (π1-π2)] 

όπου Qf  είναι η ροή του υγρού, Kf είναι ο συντελεστής διήθησης, PH και π είναι η 

υδραυλική και κολλοειδοσμωτική πίεση και σ είναι ο συντελεστής ανάκλασης διαλυτής 

ουσίας (πρωτείνης πλάσματος) της μεμβράνης. Ο συντελεστής σ είναι αριθμός που 

ποικίλει από 0 έως 1. Για σ =1 η ακτίνα της διαλυτής ουσίας είναι μεγαλύτερη από αυτή 

των πόρων της μεμβράνης και επομένως δε μπορεί να υπάρξει ρυθμός ροής διαλυτής 

ουσίας δια μέσου της μεμβράνης. Για σ =0, η ακτίνα των πόρων της μεμβράνης είναι 

αρκετά μεγάλη ώστε να επιτρέψει στη διαλυτή ουσία να διασχίσει τη μεμβράνη. Για 0 < 

σ < 1, υπάρχει μερικός περιορισμός της κίνησης της διαλυτής ουσίας 16,17 . Οι πιέσεις οι 

οποίες επιδρούν στην κίνηση του υγρού από τα τριχοειδή στον υπεζωκοτικό χώρο στον 

άνθρωπο, φαίνονται στo σχεδιάγραμμα 1. 

 

 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΣ 

ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΣ 

ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΣ 
  

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ  ΠΙΕΣΗ 

 

 

+ 30 − 5 + 24 

           

35  29 

6  0 

               

29  29 

   

+ 34 + 5 + 34 
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Η υδροστατική πίεση στον τοιχωματικό υπεζωκότα είναι περίπου 30 cm H20, ενώ η 

υπεζωκοτική πίεση είναι περίπου -5 cm H20. Άρα υπάρχει μια διαφορά πίεσης 30-(-

5)=35 cm H20 που οδηγεί υγρό από τα τριχοειδή του τοιχωματικού υπεζωκότα στον 

υπεζωκοτικό χώρο. Αντίθετη της διαφοράς υδροστατικής πίεσης είναι η διαφορά 

ωσμωτικής πίεσης. Η ωσμωτική πίεση στο πλάσμα είναι περίπου 34 cm H20. 

Φυσιολογικά η μικρή ποσότητα του υπεζωκοτικού υγρού περιέχει μικρή ποσότητα 

πρωτείνης και έχει ωσμωτική πίεση περίπου 5 cm H20 8, που οδηγεί σε διαφορά 

ωσμωτικής πίεσης  34-5=29 cm H20. Έτσι η καθαρή διαφορά πίεσης είναι 35-29= 6 cm 

H20 που οδηγεί υγρό από τα τριχοειδή του τοιχωματικού υπεζωκότα στον υπεζωκοτικό 

χώρο. Η πίεση στα τριχοειδή του σπλαχνικού υπεζωκότα είναι περίπου 6 cm H20 

λιγότερη από αυτή των τριχοειδών του τοιχωματικού υπεζωκότα, λόγω του ότι τα πρώτα 

παροχετεύονται μέσα στις πνευμονικές φλέβες. Επειδή αυτή είναι η μόνη πίεση που 

διαφέρει από αυτές που επιδρούν στην κίνηση του υγρού κατά μήκος του τοιχωματικού 

υπεζωκότα και λόγω του ότι η διαφορά πίεσης για τον τοιχωματικό υπεζωκότα είναι 6 

cm H20, πιστεύεται ότι η καθαρή διαφορά πίεσης για την κίνηση του υγρού κατά μήκος 

του σπλαχνικού υπεζωκότα είναι περίπου 0. Είναι επίσης πιθανό ο συντελεστής διήθησης 

(Kf) για το σπλαχνικό υπεζωκότα να είναι μικρότερος από αυτόν του τοιχωματικού 

υπεζωκότα, γιατί τα τριχοειδή του σπλαχνικού υπεζωκότα είναι πολύ πιο μακριά από τον 

υπεζωκοτικό χώρο σε σχέση με αυτά του τοιχωματικού υπεζωκότα 18. 

 

A.3.2.c. Περιτοναική κοιλότητα 

Συσώρευση υπεζωκοτικού υγρού μπορεί να συμβεί σε ύπαρξη ελεύθερου υγρού στην 

περιτοναϊκή κοιλότητα, με παράλληλη παρουσία πόρων στο διάφραγμα. Κάτω από αυτές 

τις συνθήκες, υγρό θα μετακινηθεί από τον περιτοναικό χώρο στον υπεζωκοτικό γιατί η 

πίεση στην υπεζωκοτική κοιλότητα είναι μικρότερη από αυτή της περιτοναϊκής 

κοιλότητας. Η περιτοναϊκή κοιλότητα οδηγεί σε υπεζωκοτική συλλογή σε: ηπατικό 

υδροθώρακα, σύνδρομο Meig's, περιτοναϊκή διάλυση. 

 

A.3.2.d. Απόφραξη θωρακικού πόρου. 

Σε απόφραξη του θωρακικού πόρου λέμφος συσωρεύεται στον υπεζωκοτικό χώρο 19. 
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A.4. Προέλευση του φυσιολογικού υπεζωκοτικού υγρού. 

Ο ρυθμός παραγωγής του υπεζωκοτικού υγρού είναι περίπου 0.01 ml/kgr/h 5,20. Φαίνεται 

ότι στα φυσιολογικά άτομα το υπεζωκοτικό υγρό προέρχεται από τα τριχοειδή του 

τοιχωματικού υπεζωκότα. Δεν προέρχεται από το διάμεσο χώρο του πνεύμονα γιατί τα 

επίπεδα της πρωτεϊνης του διάμεσου χώρου είναι φυσιολογικά περίπου 4.5 g/dl ενώ τα 

επίπεδα της πρωτείνης του υπεζωκοτικού υγρού είναι μόνο περίπου 1-1.5 g/dl 20. 

 

Α.5. Απορρόφηση υπεζωκοτικού υγρού  

Α.5.1. Κάθαρση μέσω των λεμφαγγείων 

Το σχεδιάγραμμα 1 δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει συννεχής συσσώρευση 

υπεζωκοτικού υγρού, γιατί η εξίσωση του Starling ευνοεί το σχηματισμό υγρού μέσω του 

τοιχωματικού υπεζωκότα και δεν υπάρχει διαφορά πίεσης για την απορρόφηση του 

υγρού μέσω του σπλαχνικού υπεζωκότα. Υπάρχει όμως η απορρόφηση του υγρού μέσω 

των λεμφαγγείων του υπεζωκότα η οποία εξηγεί την αποφυγή συσσώρευσης υγρού σε 

φυσιολογικές καταστάσεις. Ο υπεζωκοτικός χώρος είναι σε επικοινωνία με τα 

λεμφαγγεία του τοιχωματικού υπεζωκότα, μέσω των στομάτων του τοιχωματικού 

υπεζωκότα. Δεν υπάρχουν τέτοια στόματα στον σπλαχνικό υπεζωκότα. Πρωτείνες, 

κύτταρα και άλλα σωματίδια απομακρύνονται από τον υπεζωκοτικό χώρο από τα 

λεμφαγγεία του τοιχωματικού υπεζωκότα 21-26. Κατά προσέγγιση ένα φυσιολογικό άτομο 

60 kgr έχει λεμφική παροχέτευση από κάθε υπεζωκοτικό χώρο περίπου 15 ml/h ή 300 

ml/ ημέρα. 

 

Α.5.2.  Κάθαρση μέσω των τριχοειδών του σπλαχνικού υπεζωκότα. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1980 εθεωρείτο ότι μεγάλες ποσότητες υπεζωκοτικού υγρού 

σχηματίζονταν στον τοιχωματικό υπεζωκότα και απορροφούταν από τα τριχοειδή του 

σπλαχνικού υπεζωκότα, σύμφωνα με διαφορές της υδροστατικής πίεσης  οι οποίες ήταν 

αποτέλεσμα της συστηματικής αρτηριακής αιματικής ροής στον τοιχωματικό υπεζωκότα 

και της χαμηλής πνευμονικής πίεσης στον σπλαχνικό υπεζωκότα 27. Αυτό βασιζόταν σε 

μελέτες σε ζώα με λεπτό υπεζωκότα. Ο άνθρωπος φέρει παχύ υπεζωκότα, έτσι 

πρόσφατες μελέτες αμφισβητούν αυτό το μηχανισμό. Στην στην πραγματικότητα, 

υπεζωκοτικό υγρό περνάει ανεμπόδιστα από τον σπλαχνικό υπεζωκότα στον 
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υπεζωκοτικό χώρο και απορροφάται δια των λεμφικών στομίων του τοιχωματικού 

υπεζωκότα, αν και αυτό δεν είναι ακόμη αποδεκτό από όλους 28. 

 

Α.6. Παθογένεια των υπεζωκοτικών συλλογών. 

Συσσώρευση πλευριτικού υγρού συμβαίνει όταν ο ρυθμός παραγωγής του είναι 

μεγαλύτερος από το ρυθμό απορρόφησής του.  Τα κυριώτερα αίτια αυξημένης 

παραγωγής πλευριτικού υγρού ή μειωμένης απορρόφησής του φαίνονται στον πίνακα 1. 

Φυσιολογικά παρατηρείται συννεχής ροή υγρού μέσα στον υπεζωκοτικό χώρο από τα 

τριχοειδή του τοιχωματικού υπεζωκότα (0.01 ml/kg/h) 5,20. Σχεδόν όλο το υγρό 

απομακρύνεται από τα λεμφαγγεία του τοιχωματικού υπεζωκότα, με ρυθμό περίπου 0.20 

ml/kg/h. 

Το πιο συχνό αίτιο αύξησης της παραγωγής πλευριτικού υγρού είναι η αύξηση του 

διάμεσου υγρού του πνεύμονα. Σε περίπτωση που το οίδημα του πνεύμονα υπερβεί τα 5 

g/g βάρους ξηρού πνεύμονα, τότε παρατηρείται συσσώρευση πλευριτικού υγρού 

ανεξάρτητα αν το οίδημα είναι υψηλής ή χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτείνη 15. 

Αυτός είναι ο κύριος μηχανισμός παραγωγής πλευριτικού υγρού στην καρδιακή 

ανεπάρκεια, στις παραπνευμονικές συλλογές, στο μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα και 

μετά από μεταμόσχευση πνεύμονος. 

Αύξηση της ενδαγγειακής πίεσης στον υπεζωκότα οδηγεί  σε αύξηση της παραγωγής 

πλευριτικού υγρού, μέσω επίδρασης στην εξίσωση του Starling (σχεδιάγραμμα 1). 

Τέτοια αύξηση της πίεσης παρατηρείται στη δεξιά και στην αριστερή καρδιακή 

ανεπάρκεια, ή στο σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας. 

Αύξηση της πρωτείνης του πλευριτικού υγρού οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή υγρού, όπως 

σε αυξημένης διαπερατότητας πνευμονικό οίδημα, σε αιμοθώρακα και σε καταστάσεις 

με αυξημένη διαπερατότητα των υπεζωκοτικών τριχοειδών. 

Μείωση της πίεσης του πλευριτικού υγρού μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση της 

παραγωγής του, σε καταστάσεις όπως ατελεκτασία των κάτω λοβών ή και ολόκληρου 

του πνεύμονα 29. 

Ελεύθερο υγρό στην περιτοναική κοιλότητα προκαλεί συσσώρευση υγρού, αν υπάρχει 

τρύπα στο διάφραγμα. Επίσης σε απόφραξη του θωρακικού πόρου παρατηρείται 

χυλοθώρακας. 
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Το πιο συχνό αίτιο μείωσης της απορρόφησης του πλευριτικού υγρού είναι η 

απόφραξη των λεμφαγγείων που παροχετεύουν τον τοιχωματικό υπεζωκότα και 

παρατηρείται συχνά σε κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές 30. 

Λόγω του ότι τα λεμφαγγεία παροχετεύονται μέσα στη συστηματική φλεβική 

κυκλοφορία, αύξηση της πίεσης των κεντρικών φλεβών, όπως στο σύνδρομο άνω κοίλης, 

θα μειώσει τη ροή στα λεμφαγγεία 31. 

 

Πίνακας 1. Αίτια υπεζωκοτικών συλλογών 

 

Αίτια αυξημένης παραγωγής πλευριτικού υγρού 
Αύξηση διάμεσου υγρού του πνεύμονα, σε: 
  αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονία και πνευμονική  
εμβολή 
Αύξηση ενδαγγειακής πίεσης στον υπεζωκότα, σε: 
 δεξιά ή αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια, σύνδρομο άνω κοίλης 
φλέβας 
Αύξηση των επιπέδων της πρωτεϊνης του πλευριτικού υγρού 
Μείωση των υπεζωκοτικών πιέσεων, σε: 
  ατελεκτασία πνεύμονος ή σε αύξηση της elastic recoil του 
πνεύμονος 
Αύξηση του υγρού της περιτοναϊκής κοιλότητας, σε: 
 ασκίτη ή περιτοναϊκή διάλυση  
Απόφραξη θωρακικού πόρου 
 
Αίτια μειωμένης απορρόφησης πλευριτικού υγρού 
Απόφραξη των λεμφαγγείων του τοιχωματικού υπεζωκότα 
Αύξηση  συστηματικής αρτηριακής πίεσης, σε: 
 σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας ή δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια 

 

 

 

Α.6.1. Γιατί δεν υπάρχει αέρας στην υπεζωκοτική κοιλότητα? 

Με δεδομένο ότι η υπεζωκοτική πίεση είναι αρνητική στην FRC αλλά και κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του αναπνευστικού κύκλου, γιατί δεν υπάρχει αέρας στην 

υπεζωκοτική κοιλότητα? Η κίνηση κάθε αερίου εξαρτάται από τη μερική πίεση του στον 

υπεζωκοτικό χώρο, συγκρινόμενη με αυτή των τριχοειδών του αίματος 32. Το άθροισμα 

των μερικών πιέσεων στα τριχοειδή είναι περίπου 706 mm Hg (PH2O =47, PCO2 =46, 
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PN2 =573, και PO2 =40 mm Hg). Έτσι, κίνηση αερίων προς την υπεζωκοτική κοιλότητα 

παρατηρείται μόνο εφόσον η υπεζωκοτική πίεση είναι  μικρότερη από 706 mm Hg, ή 

μικρότερη από -54 mm Hg σε σχέση με την ατμοσφαιρική. Λόγω του ότι τόσο χαμηλές 

υπεζωκοτικές πιέσεις σπανίως παρατηρούνται, η υπεζωκοτική κοιλότητα παραμένει 

ελεύθερη αερίων. 

Παρουσία αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα παρατηρείται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

•  επικοινωνία μεταξύ των κυψελίδων και της υπεζωκοτικής κοιλότητας 

•  επικοινωνία μεταξύ του ατμοσφαιρικού αέρα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας 

•  παρουσία οργανισμών στην υπεζωκοτική κοιλότητα που παράγουν  αέριο 

 

Α.7. Φυσιολογικές επιπτώσεις των υπεζωκοτικών συλλογών. 

Παρουσία υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα οδηγεί σε περιοριστικού τύπου 

πνευμονοπάθεια όπως επίσης και σε δυσλειτουργία του διαφράγματος 33-35. 

Η μερική πίεση του οξυγόνου (PaO2) είναι συνήθως μειωμένη και η κυψελιδοτριχοειδική 

διαφορά του οξυγόνου είναι συνήθως αυξημένη σε ασθενείς με υπεζωκοτική συλλογή 36-

39. 

Μεγάλη υπεζωκοτική συλλογή μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή δυσλειτουργία 40-41. 

Ασθενείς με κακοήθη κυρίως υπεζωκοτική συλλογή μπορεί να εμφανίσουν μείωση της 

ικανότητας για άσκηση που δε φαίνεται να αποκαθίσταται μετά τη θωρακοκέντηση 42-43. 
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B. ΠΑΡΑΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
 

Β.1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

Παραπνευμονικές υπεζωκοτικές συλλογές (ΠΥΣ) καλούνται οι υπεζωκοτικές συλλογές 

οι οποίες εκδηλώνονται ως συνοδοί πνευμονίας, βρογχεκτασίας ή πνευμονικού 

αποστήματος46. Διακρίνονται σε: “μη επιπλεγμένες” (uncomplicated) ΠΥΣ, δηλ. εκείνες 

οι οποίες είναι ελεύθερες και υποχωρούν αυτόματα με την αντιβιοτική αγωγή της 

πνευμονίας, και σε “επιπλεγμένες” (complicated) ΠΥΣ, οι οποίες απαιτούν παροχέτευση 

για ύφεση του πυρετού. Οι επιπλεγμένες ΠΥΣ εκδηλώνονται ως μία ή πολλές 

εγκυστώσεις και καταλήγουν σε εμπύημα (Σχεδ. 2). Ο όρος εμπύημα (empyema) 

σημαίνει πύο σε σωματική κοιλότητα. Η αυτόματη παροχέτευση του εμπυήματος μέσω 

του θωρακικού τοιχώματος καλείται empyema nececitatis. Περίπου 36-57% των 

ασθενών από εξωνοσοκομειακή ή νοσοκομειακή πνευμονία εμφανίζουν ΠΥΣ. 

Υπολογίζεται δε ότι στις ΗΠΑ 1.000.000 άτομα εμφανίζουν ΠΥΣ ετησίως. 

 

Σχεδιάγραμμα 2.  Διάκριση υπεζωκοτικών συλλογών 

 

      

            

                                                                       ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΕΣ 

 

 

 ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ 

 

 ΠΑΡΑΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΕΣ  

 

 

 ΜΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΕΣ 

 

 ΕΜΠΥΕΜΑ
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Β.2. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Η παθοφυσιολογική εξέλιξη μιας ΠΥΣ από μη επιπλεγμένη ΠΥΣ σε εμπύημα ακολουθεί 

μία διαδοχική διαδικασία η οποία εξηγεί τις ποικίλες εκδηλώσεις των ασθενών αυτών και 

η οποία μπορεί να διακριθεί σε τέσσερα  στάδια48-49 (Πίνακας 2): 

1. Στάδιο ξηράς πλευρίτιδας  (pleuritis sicca) 

Η φλεγμονώδης διεργασία του πνευμονικού παρεγχύματος επεκτείνεται στον σπλαχνικό 

υπεζωκότα, προκαλούσα τοπική αντίδραση αυτού. Κλινικά εκφράζεται  με πλευριτικό 

πόνο, ο οποίος προκαλείται από ερεθισμό των αισθητικών απολήξεων του παρακειμένου 

τοιχωματικού υπεζωκότα. Αντικειμενικά ανευρίσκεται ήχος τριβής. Ενα  σημαντικό 

ποσοστό ασθνενών με πνευμονία παραπονείται για πλευριτικό πόνο χωρίς όμως να 

εμφανίζει υπεζωκοτική συλλογή, το οποίο σημαίνει ότι η προσβολή του υπεζωκότα 

σταματά στο  στάδιο αυτό σε πολλές περιπτώσεις πνευμονίας. 

2. Εξιδρωματικό στάδιο (exudative stage).  

Μετά από την αρχική εγκατάσταση των μικροοργανισμών στις υποϋπεζωκοτικές 

κυψελίδες, ακολουθεί μετανάστευση και προσκόλληση πολυμορφοπυρήνων στο 

παρακείμενο ενδοθήλιο. Τα πολυμορφοπύρηνα εκλύουν διάφορες βλαπτικές ουσίες του 

ενδοθηλίου των πνευμονικών, υποϋπεζωκοτικών και υπεζωκοτικών αγγείων, όπως ρίζες 

οξυγόνου, πρωτεολυτικά ένζυμα και παράγωγα των φωσφολιπιδίων της μεμβράνης, που 

έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη διαβατότητα των αγγείων. Το πλούσιο σε πρωτεϊνες 

υγρό το οποίο διαφεύγει προ το πνευμονικό παρέγχυμα αυξάνει την πίεση στο διάμεσο 

ιστό (interstitium) που έχει  ως αποτέλεσμα την εμφάνιση κλίσεως πιέσεως (gradient), η 

οποία μετακινεί υγρό από το διάμεσο ιστό που υπάρχει μεταξύ των μεσοθηλιακών 

κυττάρων προς την υπεζωκοτική κοιλότητα. Υπεζωκοτική συλλογή, όμως, εμφανίζεται 

μόνο όταν η ποσότητα του υγρού η οποία εισέρχεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα είναι 

μεγαλύτερη από την απορροφητική ικανότητα των λεμφαγγείων του τοιχωματικού 

υπεζωκότος. 

Τις πρώτες ώρες η ΠΥΣ η οποία σχηματίζεται είναι στείρα, εξιδρωματική με επικράτηση 

των πολυμορφοπυρήνων και καλείται εξιδρωματικό στάδιο (exudative 

stage).Χαρακτηρίζεται από: pH > 7.30, γλυκόζη > 60 mg/dL και LDH < 500 U/L. 

3. Ινοπυώδες στάδιο (fibropurulent stage) 

Εξελισσόμενη η πνευμονία έχει σαν επακόλουθο την επίταση της ενδοθηλιακής βλάβης 
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με επιδείνωση του διαμέσου πνευμονικού οιδήματος και αύξηση της υπεζωκοτικής 

συλλογής. Τα βακτηρίδια συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται στο πνεύμονα και να 

διεισδύουν στον υπεζωκοτικό χώρο. Τα βακτηρίδια μπορεί να απομακρύνονται με τα 

λεμφαγγεία του τοιχωματικού υπεζωκότα, ενώ η παρουσία τους σε χρώση κατά Gram 

και καλλιέργεια δηλώνει την παραμονή τους στην υπεζωκοτική κοιλότητα για μία 

κριτική χρονική περίοδο, η οποία προφανώς έχει ως αποτέλεσμα την λιγότερο καλή 

εξέλιξη από το προηγούμενο στάδιο. 

Η υπεζωκοτική συλλογή στο  στάδιο αυτό (ινοπυώδες) χαρακτηρίζεται από περαιτέρω 

αύξηση των πολυμορφοπυρήνων, πτώση του pH (<7.2) και της γλυκόζης και αύξηση της 

LDH. Η IL-8 είναι κύριος χημειοτακτικός παράγοντας των πολυμορφοπυρήνων. Η 

γλυκόζη συνήθως είναι < 40 mg/dl και ο λόγος της στο πλευριτικό υγρό / ορό < 0.5, 

λόγω της αυξημένης γλυκολύσεως από την φαγοκυττάρωση των πολυμορφοπυρήνων και 

τον μεταβολισμό από τα βακτηρίδια. Αποτέλεσμα του μεταβολισμού της γλυκόζης είναι 

η άθροιση CO2 και γαλακτικού οξέως στην υπεζωκοτική κοιλότητα και η πτώση του pH. 

H LDH συνήθως είναι > 1000 U/L λόγω της λύσεως των πολυμορφοπυρήνων. 

Το πλευριτικό υγρό έχει τάση πήξεως επειδή αφ’ενός προθρομβωτικές ουσίες 

(procoagulants) μετακινούνται από το αίμα προς τον υπεζωκοτικό χώρο και αφ’ ετέρου 

επειδή η ινωδολυτική δραστηριότητα του υπεζωκότα είναι μειωμένη, λόγω της βλάβης 

των μεσοθηλιακών κυττάρων. Η εξεργασίες αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την εναπόθεση 

παχέως στρώματος ινικής στις δύο επιφάνειες του υπεζωκότα, την μετακίνηση 

ινοβλαστών προς τον υπεζωκοτικό χώρο χωρίς να εμποδίζονται πλέον από τα 

μεσοθηλιακά κύτταρα, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη. Οι ινοβλάστες εκλύουν 

γλυκοζοαμινογλυκάνες και κολλαγόνο στο πλευριτικό υγρό το οποίο έχει πλέον 

αυξημένη πηκτικότητα. Τόσο η ινική, όσο και το κολλαγόνο προκαλούν εγκυστώσεις του 

πλευριτικού υγρού μεταξύ των δύο πετάλων του υπεζωκότα, ο οποίος παχύνεται και 

περιορίζει την έκπτυξη του πνεύμονος. Το υπεζωκοτικό υγρό μπορεί να αυξηθεί ακόμη 

περισσότερο λόγω της αποφράξεως των στομίων του τοιχωματικού υπεζωκότα από την 

ινική, το κολλαγόνο και την διόγκωση των μεσοθηλιακών κυττάρων. 

Το στάδιο αυτό μπορεί να εκδηλωθεί γρήγορα (εντός ωρών) σε ασθενείς που δεν 

λαμβάνουν αντιβιοτικά ή θεραπεύονται με μη κατάλληλα αντιβιοτικά. 
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4. Στάδιο οργανοποιήσεως-εμπυήματος (organizational/empyema stage) 

Το στάδιο αυτό εμφανίζεται μετά από λίγες εβδομάδες και έχει ως αποτέλεσμα την 

εγκύστωση σε μία ή περισσότερες κοιλότητες, οι οποίες σχηματίζονται από την συνεχή 

μετανάστευση και πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών πάνω στο υπόστρωμα ινικής-

πλευριτικού υγρού. Αποτέλεσμα του ανελαστικού παχυπλευριτικού φλοιού (“peels”) 

είναι η αδυναμία της παροχετεύσεως του πλευριτικού υγρού και της εκπτύξεως του 

πνεύμονος (“trapped lung”). Το εμπυηματικό υγρό είναι ένα παχύρευστο, πυώδες πήγμα, 

το οποίο δύσκολα παροχετεύεται με θωρακοσωλήνα. Το πύο περιέχει άφθονα κυτταρικά 

υπολλείμματα (debris), καθώς και αυξημένη ινική και κολλαγόνο. Η μείωση της 

οψωνοποιήσεως των βακτηριδίων από την ελάττωση του συμπληρώματος μπορεί να έχει 

σαν αποτέλεσμα την παραμονή των βακτηριδίων. Το εμπύημα σπανίως αυτοϊάται. 

Μπορεί είτε να παροχετευθεί μέσω του θωρακικού τοιχώματος (empyema necessitatis) ή 

προς τον πνεύμονα (βρογχοπλευρικό συρίγγιο). 
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Πίνακας 2. Στάδια ΠΥΣ και εμπυήματος 

 
1. Στάδιο ξηράς πλευρίτιδας 

Πλευριτικού τύπου άλγος 

Απουσία υπεζωκοτικής συλλογής 

2. Εξιδρωματικό στάδιο 

Λεπτόρευστο, ελεύθερο υγρό 

Εξίδρωμα 

Φυσιολογικές τιμές λευκών αιμοσφαιρίων, LDH, γλυκόζης  και pH 

3. Ινωδοπυώδες στάδιο 

Αύξηση της γλοιότητας του υγρού 

Εξίδρωμα με εναπόθεση ινικής 

Αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων και LDH 

Μείωση τιμών γλυκόζης και pH 

4. Στάδιο οργάνωσης 

Πυώδες, παχύρευστο υγρό 

LDH>1000 IU/L, γλυκόζη <40 mg/dl, pH< 7 

Διείσδυση ινοβλαστών, δημιουργία νέων τριχοειδών με πάχυνση του υπεζωκότος. 
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Β.3. ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΥΗΜΑΤΟΣ 

 

Τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των θετικών καλλιεργειών υγρού των 

παραπνευμονικών υπεζωκοτικών συλλογών (ΠΥΣ)  διαφοροποιήθηκαν  με την εμφάνιση 

των αντιβιοτικών.  Στην προ των αντιβιοτικών περίοδο στις περισσότερες καλλιέργειες 

του εμπυηματικού υγρού αναπτυσόταν  Streptococcus pneumonia ή hemolytic 

streptococci50. Κατόπιν μεταξύ 1955 και 1965 ο Staphylococcus aureus ήταν το πιο 

συχνά απομονούμενο μικρόβιο από την καλλιέργεια του πλευριτικού υγρού. Στις αρχές 

της δεκαετίας του 1970 τα αναερόβια απομονώνονταν συχνότερα ενώ στις δεκαετίες του 

1980 και 1990 οι  υπεύθυνοι μικροοργανισμοί για την εμφάνιση του εμπυήματος ήταν 

και πάλι οι αερόβιο 51. 

Βάση των δεδομένων των τριών τελευταίων δεκαετιών51-52,70 αναφορικά με το 

μικροβιακό φάσμα των καλλιεργειών του πλευριτικού υγρού συνάγονται τα εξής: 

• Οι αερόβιοι μικροοργανισμοί απομονώνονται σχετικά συχνότερα από ότι οι 

αναερόβιοι 

• Ο Staphylococcus aureus και ο Streptococcus pneumonia αποτελούν το 70%  όλων 

των  θετικών κατά Gram αερόβιων 

• Όταν απομονώνεται μόνο ένας θετικός κατά Gram αερόβιος μικροοργανισμός στο 

πλευριτικό υγρό, συνήθως είναι Staph. aureus, Strept. pneumonia ή Strept. pyogenes 

• Οι θετικοί κατά Gram αερόβιοι μικροοργανισμοί  απομονώνονται συνήθως  σε 

διπλάσια συχνότητα από τους αρνητικούς κατά Gram αερόβιους. 

• Παρόλο που ο συχνότερα ανευρισκόμενος αρνητικός κατά Gram αερόβιος 

οργανισμός είναι  η E. Coli,  δεν ενοχοποιείται από μόνος του   για την εμφάνιση 

εμπυήματος. 

• Η Klebsiella, η Pseudomonas και ο Haemophilus influenzae είναι τα τρία επόμενα 

πιο συχνά ταυτοποιούμενα αρνητικά κατά Gram αερόβια τα οποία  ευθύνονται για 

περίπου το 75% των εμπυημάτων από αρνητικά κατά Gram αερόβια. 

• Ο peptostreptococcus και τα bacteroides είναι τα δύο συχνότερα καλλιεγούμενα 

αναερόβια. 

• Τα αναερόβια συνήθως δεν προκαλούν εμπύημα από μόνα τους. 
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Για τα προαναφερόμενα συμπεράσματα αλλά και γενικά για την μικροβιολογία των 

λοιμωδών πλευριτικών συλλογών πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν μερικοί παράμετροι. 

Πρώτον η απομόνωση ενός αερόβιου ή αναερόβιου μικροοργανισμού εξαρτάται τόσο 

σπό τη σωστή τεχνικά καλλιέργεια του πλευριτικού υγρού, όσο και από τη γνώση του 

ερευνητή ή την εξειδίκευσή του στου αερόβιους ή τους αναερόβιους μικροοργανισμούς.  

Δεύτερον  οι μικροοργανισμοί οι οποίοι καλλιεργούνται εξαρτώνται και από τους 

ασθενείς που μελετώνται και τις υποκείμενες παθήσεις τους. Αν π.χ. αναπτυχθεί 

πνευμονία σε ηλικιωμένους ασθενείς μετά από εισρόφηση, τότε είναι πιθανό ο 

υπεύθυνος μικροοργανισμός να είναι αναερόβιος. Αντίθετα σε νεαρούς περιπατητικούς 

ασθενείς πιο συχνά απομονώνεται  Strept. pneumonia, ενώ σε ασθενείς μετά από 

θωρακοτομή απομονώνεται συχνότερα Staph. aureus. 

Το μικροβιολογικό φάσμα   των   ΠΥΣ στα παιδιά διαφέρει από αυτή των ενηλίκων. 

Συχνότερα απομονώνεται ο H. Influenzae και ακολουθούν ο Strept. pnumoniae και ο 

Staph. aureus και σπανιότερα οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί. 

1) Μικροβιακού τύπου πνευμονίες και συχνότητα ανάπτυξης ΠΥΣ. 

Σε ασθενείς με μικροβιακή πνευμονία η συχνότητα ανάπτυξης ΠΥΣ και η πιθανότητα 

επιμόλυνσής της εξαρτάται από τον παθογόνο μικροοργανισμό53 (πίνακας 3). 

Επιμόλυνση της υπεζωκοτικής συλλογής συμβαίνει συχνότερα σε πνευμονία από 

αναερόβια. 

2) Θετικά κατά Gram μικρόβια 

Ο Strept. pneumoniae  παραμένει το υπεύθυνο παθογόνο για την ανάπτυξη των 

περισσοτέρων μικροβιακού τύπου πνευμονιών, αρκετές από τις οποίες  εμφανίζουν και 

ΠΥΣ. Η συχνότητα εμφάνισης της ΠΥΣ είναι μεγαλύτερη σε περιπτώσεις ασθενών που 

επισκέπτονται το γιατρό περισσότερο από 48 ώρες από την εγκατάσταση των 

συμπτωμάτων54. 

Οι σταφυλοκοκκικού τύπου πνευμονίες συνοδεύονται συχνά από ΠΥΣ με θετική 

καλλιέργεια του πλευριτικού υγρού για Staph. aureus. Σε ποσοστό 20% η καλλιέργεια 

είναι θετική σε ενήλικες, ενώ στα παιδιά το ποσοστό αυξάνει έως και το διπλάσιο55. 

Η πνευμονία από Strept. pyogenes δεν είναι συχνή αλλά συνοδεύεται πολύ συχνά από 

ΠΥΣ η οποία συνήθως εντοπίζεται στο αριστερό ημιθωράκιο. Η καλλιέργεια του 

πλευριτικού υγρού είναι θετική σε 30-40% αυτών των ΠΥΣ. Οι στρεπτοκοκκικές 



 32

πνευμονίες εμφανίζονται συνήθως σε μέρη με αυξημένο συγχρωτισμό, όπως στους 

νεοσύλλεκτους στα στρατόπεδα. Οι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν μεγάλη υπεζωκοτική 

συλλογή με χαμηλό σάκχαρο και pH υγρού, σε λιγότερο από 12 ώρες56. 

3) Αρνητικά κατα GRAM μικρόβια 

Πνευμονίες από αρνητικά κατά Gram αερόβια στις οποίες το παθογόνο είναι E. Coli  

αναπτύσουν συχνότερα επιπεπλεγμένες ΠΥΣ που μπορεί να χρειασθούν παροχέτευση με 

θωρακοσωλήνα ή ανοιχτή θωρακοτομή. Παρόλα αυτά σε τέτοιες περιπτώσεις σπάνια 

απομονώνεται μόνο E. Coli από το υγρό. 

Ασθενείς με πνευμονία από ψευδομονάδα αναπτύσουν επίσης συχνά υπεζωκοτική 

συλλογή. Η ψευδομονάδα και η E. Coli αποτελούν πάνω από 50% των αρνητικών κατά 

Gram αερόβιων που απομονώνονται από τις καλλιέργειες του πλευριτικού υγρού. 

Η Klebsiella  pneumoniae  αποτελεί παθογόνο  αρκετών αρνητικών κατά Gram 

πνευμονιών  που όμως συνήθως δεν επιπλέκονται  με την ανάπτυξη ΠΥΣ58. 

Τα τελευταία χρόνια ο H. influenzae αποτελεί συχνό παθογόνο για την ανάπτυξη 

πνευμονιών τόσο στους ενήλικες, όσο και στα παιδιά με συχνότερη συνοδό υπεζωκοτική 

συλλογή στα παιδιά59. 

Ο πρωτέας προκαλεί πνευμονία η οποία όμως σπάνια επιπλέκεται με  υπεζωκοτική 

συλλογή, ακόμη δε και όταν αυτό συμβεί πρόκειται για μικρή, μη επιπεπλεγμένη ΠΥΣ60. 

4) Διάφοροι παθογόνοι μικροοργανισμοί 
Σε ασθενείς με πνευμονία και ΠΥΣ  μπορεί να αναπτυχθούν και διάφοροι ασυνήθεις 

μικροοργανισμοί. Ο Bacillus anthracis είναι ένας μεγάλος θετικός κατά Gram 

σπορόμορφος, ραβδόμορφος μικροοργανισμός ο οποίος μπορεί να μολύνει τις τρίχες των 

αιγών, τα μάλινα ή το δέρμα των ζώων. Ο λοιμογόνος αυτός μικροοργανισμός προκαλεί 

πνευμονοπάθεια όταν τα σπόρια εισπνέονται, μεταφέρονται στις κυψελίδες, 

φαγοκυταρώνονται από τα κυψελιδικά μακροφάγα και μεταφέρονται στους πυλαίους 

λεμφαδένες όπου πολλαπλασιάζονται. Αφού προκαλέσει συμπτώματα γριππώδους 

συνδρομής για μερικές μέρες κατόπιν το μικρόβιο διασπείρεται αιματογενώς. Η 

διασπορά ακολουθείται από οξεία εγκατάσταση δύσπνοιας, κυάνωση, ταχυκαρδία, 

πυρετό και τελικά καταπληξία. Ακτινογραφικά παρατηρείται διεύρυνση μεσοθωρακίου, 

διάχυτου τύπου πνευμονικές διηθήσεις και ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη υπεζωκοτική 

συλλογή.  Λόγω του ότι η νόσος είναι θανατηφόρος σε 24 ώρες μετά την αιματογενή 
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διασπορά, εκτός αν χορηγηθούν τα κατάλληλα αντιβιοτικά, όπως η πενικιλλίνη, θα 

πρέπει να τίθεται στη διαφοροδιάγνωση σε ασθενείς με διεύρυνση μεσοθωρακίου, 

πνευμονικές διηθήσεις  και υπεζωκοτική συλλογή61. 

Παραπνευμονική υπεζωκοτική συλλογή μπορεί επίσης να αναπτυχθεί σε 30-50% των 

ασθενών με πνευμονία από Legionella. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο μικροοργανισμός 

απομονώνεται είτε με άμεσο ανοσοφθορισμό ή/και καλλιέργεια πλευριτικού υγρού. 

Συνήθως  η υπεζωκοτική συλλογή είναι μικρή και μη επιπεπλεγμένη, σπάνια όμως 

μπορεί να εμφανισθούν πολυεγκυστώσεις που να απαιτήσουν παροχέτευση με 

θωρακοσωλήνα ή ακόμη και αποφλοίωση62. 

Η πνευμονία από κλωστηρίδιο δεν είναι συχνή, όλοι όμως οι ασθενείς με τέτοιου τύπου 

πνευμονία αναπτύσουν ΠΥΣ με θετική καλλιέργεια πλευριτικού υγρού63. 

Επιπεπλεγμένες ΠΥΣ αναπτύσονται επίσης σε πνευμονίες από H. parainfluenzae, 

Bacillus cereus, Citrobacter diversus, Listeria monocytogenes και Francisella tularensis, 

όπως πιθανόν και από οποιοδήποτε μικρόβιο που είναι παθογόνο για τον άνθρωπο. 
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Πίνακας 3. Ποσοστό εμφάνισης παραπνευμονικών υπεζωκοτικών συλλογών (ΠΥΣ)  και 

θετικών καλλιεργειών πλευριτικού υγρού σε μικροβιακού τύπου πνευμονίες. 

 

Παθογόνο ΠΥΣ 

(%) 

Καλλιέργεια 

θετική (%) 
ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑ GRAM ΑΕΡΟΒΙΑ 

Strept. Pneumoniae 

Staph. Aureus 

Ενήλικες 

Παιδιά 

 

40-60 

 

40 

70 

 

1-5 

 

20 

80 

Strept. Pyogenes 

Bacillus anthracis 

55-95 

90-100 

30-40 

20 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ GRAM ΑΕΡΟΒΙΑ   

E. Coli 40 80 

Pseudomonas 50 40 

Klebsiela pneumonia 10 20 

H. influenzae   

Ενήλικες 45 20 

Παιδιά 75 80 

Proteus spp. 20 50 

Legionella spp. 30-50 ; 
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 Β.4. ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 
Β.4.1. Κλινική εικόνα 

Η κλινική διάκριση των ασθενών που έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν 

επιπλεγμένη ΠΥΣ, αν και έχει μεγάλη σημασία για έγκαιρη παροχέτευση, δεν είναι 

εφικτή, διότι δεν υπάρχει διαφορά των κλινικών παραμέτρων με εκείνους που έχουν 

χαμηλή πιθανότητα. 

Ασθενείς με πνευμονία από αερόβια βακτηρίδια συνήθως εμφανίζουν οξεία εισβολή 

πυρετού, ενώ ασθενείς με αναερόβια λοίμωξη συνήθως έχουν υποξεία ή χρονία 

συμπτωματολογία με συχνή απώλεια βάρους (Πίνακας 4). 

 

Πίνακας  4. Χαρακτηριστικά ασθενούς με ΠΥΣ  

 συμπτωματολογία όμοια με της πνευμονίας 

 συνυπάρχουν άλλες νοσηρές καταστάσεις 

 75% συμβαίνουν σε άνδρες 

 Αλκοολισμός σε 30-40% των περιπτώσεων 

 

 Οι αναερόβιες λοιμώξεις συνήθως ακολουθούν εισρόφηση στοματικού ή γαστρικού 

υγρού. Οι ασθενείς αυτοί συχνά έχουν κακή στοματική υγιεινή με αποικισμό του 

στοματοφάρυγγα από αναερόβια και συχνά πάσχουν από παθήσεις που προδιαθέτουν σε 

εισρόφηση, όπως επιληψία, απώλεια συνειδήσεως από άλλη κατάσταση, ή αλκοολισμό 

(30-40%), (πίνακας 5). 

Γενικά ασθενείς που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια συμπτωμάτων πριν εξετασθούν, ή 

εκείνοι που έχουν λάβει ανεπαρκή θεραπεία, είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν ΠΥΣ. 
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Πίνακας 5. Κυριώτερα αίτια εμπυήματος θώρακος σε μεγάλες σειρές ασθενών 

 

ΑΙΤΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

(n) 

% 

Πνευμονική λοίμωξη 177 55 

Θωρακοχειρουργική επέμβαση 66 21 

Τραύμα 18 6 

Ρήξη οισοφάγου 15 5 

Αυτόματος πνευμοθώρακας 7 2 

Παρακέντηση θώρακος 6 2 

Υποδιαφραγματική λοίμωξη 4 1 

Σηψαιμία 4 1 

Άγνωστης αιτιολογίας 22 7 

Σύνολο 319 100 
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Β.4.2. Ανάλυση πλευριτικού υγρού 

Η παρακέντηση της πλευριτικής συλλογής είναι απαραίτητη όταν αυτή είναι επαρκής (> 

1 cm στην κατακεκλειμένη ακτινογραφία). Βοηθά στην διάκριση του είδους της ΠΥΣ, 

τον καθορισμό της ανάγκης για παροχέτευση, την ανεύρεση του παθογόνου64,66. 

Επιπλοκές, συνήθως πνευμοθώρακας, συμβαίνουν σε ποσοστό 0-20%. 

Η μακροσκοπική και μόνο εμφάνιση του υγρού μπορεί να θέσει τη διάγνωση 

εμπυήματος. Η δυσοσμία του πλευριτικού υγρού είναι ενδεικτική παρουσίας αναεροβίων 

ή ψευδομονάδος. Απαραίτητη είναι η χρώση Gram και η καλλιέργεια για αερόβια και 

αναερόβια. Συχνά είναι τα λάθη της μη κατάλληλης και έγκαιρης καλλιέργειας του 

ληφθέντος υγρού για αναερόβια. Η απόδοση εξαρτάται από την προηγούμενη ή μη λήψη 

αντιβιοτικών και από την παρουσία πολλαπλών εγκυστώσεων. 

Κυτταρολογική εξέταση πρέπει να διενεργείται σε όλες τις περιπτώσεις των ΠΥΣ. Οι 

ΠΥΣ είναι πολυμορφοπυρηνικές και η επικράτηση άλλων κυττάρων είναι υπέρ άλλης 

αιτιολογίας (πχ. η   λεμφοκυτταρική  συλλογή  συχνότερα απαντάται σε φυματίωση ή 

κακοήθεια), (πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6. Ανάλυση πλευριτικού υγρού παραπνευμονικής συλλογής 

 

1. Μακροσκοπική εξέταση (χροιά, διαύγεια, οσμή) 

2. Γενική πλευριτικού (λευκά: αριθμός, τύπος) 

3. Βιοχημική ανάλυση (πρωτεΐνη, γλυκόζη, LDH) 

4. pH 

5. Χρώση (Gram, Ziehl-Nielsen) 

6. Καλλιέργεια (κοινά, μυκοβακτηρίδια, μύκητες) 

7. Κυτταρολογική (επί υπόνοιας Ca) 
 

 

Οι ΠΥΣ είναι εξιδρώματα με βάση την μέτρηση των πρωτεϊνών και της LDH του ορού 

και του πλευριτικού υγρού και τα κριτήρια του Light (πίνακας 7).  Η ανεύρεση 

διιδρωματικής συλλογής αποκλείει την ΠΥΣ και κάνει πολύ πιθανή την διάγνωση της 

καρδιακής ανεπάρκειας, της ηπατικής κιρρώσεως, ή της υποπρωτεϊναιμίας.  
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Η βιοχημική ανάλυση του πλευριτικού υγρού μιας ΠΥΣ περιλαμβάνει τον προσδιορισμό 

του pH καθώς και της γλυκόζης, του λευκώματος και της LDH τόσο στο πλευριτικό υγρό 

όσο και στον ορό. Επίσης απαραίτητη είναι και η γενική του πλευριτικού με τον 

προσδιορισμό του τύπου των κυττάρων. Η συγκέντρωση της πρωτεϊνης, ο αριθμός των 

λευκών ή το ποσοστό των πολυμορφοπυρήνων δεν μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ 

εγκυστωμένων και μη υπεζωκοτικών συλλογών (πίνακας 8). 

Το pH του πλευριτικού υγρού όταν ληφθεί και μετρηθεί κατάλληλα δίνει σημαντικές 

πληροφορίες για τη λήψη κλινικών αποφάσεων. To pH  υπερτερεί της γλυκόζης και της 

LDH από πλευράς χρησιμότητας. Επομένως, μπορεί να είναι αρκετή η μέτρηση μόνο του 

pH, αρκεί όμως αυτή να είναι κατάλληλη. Η σωστή μέτρηση του pH προϋποθέτει 1) την 

συλλογή και μεταφορά του δείγματος υπό αυστηρά αναερόβιες συνθήκες και 2)  την 

άμεση μέτρηση από μηχάνημα μετρήσεως αερίων αίματος. Μπορεί να μην είναι χρήσιμο 

σε ασθενείς με συστηματική οξέωση καθώς και σε λοιμώξεις από Πρωτέα, ο οποίος 

προκαλεί τοπική μεταβολική αλκάλωση.  

 Η χρήση του pH στη διάκριση των μη επιπλεγμένων από τις επιπλεγμένες ΠΥΣ 

σύμφωνα με τις προτάσεις του Light και του Sahn, φαίνεται στο πίνακα 9. Τιμές pH > 

7.3 με γλυκόζη > 60 mg/dl και LDH < 1.000 U/L, προτείνονται σαν διακριτικό όριο μιας 

μη επιπλεγμένης συλλογής και η οποία πάντα αποδράμει μόνο με αντιβίωση, χωρίς 

παροχέτευση. Αντίθετα, τιμές pH < 7.0 (Light) ή 7.1 (Sahn) με γλυκόζη < 40 mg/dl και 

LDH > 1.000 U/L σημαίνουν ότι έχουμε επιπλεγμένη ΠΥΣ που απαιτεί πάντα 

παροχέτευση. Τιμές pH μεταξύ 7.3 και 7.0 κατά Light ή μεταξύ 7.3 και 7.1 κατά Sahn 

σημαίνουν ότι υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ επιπλεγμένης και μη επιπλεγμένης 

(μπορεί να ανευρίσκονται και στις δύο καταστάσεις) υπεζωκοτικής συλλογής και στη 

περίπτωση αυτή απαιτείται προσεκτική κλινική παρακολούθηση με περαιτέρω εξετάσεις 

(παρακεντήσεις, υπολογιστική τομογραφία με σκιαστικό) προκειμένου να ληφθούν 

θεραπευτικές αποφάσεις. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω τιμές ισχύουν μόνο για ΠΥΣ και 

όχι για υπεζωκοτικές συλλογές άλλης αιτιολογίας, πχ ρευματοειδής αρθρίτις. 

Οι βιοχημικές παράμετροι δεν είναι απόλυτα κριτήρια για την λήψη αποφάσεως 

παροχετεύσεως του πλευριτικού υγρού, αλλά σαν βοηθητικές και σε σχέση με την 

κλινική εικόνα. Ο γιατρός δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο σε μία εργαστηριακή δοκιμασία 

για να λάβει απόφαση χωρίς να παρακολουθεί από κοντά τον ασθενή. Εαν η χρώση 
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Gram είναι θετική τότε χρειάζεται παρακέντηση, ανεξάρτητα από την τιμή του pH. Στον 

πίνακα 10 φαίνεται η αξία των διαγνωστικών  κριτηρίων και των προγνωστικών δεικτών 

της εργαστηριακής   αναλύσεως του πλευριτικού υγρού. 

Συνήθως τιμές pH > 7.30 (η γλυκόζη συνήθως είναι > 60 mg/dl και η LDH < 1.000 U/L) 

είναι ενδεικτικές ότι η ΠΥΣ χρειάζεται μόνο αντιβίωση και όχι παροχέτευση. Για τιμές 

pH < 7.20 συνήθως απαιτείται και παροχέτευση, ενώ για τιμές pH μεταξύ 7.21 και 7.29 

απαιτείται αντιβίωση και κλειστή παρακολούθηση με άλλες εξετάσεις .  

Γενικά η μέτρηση του pH του πλευριτικού υγρού είναι απαραίτητη σε όλες τις ΠΥΣ, 

εκτός και αν πρόκειται για παχύρευστο πύο (η μέτρηση με το μηχάνημα αερίων στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να αποφεύγεται διότι επέρχεται βλάβη του μηχανήματος) ή η 

χρώση Gram είναι θετική , οπότε χρειάζεται άμεση παροχέτευση, ασχέτως από την τιμή 

του pH. Η μέτρηση της γλυκόζης δεν προσθέτει τίποτα άλλο στοιχείο και δεν είναι 

βασική, εκτός αν υπάρχει αμφιβολία για την αξιοπιστία του μετρηθέντος pH. 

Η πνευμονιοκοκκική επιμόλυνση της υπεζωκοτικής κοιλότητας έχει καλύτερη πορεία 

από ασθενή με επιμόλυνση από άλλους μικροοργανισμούς. Αυτό πιθανόν να οφείλεται 

στην πρωιμότερη αντιμετώπιση λόγω θορυβώδους συμπτωματολογίας των ασθενών με 

στρεπτοκοκκική πνευμονία που έχει ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση σε πρωιμότερο 

στάδιο, σε αντίθεση με την ΠΥΣ από αναερόβια. Αυτό σημαίνει ότι η βακτηριολογική 

εξέταση του πλευριτικού μπορεί να ληφθεί υπόψη στην λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. 

 

 

Πίνακας 7. Κριτήρια διαφορικής διάγνωσης εξιδρώματος και διιδρώματος 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΔΙΙΔΡΩΜΑ 
Πρωτείνη πλευριτικού/πρωτείνη ορού > 0.5 < 0.5 
LDH πλευριτικού/LDH ορού > 0.6 < 0.6 
LDH  > 200 IU/L < 200 IU/L 
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Πίνακας 8. Διαφοροδιαγνωστικά χαρακτηριστικά ΠΥΣ 
 
 

 Π.Υ.Σ. (απλή) Π.Υ.Σ. 

(επιπλεγμένη) 

Εμπύημα 

Υπεζωκότας Λεπτός, διαπερατός Εναπόθεση 

ινικής,   

εγκυστώσεις 

 

Αυξημένη 

εναπόθεση 

κοκκιώδους ιστού 

Πλευριτικό υγρό    

Μακροσκοπικά Διαυγές Θολερό Πυώδες  

Τύπος λευκών 

αιμοσφαιρίων 

ΠΜΝ ΠΜΝ ΠΜΝ 

Καλλιέργεια 

πλευριτικού 

υγρού 

Στείρα ± / + + 

pH > 7.3 < 7.1 < 7.1 

Γλυκόζη, mg/dl > 60 < 40 < 40 

Γλυκόζη 

πλευριτικού/ορού 

> 0.5 < 0.5 < 0.5 

 

                                  Συντμήσεις:Π.Υ.Σ: Παραπνευμονική υπεζωκοτική συλλογή, ΠMN: Πολυμορφοπύρηνα 
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Πίνακας 9.  Ταξινόμηση παραπνευμονικών υπεζωκοτικών συλλογών κατά Light και 

Sahn 

 

 

Μη Eπιπλεγμένες Παραπνευμονικές Υπεζωκοτικές Συλλογές 

pH > 7.20  pH ≥ 7.30 

και  

γλυκόζη > 40 mg/dl γλυκόζη πλευριτικού / ορού > 0.5 

και  

LDH < 1000 U/L LDH < 1000 U/L 

 

   Ενδιάμεση κατάσταση 

pH 7.00-7.20 pH 7.10-7.29 

 γλυκόζη 40-60 mg/dl 

ή  

LDH > 1.000 U/L LDH 500-1.000 U/L 

 

Επιπλεγμένες παραπνευμονικές συλλογές 

 

Light Sahn 

pH < 7.00 pH < 7.10 

ή  

γλυκόζη < 40 mg/dl γλυκόζη < 40 mg/dl 

 LDH > 1.000 U/L 
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Πίνακας 10. Διαγνωστικά κριτήρια και προγνωστικοί δείκτες της εργαστηριακής 

αναλύσεως του πλευριτικού υγρού της Π.Υ.Σ για τον καθορισμό της παροχετεύσεως ή 

μη. 

 

Περίπτωση ασθενούς pH Γλυκόζη 

(mg/dl) 

LDH  

(U/L) 

1. Ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα επιμόλυνσης της 

υπεζωκοτικής συλλογής και υψηλό  κίνδυνο 

θνητότητος  σε περίπτωση καθυστέρησης της 

παροχέτευσης 

   

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΟΥΔΟΣ  ≤7.29 ≤98 ≤620 

Ευαισθησία, % 87 76 71 

Ειδικότητα, % 80 66 70 

Θετική προγνωστική αξία, % 59 43 44 

Αρνητική προγνωστική αξία, % 95 89 88 

2. Ασθενείς με μειωμένη πιθανότητα επιμόλυνσης της 

υπεζωκοτικής συλλογής και χαμηλός  κίνδυνος  σε 

περίπτωση καθυστέρησης της παροχέτευσης 

   

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΟΥΔΟΣ ≤7.21 ≤78 ≤2220 

Ευαισθησία, % 81 52 41 

Ειδικότητα, % 90 86 93 

Θετική προγνωστική αξία,% 47 29 39 

Αρνητική προγνωστική αξία, % 98 94 93 
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Β.5. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Πυρετός, πνευμονικές διηθήσεις και υπεζωκοτική συλλογή  μπορεί να οφείλονται και σε 

άλλες παθήσεις. Το πνευμονικό έμφρακτο πρέπει πάντα να  λαμβάνεται υπόψιν, 

δεδομένου ότι  η πνευμονική εμβολή είναι συνήθης πάθηση, η δε υπεζωκοτική συλλογή 

εμφανίζεται σε  ποσοστό 25-50%. Επίσης η συλλογή μπορεί να επιμολυνθεί, οπότε 

χρειάζεται παρόμοια αντιμετώπιση με την ΠΥΣ.  

Η ανεύρεση πυώδους υπεζωκοτικής συλλογής   χωρίς εμφανή πνευμονία μπορεί να 

θεωρηθεί ως μεταπνευμονικό εμπύημα, που οι πνευμονικές διηθήσεις έχουν αποδράμει. 

Ομως, θα πρέπει να αποκλεισθεί άλλη αιτία  του εμπυήματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται 

το ιατρογενές εμπύημα, που είναι και η συχνότερη μη παραπνευμονική αιτία 

εμπυήματος, συνηθέστερα μετά από πνευμονεκτομή ή άλλη θωρακοχειρουργική 

επέμβαση (20%).  Το θωρακικό τραύμα και η ρήξη του οισοφάγου (συνήθως ιατρογενής) 

ευθύνονται  γιά 5% εκάστη (πίνακας  5). 

Αλλες αιτίες που πρέπει να διαφοροδιαγνωσθούν είναι η φυματίωση, ο συστηματικός 

ερυθηματώδης λύκος και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, η οξεία  παγκρεατίτις και άλλες 

παθήσεις του πεπτικού καθώς και οι φαρμακευτικές πνευμονοπάθειες. Ο χυλοθώρακας 

και ο ψευδοχυλοθώρακας  πολλές φορές  αποτελούν διαγνωστικό πρόβλημα λόγω της 

μακροσκοπικής των εμφανίσεως. 

 

Β.6. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ. 

Β.6.1. Ακτινογραφία θώρακος 

Η αξία της ακτινογραφίας του θώρακος για την μελέτη των παθήσεων του υπεζωκότος 

είναι περιορισμένη. Η ανάδειξη εγκυστώσεως είναι συνήθως δύσκολη. Απαιτούνται 200-

500 ml υγρού για την άμβλυνση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας. Η πλαγία 

ακτινογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την απεικόνιση της άμβλυνσης της οπίσθιας 

πλευροδιαφραγματικής γωνίας71. Η υπεζωκοτική συλλογή συνήθως δεν είναι εμφανής σε 

πνευμονία του δεξιού κάτω λοβού. Απαραίτητη είναι σε ορισμένες περιπτώσεις η 

διενέργεια κατακεκλειμένης (decubitus)  ακτινογραφίας δεξιά και αριστερά προκειμένου 

να  διαχωρισθεί η παρουσία ελευθέρου πλευριτικού υγρού από μεγάλης πυκνότητας 

πνευμονικές διηθήσεις. Σε ποσοστό περίπου 30% των εγκυστωμένων ΠΥΣ είναι 

απαραίτητη η διενέργεια υπολογιστικής τομογραφίας ή υπερηχογραφήματος για την 
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ανάδειξή των. Η τυπική ακτινολογική εικόνα εμπυήματος είναι η εγκυστωμένη συλλογή 

σε μία άτυπη θέση. 

Β.6.2. Υπολογιστική Τομογραφία (ΥΤ) 

Η ΥΤ βοηθά στην μελέτη των ΠΥΣ: 1) διακρίνοντας παρεγχυματικές από υπεζωκοτικές 

παθήσεις, 2) αξιολογόντας την παρεγχυματική νόσο, 3) αναδεικνύοντας την παρουσία 

εγκυστώσεων, 4) χαρακτηρίζοντας τις επιφάνειες του υπεζωκότα, και 5) καθοδηγόντας 

και αξιολογόντας την θεραπεία 72. 

Απαιτείται η διενέργεια ΥΤ με έγχυση σκιαστικού ενδοφλεβίως, διότι έτσι 

αναδεικνύονται καλύτερα οι εγκυστώσεις της ΠΥΣ και τονίζονται καλύτερα τα πέταλα 

του υπεζωκότα του παρακειμένου παρεγχύματος.  Αν και η ειδικότητά  της είναι μεγάλη 

στην ανάδειξη παχυπλευρίτιδας, η ευαισθησία της είναι μικρή  και δεν μπορεί να 

διακρίνει την φλεμονώδη από την κακοήθη συλλογή, ούτε ακόμη σχετίζεται με τα στάδια 

της ΠΥΣ. 

Β.6.3. Υπερηχογράφημα θώρακος (US) 

Με αυτό αναγνωρίζεται και εντοπίζεται ακριβώς η ΠΥΣ για παρακέντηση και 

παρακολούθηση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μικρές συλλογές και σε περιπτώσεις που 

απαιτείται ακριβής εντόπιση, όπως σε εγκυστωμένες συλλογές.Μπορεί δε να 

χαρακτηρισθεί και η φύση της συλλογής. Βρέθηκε ότι τα διιδρώματα είναι πάντα χωρίς 

ηχητική ανάκλαση (anechoic), ενώ όταν απεικονίζονται διαφραγμάτια ή απεικονίζεται 

ένα ομοιογενές ή μικτό πρότυπο πρόκειται συνήθως περί  εξιδρώματος. US με πυκνή 

απεικόνιση συλλογής παρατηρούνται σε αιμορραγικές συλλογές ή εμπυήματα 72-73.  

Β.6.4. Μαγνητική τομογραφία 

Επί του παρόντος δεν υπάρχει αρκετή εμπειρία σχετικά με την χρησιμότητά της 

μαγνητικής τομογραφίας (ΜRΙ) στις ΠΥΣ. Μπορεί δε να υπερέχει της ΥΤ. Ιδιαίτερα οι 

οβελιαίες Τ1 λήψεις απεικονίζουν λεπτομερώς τα στρώματα του θωρακικού τοιχώματος 

και την πιθανή διήθησή τους από φλεγμονώδη ή κακοήθη επεξεργασία74-75. 

 

Β.7. ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Β.7.1. Αντιβιοτικά 

Η κύρια θεραπεία μιας ΠΥΣ και εμπυήματος είναι η αντιβίωση. Πρέπει να αρχίζει 

αμέσως μετά την λήψη δειγμάτων αίματος, πτυέλων και πλευριτικού υγρού για 
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μικροβιολογική εξέταση.  

Η έγκαιρη θεραπεία της πνευμονίας με την χορήγηση αντιβιοτικών μειώνει την 

πιθανότητα δημιουργίας ΠΥΣ καθώς και την μετάπτωση μιας μη επιπλεγμένης ΠΥΣ σε 

επιπλεγμένη. Πρέπει να περιλαμβάνονται στην εμπειρική θεραπεία αντιβιοτικά  τα οποία 

είναι δραστικά για βακτηρίδια τα οποία συχνά προκαλούν ΠΥΣ. Στην επιλογή παίζουν 

ρόλο και τα κλινικά ευρήματα, όπως η δυσοσμία  του πλευριτικού υγρού, η οποία είναι 

ένδειξη αναεροβίου λοιμώξεως. Φάρμακα τα οποία έχουν καλή διεισδυτικότητα στον 

υπεζωκότα περιλαμβάνουν την κλινδαμυκίνη, την αζτρεονάμη, την σιπροφλοξασίνη, την 

κεφαλοθίνη και την πενικιλλίνη που έχουν σχέση συγκεντρώσεων πλευριτικού υγρού / 

ορού από 80-167%, 1-4.5 h μετά από εφ’ άπαξ ή πολλαπλές δόσεις. Οι συγκεντρώσεις 

των αντιβιοτικών αυτών στο πλευριτικό είναι υψηλότερες των ελαχίστων ανασταλτικών 

συγκεντρώσεων (MIC) για τα πιθανότερα βακτηρίδια που προκαλούν εμπύημα. 

Μακρολίδη (πχ κλαριθρομυκίνη, αζιθρομυκίνη, διριθρομυκίνη, ροξιθρομυκίνη) πρέπει 

να προστίθεται όταν υπάρχει υπόνοια  πνευμονίας από Legionella, αν και οι ΠΥΣ από 

αυτή σπανίως είναι επιπλεγμένες.  

Οι αμινογλυκοσίδες μπορεί να αδρανοποιούνται ή να έχουν μικρότερη διεισδυτικότητα 

στο εμπύημα απ’ ότι στις μη επιπλεγμένες ΠΥΣ. Η αδρανοποίηση μπορεί να γίνει από 

πυώδη συλλογή, από την οξέωση του πλευριτικού υγρού ή από το χαμηλό CO2 του 

περιβάλλοντος. 

Συγκριτικές μελέτες με αντιβιοτικά για την θεραπεία του εμπυήματος δεν υπάρχουν. Η 

θεραπεία με ιμιπενέμη ή τικαρσιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ, ή ο συνδυασμός αντιβιοτικών 

με κλινδαμυκίνη και κεφταζιδίμη ή κλινδαμυκίνη και αζτρεονάμη είναι συνήθη 

εμπειρικά σχήματα, ιδίως για νοσοκομειακή πνευμονία, στηριζόμενα στα συνηθέστερα 

παθογόνα, εφ’ όσον η χρώση Gram δεν είναι καθοδηγητική. Θεωρητικά στο εμπύημα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά φάρμακα για τις αμυνογλυκοσίδες, όπως η 

αζτρεονάμη. Για εξωνοσοκομειακές πνευμονίεςη αγωγή πρέπει να περιλαμβάνει 2ης ή 

3ης γενεάς κεφαλοσπορίνη, ή βήτα-λακτάμη/βήτα λακταμάση αναστολέα σε συνδυασμό 

με κλινδαμυκίνη επί πιθανότητος αναεροβίου λοιμώξεως76-77. 

 Η διάρκεια της αντιβιώσεως εξαρτάται από τα κλινικά δεδομένα. Η αγωγή για τις μη 

επιπλεγμένες ΠΥΣ βασίζεται στο παθογόνο αίτιο της πνευμονίας χωρίς αύξηση της 

δόσεως ή επιμήκυνση της αντιβιώσεως. Ασθενείς με εμπύημα πρέπει να λάβουν 
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μεγαλύτερης διάρκειας αγωγή (λίγες εβδομάδες) ανάλογη με εκείνη της νεκρωτικής 

πνευμονίας και του πνευμονικού αποστήματος και στις μεγαλύτερες δόσεις που 

συνιστώνται για την πνευμονία. Επειδή στην πλειοψηφία των εμπυημάτων ενέχονται τα 

αναερόβια, πρέπει να χορηγείται κλινδαμυκίνη per os ή πενικιλλίνη για όλη τη διάρκεια 

της θεραπείας μετά την διακοπή της παρεντερικής χορηγήσεως των αντιβιοτικών.  

Β.7.2. Παροχέτευση με θωρακοσωλήνα 

Οι ενδείξεις παροχετεύσεως μιας ΠΥΣ φαίνονται στον πίνακα 11. Η παροχέτευση της 

υπεζωκοτικής συλλογής σε όλες τις επιπλεγμένες ΠΥΣ είναι απαραίτητη και συνήθως 

γίνεται με την τοποθέτηση θωρακοσωλήνα64. Ο θωρακοσωλήνας είναι αποτελεσματικός 

μόνο αν τοποθετηθεί κατάλληλα στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Σε μια ελεύθερη ΠΥΣ η 

τοποθέτηση του θωρακοσωλήνα μπορεί να γίνει στο κρεβάτι του αρρώστου. Η καλύτερη 

τοποθέτηση του θωρακοσωλήνα γίνεται με καθοδήγηση με υπερήχους ή υπολογιστική 

τομογραφία. Μετά την τοποθέτηση, πρέπει να γίνει οπισθοπρόσθια και πλαγία 

ακτινογραφία θώρακος. Δεν είναι επαρκής μόνο η διενέργεια οπισθοπρόσθιας 

ακτινογραφίας για την εκτίμηση της θέσεως του θωρακοσωλήνα. Κακή τοποθέτηση   

πιθανολογείται όταν επιμένει και δεν υφίεται  ο πυρετός και όταν επιμένει το θωρακικό 

άλγος, ενώ η παροχέτευση είναι ελάχιστη. Η καλύτερη απεικόνιση του θωρακοσωλήνα 

γίνεται με υπολογιστική τομογραφία. Συνήθως χρησημοποιούνται σωλήνες μεγάλου 

αυλού (26-32  F), όμως και μικρότεροι σωλήνες  συχνά είναι επαρκείς, ιδίως όταν το 

υγρό δεν είναι παχύρευστο64,70. Σε πυώδεις συλλογές μπορεί να είναι χρήσιμη η 

τοποθέτηση καθετήρος διπλού αυλού και η πλύση του υπεζωκοτικού χώρου με 

φυσιολογικό ορό. Η έγχυση ενδοϋπεζωκοτικά  αντιβιοτικών δεν συνιστάται, εκτός και αν 

πρόκειται για συγκριτική μελέτη. 

Σε ασθενείς με ελεύθερη, μη πυώδη επιπλεγμένη ΠΥΣ, η κατάλληλη τοποθέτηση του 

θωρακοσωλήνα έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία και πλήρη εκκένωση της υπεζωκοτικής 

συλλογής, την κλινική βελτίωση, την έκπτυξη του πνεύμονος και την αποφυγή 

σχηματισμού εμπυήματος. Ο σωλήνας αφαιρείται όταν η ημερήσια παροχέτευση γίνει 

ορώδης και είναι < 50 ml. 

Εάν η υπεζωκοτική συλλογή είναι εγκυστωμένη, πρέπει να γίνει υπολογιστική 

τομογραφία θώρακος με σκιαστικό. Εάν υπάρχει μία μόνο εγκύστωση, η σωστή 

τοποθέτηση θωρακοσωλήνα είναι συνήθως επαρκής. Εάν όμως υπάρχουν πολλαπλές 
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εγκυστώσεις ή η παροχέτευση δεν είναι επαρκής, τότε απαιτούνται άλλοι χειρισμοί, όπως 

η έγχυση ινωδολυτικών, η τοποθέτηση περισσοτέρων σωλήνων με απεικονιστική 

βοήθεια με CT ή υπερηχογράφημα (US) ή πιο επεμβατικές μεθόδους π.χ. 

θωρακοσκόπιση, αποφλοίωση. 

 

Πίνακας 11. Ενδείξεις  παροχετεύσεως  Π.Υ.Σ. 

Άμεση παρακέντηση μετά την διάγνωση της Π.Υ.Σ. 

1. Παροχέτευση    παρουσία ενός εκ των πρωτευόντων κριτηρίων: 

Πύον στην υπεζωκοτική κοιλότητα 

Θετική κατά Gram χρώση πλευριτικού υγρού 

Θετική καλλιέργεια πλευριτικού υγρού 

2.  Απουσία των παραπάνω πρωτευόντων κριτηρίων    η  παροχέτευση βασίζεται σε 
κλινικές ενδείξεις: 
Καλή ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς 

Συνοδές παθολογικές καταστάσεις (comorbidities) 

Ο όγκος του πλευριτικού υγρού 

Βαρύτητα της υποκειμένης πνευμονίας 

Τοξικότητα του παθογόνου μικροοργανισμού 

Παρουσία εγκυστώσεων 

3. Εργαστηριακά ευρήματα που βοηθούν την κλινική απόφαση για παροχέτευση  
απουσία πρωτευόντων κριτηρίων: 
 
 pH ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 

≤7.29: παροχέτευση σε περίπτωση αυξημένης πιθανότητας επιμόλυνσης του πλευριτικού υγρού 

και όταν η καθυστέρηση παροχέτευσης μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση της νοσηρότητας 

και θνητότητας 

≤7.21:άμεση παροχέτευση με οποιαδήποτε από τις κλινικές ενδείξεις 

ΓΛΥΚΟΖΗ ΚΑΙ LDH ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 

Δεν καθορίζουν την απόφαση για παροχέτευση εκτός αν η ανάλυση του pH του πλευριτικού 

υγρού δεν είναι δυνατή 

 

• Τα διαγνωστικά κριτήρια που καθορίζουν την ανάγκη για παροχέτευση ποικίλουν,  εξαρτώνται 

από την πιθανότητα επιμόλυνσης του πλευριτικού υγρού και από τους κινδύνους που 

συνεπάγεται η καθυστέρηση παροχέτευσης 
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Β.7.3. Τοποθέτηση καθετήρων παροχετεύσεως διαδερματικά με ακτινολογική 

καθοδήγηση  

Επιτυχής παροχέτευση της ΠΥΣ μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση λεπτού 

καθετήρος (8-14 F) υπό ακτινολογική καθοδήγηση, ιδίως όταν αυτή είναι λεπτόρευστη, 

ορώδης, η δε συλλογή είναι σταδίου Ι. Η επιτυχία της μεθόδου κυμαίνεται σε 72-92% και 

προφανώς οφείλεται στην πιο ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα. Η απόφραξη του 

καθετήρα μπορεί να αποφευχθεί με την χρήση καθετήρων  με μεγάλες οπές, συχνή 

έγχυση υγρών και ινωδολυτικών. Σε εμπυηματικές συλλογές προτιμάται η τοποθέτηση 

θωρακοσωλήνων μεγάλου αυλού64,70. 

Β.7.4. Ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ινωδολυτικών 

Η παροχέτευση των επιπλεγμένων ΠΥΣ και του εμπυήματος συχνά είναι ανεπαρκής 

παρά την ορθή τοποθέτηση του θωρακοσωλήνα. Κύριοι λόγοι της ανεπιτυχούς 

παροχετεύσεως είναι η απόφραξη του θωρακοσωλήνα από το παχύρευστο εμπυηματικό 

υγρό καθώς και οι πολλαπλές εγκυστώσεις. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

αυτού χρησιμοποιήθηκαν από το 1950 ινωδολυτικά ενδοϋπεζωκοτικά. Αρχικά τα 

διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως στρεπτοκινάση (ΣΚ) και στρεπτοντορνάση, 

είχαν προσμίξεις με επακόλουθο τις συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως πυρετός και 

αναφυλακτικές αντιδράσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αχρηστία της μεθόδου για 

αρκετό χρονικό διάστημα μέχρις ότου κυκλοφόρησαν κεκαθαρμένα διαλύματα 

στρεπτοκινάσης78. 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση των ινωδολυτικών για τη λύση των συμφύσεων του 

υπεζωκότα στις ΠΥΣ αποκτά συνεχώς έδαφος. Η ουροκινάση (ΟΚ), μολονότι είναι 

ακριβότερη, είναι ασφαλέστερη διότι παρασκευάζεται από εμβρυικά νεφρικά κύτταρα 

ανθρώπου και στερείται των αλλεργικών αντιδράσεων της ΣΚ, η οποία παρασκευάζεται 

από τον στρεπτόκοκκο. 

Φαρμακολογία των ινωδολυτικών ενζύμων 

Η ΣΚ είναι μια μη ενζυματική στρεπτοκοκκική πρωτείνη που παράγεται από την ομάδα 

C του στελέχους του β-αιμολυτικού στρεπτόκοκκου (εξωτοξίνη), που έμμεσα διεγείρει 

το ινωδολυτικό σύστημα 85,95. Αρχικά ενώνεται με ένα μόριο πλασμινογόνου και 

ακολούθως το σύμπλοκο απελευθερώνει ένα δεύτερο μόριο πλασμινογόνου που 

μετατρέπεται σε πλασμίνη. Η πλασμίνη είναι μια πρωτείνη παρόμοια της θρυψίνης και 
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διασπά δια υδρολύσεως την ινική, το ινωδογόνο και άλλους παράγοντες πήξεως 
81,89,90,92,101. Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της ενδουπεζωκοτικής έγχυσης ΣΚ είναι 

ο αλλεργικού τύπου πυρετός που μπορεί να είναι σοβαρός σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Επιπροσθέτως η χρήση της αντενδείκνυται σε ασθενείς με πρόσφατη στρεπτοκοκκική 

λοίμωξη. 

Η ΟΚ είναι ένα ένζυμο που παράγεται από τα ανθρώπινα εμβρυονικά κύτταρα του 

νεφρού και παρουσιάζει ινωδολυτικές δράσεις παρόμοιες με αυτές της ΣΚ. Είναι άμεσος 

ενεργοποιητής του πλασμινογόνου και αρχικά απομονώθηκε από τα ανθρώπινα ούρα. 

Για κάθε μόριο ΟΚ αντιστοιχεί ένα μόριο πλασμινογόνου, τοιουτοτρόπως γίνεται πλέον 

αποτελεσματική η χρησιμοποίηση του προυπάρχοντος πλασμινογόνου. Η ΟΚ αντίθετα 

από τη ΣΚ ως προιόν του οργανισμού δεν είναι αντιγονική95. Οι σπάνιες αντιδράσεις που 

παρατηρήθηκαν με τη χρήση της οφείλονται πιθανώς σε διάφορα έκδοχα (πυρετογόνα) 

του διαλύματος92,101. Άλλα ινωδολυτικά όπως ο ενεργοποιητής του πλασμινογόνου (tPA) 

και νεώτερες ουσίες όπως η σταφυλοκινάση, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην 

παροχέτευση των υπεζωκοτικών συλλογών παρόλο που αποδείχθηκαν αποτελεσματικά 

σε αρτηριακές θρομβώσεις. 

Τεχνική έγχυσης ινωδολυτικών 

Η ΣΚ χορηγείται σε δόση 250.000 IU, η δε ΟΚ συνήθως σε δόση 100.000 IU. Εχουμε 

περιγράψει ότι και μικρότερες δόσεις (50.000 IU) ΟΚ είναι αποτελεσματικές92. Οι 

παραπάνω δόσεις διαλύονται σε 50-100 ml φυσιολογικού ορού και εγχέονται στην 

υπεζωκοτική κοιλότητα μέσω του θωρακοσωλήνα (14-32 F). Στη συνέχεια ο 

θωρακοσωλήνας κλείνει για 2-4 h και μετά ξανανοίγει συνδεόμενος με αναρρόφηση (-20 

cm Η2Ο). Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται συνήθως άπαξ ημερησίως μέχρι πλήρους 

εκκενώσεως της συλλογής (ημερήσια παροχέτευση < 100 ml). Συνήθως απαιτούνται 3-6 

ενδοϋπεζωκοτικές εγχύσεις. Η απόδοση της τεχνικής ελέγχεται με κλινικά, απεικονιστικά 

(ακτινογραφία CT ή US) καθώς και από τον όγκο του παροχετευμένου υγρού. Η επιτυχία 

της μεθόδου κυμαίνεται σε 60-95% τόσο για την ΣΚ όσο και για την ΟΚ. Επί αποτυχίας, 

και εφόσον ο θωρακοσωλήνας έχει τοποθετηθεί σωστά, συνιστάται χειρουργική 

αντιμετώπιση. Η επιτυχία είναι μεγαλύτερη αν τα ινωδολυτικά χρησιμοποιηθούν πρώϊμα 

στην εξέλιξη της ΠΥΣ, δηλ. Πριν γίνει σημαντική εναπόθεση κολλαγόνου και ινικής 

στον υπεζωκοτικό χώρο. 
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Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και των ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Τα ινωδολυτικά είναι περισσότερο αποτελεσματικά αν χρησιμοποιηθούν αρχικά στην 

εξέλιξη της ΠΥΣ, προ της αυξημένης εναπόθεσης κολλαγόνου στον υπεζωκοτικό χώρο, 

που παρατηρείται στο ινωδοπυώδες στάδιο της νόσου45. Η αποτελεσματικότητα της 

ινωδόλυσης εξαρτάται από την σωστή τοποθέτηση και λειτουργικότητα του 

θωρακοσωλήνα. Όταν ο ασθενής επιλεγεί για ινωδολυτική θεραπεία, βάση της αποτυχίας 

παροχέτευσης μέσω του θωρακοσωλήνα, η αποτελεσματικότητα της θεραπείας 

αξιολογείται βάση της κλινικής ανταπόκρισης του ασθενούς. 

Κλινικοί παράμετροι που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της ινωδολυτικής 

θεραπείας αποτελούν: 

• παρακολούθηση της μείωσης της υπεζωκοτικής συλλογής  ακτινογραφικά και 

υπερηχοτομογραφικά 

• μείωση του πυρετού και του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων 

• αύξηση της παροχέτευσης της υπεζωκοτικής συλλογής. 

Επίμονος πυρετός, λευκοκυττάρωση, σηπτικά σημεία, ή ανεπαρκής παροχέτευση 

οδηγούν στην επιλογή εναλλακτικής θεραπείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ασθενείς θα 

πρέπει να αξιολογούνται με αξονική τομογραφία θώρακος και να γίνεται σκέψη για 

χειρουργική αντιμετώπιση, όπως θωρακοτομή ή θωρακοσκόπηση45,81,85-86,91. 

Οι ασθενείς επίσης θα πρέπει να παρακολουθούνται για την πιθανότητα εμφάνισης 

ανεπιθύμητων ενεργειών από την ενδουπεζωκοτική έγχυση ινωδολυτικών. Αν και τα 

ινωδολυτικά είναι συνήθως καλά ανεκτά, σπάνια εμφάνιση επιπλοκών έχει αναφερθεί. 

Ασθενείς που λαμβάνουν ΣΚ πρέπει να παρακολουθούνται για πυρετό, που παρατηρείται 

σε 0-20% των ασθενών. Σπανίως η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να είναι σοβαρή. 

Αναφυλακτοειδούς τύπου αντιδράσεις σπανίως παρατηρούνται σε ενδοφλέβια έγχυση 

ΟΚ. Μόνο μια πιθανή περίπτωση κοιλιακής μαρμαρυγής έχει αναφερθεί μετά από 

ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ΟΚ σε ασθενή με ΕΥ107. Επίσης έχει αναφερθεί επεισόδιο 

οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου Ι μετά από ενδουϋπεζωκοτική έγχυση ΣΚ και 

ΟΚ σε ασθενή με αιμοθώρακα 108. 

Η ενδοϋπεζωκοτικη ινωδολυτική θεραπεία δε φαίνεται να επηρεάζει το πηξιολογικό 

σύστημα των ασθενών. Ο Berglin και οι συν109 δεν παρατήρησαν επηρεασμό της 

ινωδολυτικής δραστικότητας, των επιπέδων της a2-macroglobulin, ή του χρόνου 
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θρομβίνης από την έγχυση ΣΚ σε 10 ασθενείς με ΕΥ ή αιμοθώρακα.  Παρατηρήθηκε 

μικρή αύξηση του πλασμινογόνου, των επιπέδων της a2-antiplasmin και του ινωδογόνου, 

που όμως μπορεί να αναπαριστούν την οξεία φάση της αντίδρασης, και δεν αποτελούν 

σημεία συστηματικής ινωδόλυσης. Οι ερευνητές αυτοί συμπεραίνουν ότι η ΣΚ μπορεί να 

χορηγηθεί με ασφάλεια στην πρώτη μετατραυματική ή μετεγχειρητική περίοδο. Ένα 

επεισόδιο μεγάλης αιμορραγίας μετά από ενδουπεζωκοτική έγχυση ΣΚ σε δόση 500,000 

IU (πολύ μεγαλύτερη από την συνήθως προτεινόμενη των 100,000 IU), αναφέρθηκε σε 

ασθενή που λάμβανε carbenicillin και προφυλακτικά ηπαρίνη110. Ο Temes και οι συν90 

παρατήρησαν επίσης ένα επεισόδιο μεγάλης τοπικής αιμορραγίας για το οποίο 

απαιτήθηκε θωρακοτομή σε ασθενή με ενδοϋπεζωκοτική χορήγηση ΣΚ. 

Ενδοφλέβια χορήγηση ΣΚ μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση αντισωμάτων εναντίον της 

ΣΚ στο αίμα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, αν η 

ΣΚ επαναχορηγηθεί αργότερα για οποιοδήποτε λόγο, όπως για οξύ έμφραγμα του 

μυοκαρδίου. Η επαναχορήγηση ΣΚ δε συνιστάται 4 ημέρες μετά την ενδοφλέβια 

χορήγησή της για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, λόγω της μεγάλης αύξησης στο αίμα 

των κυκλοφορούντων αντισωμάτων εναντίον της ΣΚ που παρατηρείται στο διάστημα 

αυτό. Τα αντισώματα μπορούν να κυκλοφορούν στο αίμα για τουλάχιστον 4 χρόνια στο 

50% των ασθενών και είναι πιθανό να προκαλέσουν εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών 

σε επαναχορήγηση ΣΚ111. Επίσης η χορήγηση της ΣΚ αντενδείκνυται σε ασθενείς με 

πρόσφατη στρεπτοκοκκική λοίμωξη. Τέλος έχουν αναφερθεί περιπτώσεις δημιουργίας ή 

επανενεργοποίησης βρογχοπλευρικού συριγγίου, μετά από ενδουπεζωκοτική έγχυση 

ινωδολυτικών79,110. 

Αντενδείξεις 

Αντενδείξεις για την ενδουπεζωκοτική χρήση ινωδολυτικών δεν έχουν σαφώς 

καθορισθεί, θα πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψιν καταστάσεις με απόλυτες ή σχετικές 

αντενδείξεις79-80,110-111 (πίνακας 12). 

Καθορισμός χρόνου απόφασης για επιπρόσθετη θεραπεία. 

Η αποτυχία λύσης της ΠΥΣ τόσο κλινικά όσο και ακτινολογικά, σε διάστημα 2-3 ημερών 

από την έναρξη της ινωδολυτικής θεραπείας, θεωρείται από τους περισσότερους ειδικούς 

η άμεση ένδειξη για περαιτέρω θεραπευτικούς χειρισμούς102. Μερικοί προτείνουν τη 

συννέχιση της ινωδολυτικής θεραπείας μέχρι και 14 ημέρες, σε περίπτωση μερικής 
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βελτίωσης90. Παρόλα αυτά σε ασθενείς με σαφή κλινική βελτίωση, αλλά με 

υπολειματική υπεζωκοτική συλλογή από την ακτινογραφία θώρακος, ο θεράπων ιατρός 

θα πρέπει να γνωρίζει την πιθανότητα ύπαρξης υπεζωκοτικών συμφύσεων? (peels), οι 

οποίες μπορεί να λυθούν μετά από εβδομάδες81. 

 

Πίνακας 12. Αντενδείξεις ινωδολυτικής θεραπείας 

 

Απόλυτες αντενδείξεις 

Ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης στο φάρμακο 

Βρογχοπλευρικό συρίγγιο 

Τραύμα ή χειρουργείο 48 ώρες προ θεραπείας με ινωδολυτικά 

Σχετικές αντενδείξεις 

Εγχείρηση θώρακος ή κοιλίας 7-14 ημέρες προ θεραπείας 

Ιστορικό αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου 

Εγχείρηση ή τραύμα στον εγκέφαλο 14 ημέρες προ θεραπείας 

Πηξιολογικές διαταραχές 

Προηγούμενη θρομβόλυση με στρεπτοκινάση ( για τη στρεπτοκινάση μόνο) 

Στρεπτοκοκκική λοίμωξη (για τη στρεπτοκινάση μόνο) 

 

  

Β.7.5. Χειρουργική αντιμετώπιση 

Επί ανεπαρκούς παροχετεύσεως με συντηρητικές μεθόδους είναι απαραίτητη η 

χειρουργική αντιμετώπιση, ιδίως του εμπυήματος. Αυτή αν πρέπει να γίνει, τότε πρέπει 

να γίνεται έγκαιρα. Παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τον χρόνο είναι: το στάδιο της 

ΠΥΣ, η παρουσία ειδικού, η κατάσταση και το είδος του ασθενούς και η 

εγχειρησιμότητα. Πρέπει να είναι υπόψιν ότι ο σκοπός της χειρουργικής επεμβάσεως 

είναι ο έλεγχος της λοιμώξεως του υπεζωκότος. Οι υπεζωκοτικές συμφύσεις και ο 

περιορισμός της λειτουργίας του πνεύμονος από μόνα τους δεν δικαιολογούν την άμεση 

χειρουργική επέμβαση, αν οι λοίμωξη του υπεζωκότος είναι υπό έλεγχο. Ο μέθοδοι 

χειρουργικής αντιμετωπίσεως αναφέρονται στη συνέχεια (πίνακας 13). 
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Πίνακας 13.   Μέθοδοι  χειρουργικής παροχετεύσεως ΠΥΣ. 

 

Θωρακοσκόπιση (βιντεοοσκοπική ή μη) 

Αποφλοίωση 

Αφαίρεση πλευράς και ανοικτή παροχέτευση 

Ανοικτό παράθυρο με παροχέτευση 

 

a) Θωρακοσκόπιση 

Η θωρακοσκόπιση και τελευταία η βιντεοσκοπική θωρακοχειρουργική (video-assisted 

thoracic surgery, VATS) είναι λιγότερο επεμβατικές τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται 

από εξειδικευμένα κέντρα για την παροχέτευση και λύση των συμφύσεων των ΠΥΣ116-

118. Η τεχνική ενδείκνυται ιδίως για τους ασθενείς εκείνους που δεν απαντούν στην 

παροχέτευση με θωρακοσωλήνα, αντιβίωση και ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ινωδολυτικών. 

Αν και θεωρείται μικροεπεμβατική τεχνική, συνήθως χρειάζεται γενική αναισθησία. 

Ωστόσο ένα ποσοστό ασθενών, ιδίως με χρόνιο εμπύημα και εκτεταμένες συμφύσεις του 

υπεζωκότα, θα χρειασθεί στη συνέχεια μεγαλύτερη χειρουργική επέμβαση, όπως 

αποφλοίωση. Η μέθοδος έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν διενεργείται νωρίς κατά την 

εξέλιξη της νόσου. Σε μια σειρά βρέθηκε ότι ασθενείς με ΠΥΣ που υποβλήθηκαν σε 

VATS είχαν μικρότερο χρόνο νοσηλείας, μικρότερη διάρκεια τοποθετήσεως 

θωρακοσωλήνα και μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σε σύγκριση με την έγχυση 

στρεπτοκινάσης. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί και σε παιδιά. 

b) Αποφλοίωση / Εμπυηματεκτομή 

Όταν η σηπτική κατάσταση επιμένει, συνήθως σε ασθενείς με προχωρημένο στάδιο 

ΠΥΣ, τότε απαιτείται επιθετική χειρουργική παροχέτευση. Τέτοιοι ασθενείς είναι είτε 

εκείνοι που έχουν προσέλθει καθυστερημένα ή ασθενείς όπου έχουν αποτύχει οι 

λιγότερο επεμβατικές τεχνικές. Με την αποφλοίωση (decortication) όλος ο ινώδης ιστός 

αφαιρείται από τον σπλαχνικό υπεζωκότα και όλο το πύο αφαιρείται. Με τον τρόπο αυτό 

ο πνεύμονας εκπτύσεται117. Η αποφλοίωση είναι μία μεγάλη χειρουργική επέμβαση, 

απαιτεί μεγάλη χειρουργική τομή, και δεν ενδείκνυνται σε ασθενείς που είναι 

καταβεβλημένοι. 

Ενδείκνυται σε ασθενείς σε σχετικά καλή γενική κατάσταση, όταν η σηπτική κατάσταση 
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δεν αντιμετωπίζεται με συντηρητικότερα μέτρα (θωρακοσωλήνας, έγχυση ινωδολυτικών, 

θωρακοσκόπιση). Με την αποφλοίωση του υπεζωκότα μπορεί να αποφευχθεί η μακρά 

περίοδος θεραπείας που απαιτείται (συνήθως αρκετοί μήνες) με την ανοικτή 

παροχέτευση. Η επιτυχία της μεθόδου είναι πάνω από 90%. Η θνητότητα είναι υψηλή 

(μέχρι 10%) και η νοσηλεία που απαιτείται μετεγχειρητικά περίπου μία εβδομάδα. Η 

αποφλοίωση δεν πρέπει να επιχειρείται μόνο για την πάχυνση του υπεζωκότα επειδή 

μπορεί να υποχωρήσει εντός διαστήματος αρκετών μηνών. Αν αυτή παραμένει μετά από 

6 μήνες και επηρεάζει σημαντικά την πνευμονική λειτουργία τόσο ώστε να παρεμποδίζει 

την δραστηριότητα του ασθενούς, τότε μπορεί να προταθεί η αποφλοίωση119. 

c) Ανοικτή παροχέτευση  

Η ανοικτή παροχέτευση (open drainage) είναι εναλλακτική της αποφλοιώσεως, όταν ο 

ασθενής είναι αρκετά βαριά για να υποβληθεί σε αυτή120-121. Υπάρχουν δύο τύποι 

ανοικτής παροχετεύσεως. Ο πιο απλός τρόπος είναι η εκτομή 1-3 πλευρών που 

βρίσκονται στο κάτω μέρος της εμπυηματικής κοιλότητας και η τοποθέτηση ενός ή 

περισσοτέρων βραχέων θωρακοσωλήνων με ευρύ αυλό εντός της εμπυηματικής 

κοιλότητας. Στη συνέχεια γίνονται καθημερινές πλύσεις με ήπιο αντισηπτικό διάλυμα. Η 

παροχέτευση μπορεί να συλλέγεται σε σάκο κολοστομίας. Το πλεονέκτημα της ανοικτής 

από την κλειστή παροχέτευση είναι ότι η παροχέτευση είναι πιο πλήρης, ο δε ασθενής 

είναι απαλλαγμένος από τις φιάλες ή τη συσκευή που συνοδεύει την κλειστή 

παροχέτευση. 

Παρόμοια, αλλά πλέον περίπλοκη τεχνική, είναι η ανοιχτή παροχέτευση μέσω 

τοποθέτησης κρημνού (open-flap drainage). Με την τεχνική αυτή χρησιμοποιείται 

δερματικός και μυικός κρημνός έτσι ώστε να καλύπτει την διαδρομή από τον 

υπεζωκοτικό χώρο προς την επιφάνεια του θωρακικού τοιχώματος, αφού έχουν 

αφαιρεθεί προηγουμένως 1-2 υπερκείμενες πλευρές (Eloeser flap). Το πλεονέκτημά της 

είναι ότι δεν χρειάζονται σωλήνες, ενώ μπορεί ευκολότερα ο ασθενής να βοηθήσει στην 

θεραπεία του. Ακόμη γίνεται προοδευτική μείωση του εμπυηματικού χώρου120-121. 

Είναι πολύ σημαντικό να μην γίνει ανοικτή παροχέτευση πρωίμως στην ΠΥΣ διότι ο 

υπεζωκοτικός χώρος εκτίθεται στην ατμοσφαιρική πίεση και εαν δεν έχει γίνει 

εκτεταμένη παχυπλευριτική φλεγμονή, θα εγκατασταθεί πνευμοθώρακας. Το ενδεχόμενο 

αυτό μπορεί να ελεγχθεί μετά την τοποθέτηση του θωρακοσωλήνα, αφήνοντάς τον 
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ανοικτό στον αέρα για βραχύ χρονικό διάστημα και στη συνέχεια με ακτινολογικό 

έλεγχο αναζητείται η παρουσία ατελεκτασίας του πνεύμονος. Εάν ο πνεύμονας εμφανίσει 

ατελεκτασία, μπορεί και τότε να τοποθετηθεί ανοικτή παροχέτευση δημιουργώντας 

αεροστεγείς συνθήκες και συνδέοντας τον θωρακοσωλήνα σε αεροστεγή παροχέτευση. 

Η διάρκεια της ανοικτής παροχέτευσης είναι μακρά (μεγαλύτερη από 3 μήνες).  

Β.7.6. Στρατηγική θεραπείας ΠΥΣ 

Μια πρόσφατη ταξινόμιση των ΠΥΣ και του εμπυήματος του υπεζωκότα έχει προταθεί 

από τον Light (πίνακας 14). Ενας αλγόριθμος γενικής θεραπευτικής αντιμετώπισης 

ασθενών με ΠΥΣ φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 3. Η περίπτωση κάθε ασθενούς 

αντιμετωπίζεται χωριστά αλλά αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός. 

 

Πίνακας 14.  Σταδιοποίηση και θεραπεία των παραπνευμονικών υπεζωκοτικών 
συλλογών και του εμπυήματος (Light 1995) 
 

ΣΤΑΔΙΑ 
 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

1. Πιθανή Υ.Σ. <10 mm υγρού στην 
κατακεκλιμένη ακτινογραφία 

Αντιβιοτικά, συνήθως δεν 
χρειάζεται παρακέντηση. 
 

2. Απλή παραπνευμονική 
Υ.Σ. 

> 10 mm υγρού στην 
κατακεκλιμένη ακτινογραφία 

Αντιβιοτικά και παρακέντηση Υ.Σ. 
 

3. Οριακά επιπλεγμένη 
Υ.Σ. 

pH: 7-7.2 και/ή LDH >1000 U/L, 
Glu > 40 mg/dl, αρνητική χρώση 
Gram και καλλιέργεια 

Αντιβιοτικά, επανειλημμένες 
παρακεντήσεις, πιθανή τοποθέτηση 
Θ.Σ.  
 

4. Επιπλεγμένη Υ.Σ. pH< 7 και/ή Glu< 40 mg/dl και/ή 
θετική χρώση Gram ή καλλιέργεια  
 

Αντιβιοτικά και τοποθέτηση Θ.Σ 

5. Πολυεγκυστωμένη 
Υ.Σ. 

Τα παραπάνω επιπλέον  
πολυεγκυστώσεις απεικονιστικά 
 

Αντιβιοτικά, Θ.Σ και έγχυση 
ινωδολυτικών 

6. Εμπύημα Πύον, ελεύθερο ή σε μία 
εγκύστωση 

Αντιβιοτικά, Θ.Σ ± αποφλοίωση 
 

7. Επιπλεγμένο εμπύημα Πύον, πολυεγκυστωμένο Αντιβιοτικά, Θ.Σ και έγχυση 
ινωδολυτικών, πιθανή  
θωρακοσκόπηση ή αποφλοίωση 

 
Συντμήσεις: Υ.Σ: υπεζωκοτική συλλογή, LDH: γαλακτική δευδρογενάση, Glu: γλυκόζη 
ορού, Θ.Σ: θωρακοσωλήνας. 
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Σχεδιάγραμμα 3. Αλγόριθμος διαγνωστικών και θεραπευτικών χειρισμών παραπνευμονικής υπεζωκοτικής 
συλλογής. 
 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
                                                                                  
Άμβλυνση πλευροδιαφραγματικής γωνίας ή ανύψωση ημιδιαφράγματος στην οπισθοπρόσθια 
ακτινογραφία θώρακος; 
                                                                                                                       
                                        ΝΑΙ                                                                  ΟΧΙ 
                             Πλάγια κατακεκλιμένη                                               Πιθανή ύπαρξη  
                                    Ακτινογραφία                                                        εγκυστώσεων 
                                                                                                                                
                               Πάχος υγρού >10 mm                                               ΟΧΙ             ΝΑΙ 
                                                                                                                               
                                 ΝΑΙ                ΟΧΙ                                      Θεραπεία 

      πνευμονίας     Υπερηχογράφημα 
                                                                                                                                         
                   Διαγνωστική παρακέντηση                                                                         Υγρό ? 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                 ΟΧΙ       ΝΑΙ 

                                                                               
  Διαγνωστική 
              παρακέντηση 

                                                           
                       
                   Παρουσία κάποιων από τα παρακάτω ? 
 
                                                    
       Πύον, θετική χρώση Gram, pΗ<7.00, γλυκόζη <60 mg/dl  
                                                                 
                ΝΑΙ                                           ΟΧΙ 
                                                                   
      Θωρακοσωλήνας                     7.00<pΗ<7.20 ή LDH>1000 
                                                                                           
       Ανταπόκριση                                   ΝΑΙ                            ΟΧΙ 
                                                                                            
      ΝΑΙ            ΟΧΙ                       ΘΣ ή επανειλημμένες        Συνέχιση θεραπείας  
                                                   παρακεντήσεις 
Συνέχιση              
Θεραπείας             
                              
      Ενδοϋπεζωκοτική έγχυση στρεπτοκινάσης ή ουροκινάσης 
                                       
                              Ανταπόκριση  ΟΧΙ 
                                                           
                                    ΝΑΙ          Θωρακοσκόπηση με λύση συμφύσεων  Ανταπόκριση 
                                                                                                                                    
                           Συνέχιση θεραπείας                                                          ΟΧΙ          ΝΑΙ 
                                                                                                                                           
                                                                                              Ανοιχτή παροχέτευση      Συνέχιση 
                                                                                              ή αποφλοίωση             Θεραπείας    
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Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
Γ.1. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ. 

Μελετήθηκαν προοπτικά ασθενείς με ΠΥΣ και ΕΥ οι οποίοι έλαβαν ενδουπεζωκοτικά 

ινωδολυτικά (στρεπτοκινάση ή ουροκινάση) για την παροχέτευση των συλλογών. Από 

τον αρχικό σχεδιασμό της μελέτης οι στόχοι ήταν οι εξής: 

• Να μελετηθεί αν η ενδοϋπεζωκοτική χορήγηση ΣΚ είναι ασφαλής και 

αποτελεσματικός τρόπος θεραπείας των ΠΥΣ και ΕΥ, μειώνοντας την ανάγκη 

περαιτέρω επεμβατικών τεχνικών. 

• Να μελετηθεί αν η ΟΚ άλλο, ελάχιστα από τα μέχρι τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα 

ινωδολυτικό, είναι ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος θεραπείας των ΠΥΣ και 

ΕΥ, μειώνοντας επίσης την ανάγκη περαιτέρω επεμβατικών τεχνικών. 

• Να συγκριθεί η δράση των δύο προαναφερόμενων ινωδολυτικών (ΣΚ, ΟΚ) από 

πλευράς ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, ανεπιθύμητων ενεργειών και κόστους 

θεραπείας, με στόχο την ανάδειξη ή όχι προτεινόμενου ινωδολυτικού. 

• Να αποδειχθεί ότι η δράση των ινωδολυτικών γίνεται μέσω λύσης των συμφύσεων ή 

μέσω μηχανικής λύσεως λόγω του όγκου του εγχεομένου υγρού (volume effect). 

 Σχεδιάσθηκαν 4 ερευνητικά πρωτόκολλα για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα: 

1. Πρωτόκολλο 1 στο οποίο μελετήθηκε προοπτικά η δράση της ενδοϋπεζωκοτικής 

έγχυσης ΣΚ στη θεραπεία των ΠΥΣ και του ΕΥ.  

2. Πρωτόκολλο 2 στο οποίο μελετήθηκε προοπτικά η ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ΟΚ στη 

θεραπεία των ΠΥΣ και του ΕΥ.  

3. Πρωτόκολλο 3 στο οποίο συγκρίθηκε προοπτικά σε διπλή-τυφλή μελέτη η δράση των 

δύο ινωδολυτικών (ΣΚ, ΟΚ) στη θεραπεία των ΠΥΣ και του ΕΥ.  

4. Πρωτόκολλο 4 στο οποίο συγκρίθηκε προοπτικά σε διπλή-τυφλή μελέτη η δράση της 

ΟΚ με την έγχυση μόνο φυσιολογικού ορού, με στόχο να διερευνηθεί αν ο 

μηχανισμός δράσης των ινωδολυτικών οφείλεται στη μηχανική (volume effect) ή 

φαρμακολογική λύση των συμφύσεων.  

Τα τέσσερα ερευνητικά πρωτόκολλα είχαν κοινά κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού 

ασθενών και κοινές παραμέτρους αξιολόγησης της θεραπείας που αναφέρονται στη 

συννέχεια. 
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Κριτήρια εισαγωγής των ασθενών στη μελέτη ήταν: 

• Ασθενείς με ΠΥΣ βεβαιωμένη με υπολογιστική τομογραφία θώρακος και/ή 

υπερηχογράφημα θώρακος. 

• Ανεπιτυχής παροχέτευση του υγρού με τη τοποθέτηση θωρακοσωλήνα (< 70 ml τις 

τελευταίες 24 ώρες) μετά από αποκλεισμό άλλων αιτιών ατελούς παροχέτευσης, 

όπως απόφραξη, στρέβλωση, ή κακή τοποθέτηση του σωλήνα εντός της συλλογής. 

Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη ήταν: 

• Η βαριά σηπτική κατάσταση 

• Το βρογχοπλευρικό συρίγγιο 

• Η αντένδειξη ινωδολυτικής αγωγής, όπως π.χ. ιστορικό αιμορραγικού εγκεφαλικού 

επεισοδίου, ενδοκρανιακού νεοπλάσματος, εγχειρήσεως ή τραύματος στον εγκέφαλο 

εντός 14 ημερών ή μεγάλη επέμβαση στο θώρακα ή την κοιλιά εντός 10 ημερών, ή 

αλλεργικές αντιδράσεις στο υπό μελέτη φάρμακο. Επίσης για τους ασθενείς που θα 

ελάμβαναν ΣΚ (πρωτόκολλα 1 και 2) αντένδειξη αποτελούσε και η πρόσφατη 

στρεπτοκοκκική λοίμωξη. 

Η αξιολόγηση της θεραπείας (αποτελεσματικότητα πρωτοκόλλων) ελέγχετο με: 

• Την κλινική έκβαση (ύφεση της συμπτωματολογίας). 

•  Τη μέτρηση του παροχετευομένου όγκου του υπεζωκοτικού υγρού ημερησίως 

• Την ακτινογραφία θώρακος και 

• Τις διαδοχικές εξετάσεις με υπολογιστική τομογραφία και/ή υπερηχογράφημα 

θώρακος 

Ως μη ικανοποιητική ανταπόκριση  παρά την καλή τοποθέτηση του θωρακοσωλήνα 

εθεωρείτο: 

• Η συννεχιζόμενη ή επιδεινούμενη συμπτωματολογία 

• Η μη βελτίωση ή η επιδείνωση  της απεικονιστικής εικόνας ή η εμφάνιση νέων 

υδραερικών επιπέδων. 

Η κλινική έκβαση (ύφεση του πυρετού, του πόνου, της δύσπνοιας και του βήχα) 

προσδιοριζόταν από την κλινική και εργαστηριακή εξέταση. Παρακολουθείτο 

καθημερινά (ανά 4 ώρες) η θερμοκρασία σώματος και τα λευκά αιμοσφαίρια. 

Προσδιορισμός αιμοπεταλίων, χρόνου προθρομβίνης και ινωδογόνου γινόταν με την 

έναρξη της χορήγησης ινωδολυτικών, ακολούθως καθημερινά για τρείς ημέρες και 



 59

κατόπιν με τη λήξη της θεραπείας. 

Η ακτινολογική βελτίωση  αξιολογήθηκε από δύο ειδικούς, ένα πνευμονολόγο και ένα 

ακτινολόγο χωρίς να γνωρίζει ο ένας την εκτίμηση του άλλου. Εκτιμήθηκε το μέγεθος 

της υπεζωκοτικής συλλογής στην τελευταία ακτινογραφία θώρακος πριν τη χορήγηση 

ΣΚ, ή ΟΚ ή μόνο φυσιολογικού ορού, μετά από 3 ημέρες θεραπείας και 6 έως 12 ημέρες 

μετά το τέλος της θεραπείας. Η εκτίμηση του μεγέθους της υπεζωκοτικής συλλογής 

γινόταν μετρώντας τις δύο μέγιστες διαμέτρους της συλλογής. Οι μεταβολές στην 

ακτινογραφία θώρακος που χρησιμοποιήθηκαν για την κλίμακα αξιολόγησης ήταν η 

ελάττωση κατά το ένα τρίτο των διαστάσεων της συλλογής (μετρώντας τις δύο μέγιστες 

διαμέτρους της). Η βαθμολόγηση έγινε ως εξής: 

 0: καμία αλλαγή 

 1: βελτίωση < του 1/3 των διαστάσεων της συλλογής 

 2: βελτίωση μεταξύ του 1/3 και 2/3 και 

 3: βελτίωση > 1/3 

Εάν υπήρχε διαφωνία μεταξύ των εξεταστών γινόταν αποδεκτή η κατώτερη 

βαθμολόγηση. Το υπερηχογράφημα θώρακος γινόνταν από έμπειρο εξεταστή για τον 

παρουσίας εγκυστώσεων. 

Ο όγκος του υπεζωκοτικού υγρού που παροχετευόταν καταμετρείτο καθημερινά, όπως 

επίσης και ο συνολικός όγκος διαλύματος που ενιόταν ενδοϋπεζωκοτικά, ώστε να 

καταγράφεται το καθαρό ποσό παροχετευομένου υγρού. Η θερμοκρασία σώματος 

καταγραφόταν κάθε 4 ώρες και οι μεγαλύτερες τιμές συγκρινόταν πριν και μετά την 

έγχυση των ινωδολυτικών. 

Τα πρωτόκολλα εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν από την επιτροπή δεοντολογίας και την 

επιστημονική επιτροπή του νοσοκομείου. 
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Γ.2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΡΕΠΤΟΚΙΝΑΣΗΣ Νο 1 

Ασθενείς 

Μελετήθηκαν προοπτικά 20 συννεχόμενοι ασθενείς, από τους οποίους 15 έπασχαν από 

ΠΥΣ και 5 από ΕΥ. Οι ασθενείς με το ΕΥ είχαν πύο κατά την θωρακοκέντηση, θετική 

καλλιέργεια πλευριτικού υγρού και συνοδό πνευμονία, ανεξαρτήτως του αριθμού των 

λευκών αιμοσφαιρίων του πλευριτικού υγρού. Οι ασθενείς με ΠΥΣ είχαν 

πολυεγκυστωμένη υπεζωκοτική συλλογή επιβεβαιωμένη με υπολογιστική τομογραφία 

θώρακος, υπερηχογράφημα ή και τα δύο, η οποία δεν παροχετευόταν μέσω απλής 

παροχέτευσης με θωρακοσωλήνα. Οι ασθενείς είχαν μέση ηλικία 48 ετών (εύρος 15-92), 

14 ήταν άνδρες και 6 γυναίκες και όλοι πληρούσαν τα προαναφερόμενα κριτήρια 

εισαγωγής και κανένα από τα κριτήρια αποκλεισμού. 

Προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της πνευμονικής λοίμωξης στους 

μελετηθέντες ασθενείς ήταν η κατάχρηση οινοπνεύματος σε 1 ασθενή, ο καρκίνος του 

πνεύμονα με αποφρακτική πνευμονία σε 2, η ενδοφλέβια χρήση φαρμάκων σε 1, η 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση με απώλεια συνείδησης και εισρόφηση σε 2, η επιληψία με 

εισρόφηση σε 1, η υποδιαφραγματική λοίμωξη σε 1 και η περιοδοντίτιδα σε 2. Στους 

υπόλοιπους 10 ασθενείς δε βρέθηκε προδιαθεσικός παράγοντας (πίνακα 15).  

Κανένας από τους ασθενείς δεν είχε θετική αιμοκαλλιέργεια. Οι καλλιέργειες πτυέλων 

ήταν θετικές σε 3 ασθενείς και οι καλλιέργειες πλευριτικού υγρού σε 5 (πίνακας 15). 

Δεκαπέντε από τους 20 ασθενείς λάμβαναν αντιβίωση προ της εισαγωγής τους στο 

νοσοκομείο. Κανένας ασθενής δεν είχε ιστορικό αλλεργίας στη ΣΚ. 

 

Μέθοδος 

Σε όλους τους ασθενείς τοποθετήθηκε στη μεγαλύτερη υπεζωκοτική συλλογή, 

θωρακοσωλήνας τύπου Argyle 28-32 F (Sherwood Medical Company) συνδεδεμένος με 

υδατοστεγές (water-sealed) σύστημα. Η δόση της ΣΚ γινόταν μια φορά την ημέρα σε 

δόση 250,000 IU διαλυμένου σε 100 ml ισότονου χλωρονατριούχου ορού 

ενδοϋπεζωκοτικά μέσω του θωρακοσωλήνα. Στη συννέχεια ο θωρακοσωλήνας έκλεινε 

για 3 ώρες και κατόπιν ανοιγόταν για παροχέτευση. Το υγρό που παροχετευόταν 

καθημερινά καταμετρούταν και η έγχυση της ΣΚ επαναλαμβανόταν, εάν η μέτρηση αυτή 

δεν υπερέβαινε τα 100 ml και στη νέα ακτινογραφία θώρακος ή στο υπέρηχο εντοπιζόταν 
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η παρουσία συλλογής. 

Αντιβιωτικά 

Δεκαπέντε ασθενείς (75%) λάμβαναν αντιβιωτική αγωγή προ της εισαγωγής τους στο 

νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, αν η χρώση Gram ή η καλλιέργεια 

ήταν αρνητική, χορηγούταν ενδοφλεβίως κεφταζιδίμη (1gr x 2), αζτρεονάμη (1gr x 4) 

και κλινδαμυκίνη (1gr x 3). Σε περίπτωση θετικής καλλιέργειας η αντιβίωση 

καθοριζόταν βάση του αντιβιογράμματος. 

Παρακολούθηση 

Όλοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για μέση περίοδο 15 μηνών (εύρος 6-30). Η 

παρακολούθηση περιελάμβανε κλινική εξέταση, ακτινογραφία θώρακος, και/ή 

υπερηχογράφημα ή υπολογιστική τομογραφία θώρακος. 

Στατιστική ανάλυση 

Οι μετρήσεις εκφράζονταν ως μέση τιμή ± SD. Η σύγκριση των μέσων τιμών μεταξύ των 

διαφόρων ομάδων έγινε με τη δοκιμασία x2 και την αμφίδρομη ανάλυση διακύμανσης 

(analysis of variance), ενώ επί μη ομαλής κατανομής τιμών χρησιμοποιήθηκε 

παραμετρική δοκιμασία Wilcoxon για ζεύγη τιμών και η δοκιμασία Mann Whitney για 

μη ζεύγη τιμών. Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ελήφθη το p<0.05. 

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του πρωτοκόλλου έγινε με τις προαναφερόμενες, 

κοινές και για τα 4 πρωτόκολλα παραμέτρους. 

Αποτελέσματα 

Ανάλυση πλευριτικού υγρού 

Η ανάλυση του πλευριτικού υγρού κατά την πρώτη παρακέντηση είχε χαρακτήρες 

εξιδρώματος (πίνακας 15). Ειδικότερα: 

α) Η τιμή του pH που προσδιορίσθηκε με το μηχάνημα αερίων αίματος (AVL-995) 

βρέθηκε χαμηλότεη του 7.4 σε όλους τους ασθενείς με μέση τιμή 7.1±0.15 (εύρος 6.8-

7.3). 

β) η τιμή της γλυκόζης προσδιορίσθηκε με φωτομετρική μέθοδο και βρέθηκε μικρότερη 

του 70 mg/dl σε όλους τους ασθενείς, με μέση τιμή 45.9±17.5 mg/dl (εύρος 15-70 

mg/dl). 

γ) τα λευκά αιμοσφαίρια προσδιορίσθηκαν από αιματολογικό αναλυτή Coulter και 

βρέθηκαν αυξημένα σε όλους τους ασθενείς, με μέση τιμή 11485/mm3, (εύρος 2200-
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29000/mm3) και πολυμορφοπυρηνικό τύπο σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80%). 

δ) η μακροσκοπική εμφάνιση του υγρού ήταν θολερή σε 15 ασθενείς και πυώδης σους 

υπόλοιπους 5. 

Βελτίωση της δύσπνοιας, του πυρετού και της γενικής κατάστασης σημειώθηκε σε όλους 

τους ασθενείς εκτός από έναν. Ο ασθενής αυτός κατέληξε την τέταρτη ημέρα έγχυσης 

ΣΚ λόγω μεταστατικού αδενοκαρκινώματος πνεύμονος, στη νεκροψία όμως η 

υπεζωκοτική κοιλότητα ήταν ελεύθερη υπεζωκοτικής συλλογής. Ένας ασθενής με 

κλινική, αλλά χωρίς σημαντική ακτινολογική βελτίωση, υποβλήθηκε σε ανοιχτή 

θωρακοτομή μετά από 20 ημέρες. Η υπεζωκοτική κοιλότητα βρέθηκε ελεύθερη υγρού, 

με μετρίου βαθμού παχυπλευρίτιδα. Ο πυρετός υφέθηκε σε 15 ασθενείς 24 ώρες μετά την 

αρχική ενδοϋπεζωκοτική χορήγηση ΣΚ. Ελαφρά αύξηση του πυρετού παρατηρήθηκε σε 

4 ασθενείς, επανήλθε όμως σε φυσιολογικές τιμές στο τέλος της αγωγής. Ένας ασθενής 

εμφάνιζε υψηλό πυρετό μέχρι 40ο C, μετά από κάθε έγχυση ΣΚ. Ο πυρετός υποχώρησε 

αμέσως μετά τη διακοπή της έγχυσης ΣΚ και την αντικατάσταση της με ΟΚ σε δόση 

40,000 IU σε 100 ml ισότονου χλωρονατριούχου ορού. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες 

ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

Ο χρόνος μεταξύ της τοποθέτησης του θωρακοσωλήνα και της πρώτης έγχυσης ΣΚ 

κυμαινόταν από 1-3 ημέρες. Ο αριθμός των εγχύσεων κυμαινόταν από 3-10 ημέρες 

(μέση τιμή 6). 

Ο μέσος (SD) όγκος του πλευριτικού υγρού που παροχετεύθηκε το προηγούμενο 24ωρο 

πριν από την έναρξη έγχυση ΣΚ ήταν 42.5±39.7 ml (εύρος 0-90 ml).Ο μέσος όγκος του 

υγρού που παραχοτεύθηκε κατά τη διάρκεια των 24 ωρών μετά την πρώτη έγχυση ήταν 

334±130 ml (εύρος 300-1320 ml), στις 72 ώρες ήταν 740±280 ml (εύρος 420-1780 ml) 

και η μέση τιμή του συνολικού όγκου του υγρού που παροχετεύθηκε μετά από την 

έγχυση ΣΚ ήταν 1597±659 ml (εύρος 590-2600 ml) (σχεδιάγραμμα 4). Ο όγκος του 

υγρού που παροχετεύθηκε στις 24 και στις 72 ώρες μετά από την έναρξη έγχυσης ΣΚ 

ήταν σημαντικά αυξημένος (p<0.01), σε σχέση με εκείνον πριν από την έγχυση 

(σχεδιάγραμμα 4). 

Η μέση βαθμολογία των ακτινογραφιών θώρακος στο τέλος της έγχυσης της ΣΚ ήταν 

2.55±0.95. Μεγάλη βελτίωση (βαθμός 3) σημειώθηκε σε 14 ασθενείς, μέτρια βελτίωση 

(βαθμός 2) σε 3, ενώ ελάχιστη βελτίωση (βαθμός 1) παρατηρήθηκε σε 3 ασθενείς. Οι 
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εικόνες 1-4 απεικονίζουν χαρακτηριστικές ακτινογραφίες και υπολογιστικές τομογραφίες 

θώρακος ασθενών προ και μετά θεραπεία με ινωδολυτικά (ΣΚ  και ΟΚ). 

Τα αποτελέσματα του πρωτοκόλλου δημοσιεύθηκαν: Bouros D., Schiza S., Panagou P., 

Drositis J., Siafakas N.M. Role of streptokinase in the treatment of acute loculated 

parapneumonic effusions and empyema. Thorax, 49:852-855,1994. (προσθήκη 1). 

 

Πίνακας 15. Χαρακτηριστικά πλευριτικού υγρού και ασθενών που έλαβαν 
στρεπτοκινάση 
. 
 
Νο Ηλικία 

(έτη) 
Υποκείμενες νόσοι και 
προδιαθεσικοί παραγοντες 

Καλλιέργεια 
πτυέλων 

Καλλιέργεια 
πλευριτικού 
υγρού 

Ανάλυση πλευριτικού 
υγρού 

pH      Γλυκόζη       Λευκά 
            (mg/dl)        (/mm3) 

1 26 Χρήση ναρκωτικών - - 7.1          35          6600 
2 85 - - - 7.02        28          4800 
3 72 - - Staph.aureus 7.01        40        13100 
4 65 - - - 6.8          50          9800 
5 92 Αδενοκαρκίνος πνεύμονος Ps.aeruginosa - 7.2          72          7900 
6 49 - - Str uritis 7.3          30          3200 
7 58 Αλκοολισμός - - 7.01        35        11200 
8 37 - - - 7.2          65          4500 
9 55 Περιοδοντίτιδα - - 7.3          57          2800 
10 60 Περιοδοντίτιδα Staph. Hominis - 7.3          67        16000 
11 77 - - - 6.9          20        17000 
12 15 - - - 7.3          65        13000 
13 19 - - - 7.1          65        18000 
14 22 Επιληψία, εισρόφηση - Ps. aeruginosa 7.0          40        29000 
15 20 - - - 7.2          55        15500 
16 22 ΚΕΚ-εισρόφηση - - 6.9          60        16000 
17 21 - - - 7.1          51          9800 
18 56 Πλακώδες ca πνεύμονος Ps. aeruginosa Ps. aeruginosa 7.0          20        16500 
19 48 Υποδιαφραγματική 

λοίμωξη 
- Bacteroides 

ureolyticus 
7.3          15        12800 

20 28 ΚΕΚ-εισρόφηση - - 7.0          48          2200 
 
Συντμήσεις: ΚΕΚ= κρανιοεγκεφαλική κάκωση 
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Γ.3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΥΡΟΚΙΝΑΣΗΣ Νο 2 
Ασθενείς 

Μελετήθηκαν προοπτικά 20 συννεχόμενοι ασθενείς από τους οποίους 13 είχαν ΠΥΣ και 

7 ΕΥ. Οι ασθενείς με ΠΥΣ είχαν πολυεγκυστωμένη υπεζωκοτική συλλογή 

επιβεβαιωμένη με αξονική τομογραφία θώρακος, υπέρηχο ή και τα δύο, η οποία δεν 

παροχετευόταν μέσω απλής παροχέτευσης με θωρακοσωλήνα.  Οι ασθενείς με το ΕΥ 

είχαν πύο κατά την θωρακοκέντηση, θετική καλλιέργεια πλευριτικού υγρού και συνοδό 

πνευμονία, ανεξαρτήτως του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων του πλευριτικού υγρού. 

Οι ασθενείς είχαν μέση ηλικία 48 έτη (εύρος 15-64 έτη), 14 ήταν άνδρες και 6 γυναίκες 

και όλοι πληρούσαν τα προαναφερόμενα κριτήρια εισαγωγής και κανένα από τα κριτήρια 

αποκλεισμού. 

Υποκείμενες παθήσεις ή προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της πνευμονικής 

λοίμωξης στους μελετηθέντες ασθενείς ήταν η κατάχρηση οινοπνεύματος σε 1 ασθενή, ο 

καρκίνος του πνεύμονα με αποφρακτική πνευμονία σε 2, σακχαρώδης διαβήτης σε 4, η 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση με απώλεια συνείδησης και εισρόφηση σε 2, η επιληψία με 

εισρόφηση σε 1, η υποδιαφραγματική λοίμωξη σε 1 και η περιοδοντίτιδα σε 2. Στους 

υπόλοιπους 7 ασθενείς δε βρέθηκε προδιαθεσικός παράγοντας. Κανένας από τους 

ασθενείς δεν είχε θετική αιμοκαλλιέργεια για κοινά παθογόνα. Οι καλλιέργειες πτυέλων 

ήταν θετικές σε 3 ασθενείς και οι καλλιέργειες πλευριτικού υγρού σε 5, δύο από τους 

οποίους είχαν και θετική καλλιέργεια πτυέλων. Δεκαπέντε από τους 20 ασθενείς 

λάμβαναν αντιβίωση προ της εισαγωγής τους στο νοσοκομείο. 

 

Μέθοδος 

Παροχέτευση με κλειστή θωρακοστομία διενεργήθηκε με καθετήρα Argyle 28-32 F 

(Sherwood Medical Company)  που συνδέθηκε με υδατοστεγές σύστημα (water sealed). 

Η παροχέτευση ελεγχόταν κάθε 8 ώρες. Η ΟΚ εγχεόταν ενδοϋπεζωκοτικά από το 

θωρακοσωλήνα  καθημερινά , ως διάλυμα 50,000 IU σε 100 ml  0.9% φυσιολογικού 

ορού. Ακολούθως ο θωρακοσωλήνας έκλεινε για 3 ώρες και ο άρρωστος περιστρεφόταν 

σε διάφορες θέσεις για την ομοιόμορφη κατανομή του φαρμάκου και μετέπειτα ο 

θωρακοσωλήνας άνοιγε για παροχέτευση. Η ΟΚ επαναχορηγείτο όταν η επανάληψη του 

υπερηχογραφήματος θώρακος έδειχνε εμένουσα συλλογή 24 ώρες μετά την τελευταία 
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χορήγηση. 

Αντιβιωτικά 

Όλοι οι ασθενείς  λάμβαναν αντιβιωτική αγωγή προ της εισαγωγής τους στο νοσοκομείο. 

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους,  αν η χρώση Gram ή η καλλιέργεια ήταν αρνητική, 

χορηγούταν ενδοφλεβίως κεφταζιδίμη (1gr x 2), αζτρεονάμη (1gr x 4) και κλινδαμυκίνη 

(1gr x 3). Σε περίπτωση θετικής καλλιέργειας η αντιβίωση καθοριζόταν βάση του 

αντιβιογράμματος. 

Παρακολούθηση 

Όλοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για μέση περίοδο 10 μηνών (εύρος 7-24). Η 

παρακολούθηση περιελάμβανε κλινική εξέταση, ακτινογραφία θώρακος, και/ή 

υπερηχογράφημα ή υπολογιστική τομογραφία θώρακος. 

Στατιστική ανάλυση 

Οι μετρήσεις εκφράζονταν ως μέση τιμή ± SD. Η σύγκριση των μέσων τιμών μεταξύ των 

διαφόρων ομάδων έγινε με τη δοκιμασία x2 και την αμφίδρομη ανάλυση διακύμανσης 

(analysis of variance), ενώ επί μη ομαλής κατανομής τιμών χρησιμοποιήθηκε 

παραμετρική δοκιμασία Wilcoxon για ζεύγη τιμών και η δοκιμασία Mann Whitney για 

μη ζεύγη τιμών. Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ελήφθη το p<0.05. 

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του πρωτοκόλλου έγινε με τις προαναφερόμενες, 

κοινές και για τα 4 πρωτόκολλα παραμέτρους. 

 

Αποτελέσματα 

Ανάλυση πλευριτικού υγρού 

Η ανάλυση του πλευριτικού υγρού κατά την πρώτη παρακέντηση είχε χαρακτήρες 

εξιδρώματος σε όλους τους ασθενείς σύμφωνα με τα κριτήρια του Light (πίνακας 16). 

Ειδικότερα: 

α) Η τιμή του pH που προσδιορίσθηκε με το μηχάνημα αερίων αίματος (AVL-995) 

βρέθηκε χαμηλότεη του 7.3 σε όλους τους ασθενείς με μέση τιμή 7.11±0.11 (εύρος 6.9-

7.3). 

β) η τιμή της γλυκόζης προσδιορίσθηκε με φωτομετρική μέθοδο και βρέθηκε μικρότερη 

του 60 mg/dl σε όλους τους ασθενείς, με μέση τιμή 48.4±10.6 mg/dl (εύρος 30-60 

mg/dl). 
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γ) ο αριθμός των  λευκών αιμοσφαιρίων προσδιορίσθηκε από αιματολογικό αναλυτή 

Coulter και βρέθηκε αυξημένος σε όλους τους ασθενείς, με μέση τιμή 13073/mm3, 

(εύρος 7500-22090/mm3)  

δ) η μακροσκοπική εμφάνιση του υγρού ήταν θολερή  σε 13 ασθενείς και πυώδης σους 

υπόλοιπους 5. 

Κλινική βελτίωση όσον αφορά τον πυρετό, τη δύσπνοια, το αίσθημα γενικής αδυναμίας, 

κακουχίας κλπ. Είχαν όλοι οι άρρωστοι εκτός από ένα. Ο ασθενής αυτός υποβλήθηκε σε 

θωρακοτομή πέντε ημέρες μετά την έγχυση ΟΚ λόγω μη απάντησης ( επιδεινούμενη 

συμπτωματολογία μετά από περίοδο αρχικής βελτίωσης και απυρεξίας, ελάχιστη 

ακτινολογική βελτίωση και εμένουσα εγκύστωση σε επανειλημένα υπερηχογραφήματα 

θώρακος). Κατά την χειρουργική διάνοιξη  διαπιστώθηκε εμπύημα θώρακος κατηγορίας 

ΙΙΙ ( στάδιο οργάνωσης) και διενεργήθηκε εμπυηματεκτομή επιτυχώς. 

Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της τοποθετήσεως του θωρακοσωλήνα και 

της χορηγήσεως ΟΚ κυμάνθηκε από 1 έως 5 ημέρες. 

Το ολικό παροχετευθέν υγρό πριν τη χορήγηση της ΟΚ ήταν μεταξύ 50 και 540 ml για 

ένα διάστημα 2 έως 6 ημερών. Η μέση τιμή (± SD) της ποσότητας του πλευριτικού υγρού 

που παροχετεύθηκε σε 24 ώρες πριν την έγχυση της ΟΚ ήταν 48±20 ml (εύρος 0-70 ml). 

Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στον όγκο του υγρού πριν και μετά τη χορήγηση 

φυσιολογικού ορού. Η μέση τιμή (± SD) του όγκου του πλευριτικού υγρού που 

παροχετεύθηκε τις πρώτες 24 ώρες  μετά την έγχυση ΟΚ ήταν 310±96 ml (εύρος 300-

1320 ml) και το αμιγές ολικό υγρό που παροχετεύθηκε ήταν 1858±670 ml (εύρος 590-

2600 ml) (σχεδιάγραμμα 5). Παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση του παροχετευθέντος 

υγρού μετά την έγχυση της ΟΚ στις 24 ώρες σε σύγκριση με τις πριν την έγχυση ΟΚ 

τιμές (p<0.0001) (σχεδιάγραμμα 5). Ο αριθμός των εγχύσεων της ΟΚ κυμάνθηκε από 3 

έως 7 ( μέση τιμή 5). 

Το συνολικό επίπεδο βελτίωσης της ακτινογραφίας θώρακος ήταν 2.6±0.75 όπως 

καθορίσθηκε και από τους δύο εξεταστές (πίνακας 17). Βελτίωση της τάξης του 3 

(εξαίρετη) στην ακτινογραφία θώρακος βρέθηκε σε 15 ασθενείς (70%), της τάξης του 2 

(μέτρια) σε 2 ασθενείς (15%) και άλλοι 3 ασθενείς είχαν βελτίωση 1 (ελάχιστη). Οι δύο 

ασθενείς με κλινική αλλά μέτρια ακτινολογική βελτίωση και οι δύο από τους τρείς 

ασθενείς με κλινική αλλά ελάχιστη ακτινολογική βελτίωση, κατά τη διάρκεια της 
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παρακολούθησης έδειξαν βαθμιαίως λυόμενη παχυπλευρίτιδα. Ο τρίτος ασθενής χωρίς 

κλινική βελτίωση και με ελάχιστη ακτινολογική, παραπέμφθηκε για θωρακοτομή όπως 

προαναφέρθηκε.  Η συνολική επιτυχία της θεραπείας με ΟΚ ήταν 95%. 

Δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στο μηχανισμό πήξης των ασθενών. Όλοι ανέχθηκαν  τη 

διαδικασία παροχέτευσης και εγχύσεως της ΟΚ καλώς. Δεν παρατηρήθηκαν 

ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση του φαρμάκου. Τοπικό άλγος κατά τη διάρκεια 

της εγχύσεως παρουσιάσθηκε σε έναν ασθενή, που όμως δεν ήταν αρκετά σοβαρό για τη 

διακοπή της θεραπείας. Οι 19 ασθενείς που θεραπευθηκαν επιτυχώς με την ΟΚ δεν 

παρουσίασαν υποτροπές και βρίσκονταν σε καλή κατάσταση κατά την διάρκεια 

παρακολούθησης της μελέτης. 

Η συνολική διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο μετά την ένερξη ινωδολυτικής 

θεραπείας ήταν 10.4±4.2 (εύρος 7-15) ημέρες. Το κόστος ανά δόση (50,000 IU) της ΟΚ 

ήταν 7110 δρχ. Και το μέσο συνολικό κόστος θεραπείας με ΟΚ για 5 ημέρες ( ο μέσος 

αριθμός ημερών θεραπείας στην παρούσα μελέτη) ήταν 33000 δρχ. (πίνακας 17). 

Τα αποτελέσματα του πρωτοκόλλου δημοσιεύθηκαν: Bouros D., Schiza S., Tzanakis N., 

Drositis J., Siafakas N.M. Intrapleural urokinase in the treatment of complicated 

parapneumoniv pleural effusions and empyema. Eur Respir J, 9:1656-1659,1996. 

(προσθήκη 2). 

 

Πίνακας 16. Ανάλυση πλευριτικού υγρού και χαρακτηριστικά ασθενών που έλαβαν 

ουροκινάση. 
Ασθενείς 

Χαρακτηριστικά ασθενών 
Ουροκινάση 

Νο (Α/Γ) 20 (14/6) 

Μέση ηλικία, έτη 

εύρος 

48 

(15-64) 
Ανάλυση πλευριτικού υγρού  

Παράμετροι (x ± SD)  

pH 7.11±0.11 

γλυκόζη (mg/dl) 48.4±10.6 

λευκά (103/ml) 13±7.5 
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Πίνακας 17. Μέσος αριθμός εγχύσεων ουροκινάσης, βαθμός ακτινολογικής βελτίωσης 

και κόστος θεραπείας. 

 

Παράμετρος (x ±SD) Ουροκινάση 

Αριθμός εγχύσεων 4.8±1.2 

Βαθμός ακτινολογικής βελτίωσης 2.6±0.75 

Κόστος-καθημερινό (δρχ) 

            -σύνολο        (δρχ) 

7110 

31000 
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Γ.4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΡΕΠΤΟΚΙΝΑΣΗΣ vs ΟΥΡΟΚΙΝΑΣΗΣ Νο 3 

Ασθενείς 

 Μελετήθηκαν προοπτικά με τη μέθοδο της διπλής-τυφλής μελέτης 50 συννεχόμενοι 

ασθενείς με ΠΥΣ και  ΕΥ. Οι ασθενείς με ΠΥΣ είχαν πολυεγκυστωμένη υπεζωκοτική 

συλλογή επιβεβαιωμένη με υπολογιστική τομογραφία θώρακος, υπερηχογράφημα ή και 

τα δύο, η οποία δεν παροχετευόταν μέσω απλής παροχέτευσης με θωρακοσωλήνα.  Οι 

ασθενείς με το ΕΥ είχαν πύο κατά την θωρακοκέντηση, θετική καλλιέργεια πλευριτικού 

υγρού και συνοδό πνευμονία, ανεξαρτήτως του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων του 

πλευριτικού υγρού. 

Οι ασθενείς είχαν μέση ηλικία 50 έτη (εύρος 17-89 έτη). Μετά από τυχαιοποίηση 25 

ασθενείς έλαβαν ΣΚ (ομάδα Ι) και 25 ΟΚ (ομάδα ΙΙ). Στην ομάδα που έλαβε ΣΚ  η μέση 

ηλικία ήταν 47 έτη ( εύρος 15-92), 18 ήταν άνδρες και 7 γυναίκες. Είκοσοι ασθενείς 

είχαν ΠΥΣ και 5 ΕΥ. Στην ομάδα που έλαβε ΟΚ η μέση ηλικία ήταν 53 έτη (εύρος  16-

90), 20 ήταν άνδρες και 5 γυναίκες (πίνακας 18). Δεκαεννέα ασθενείς είχαν ΠΥΣ και 6 

ΕΥ. Όλοι οι ασθενείς πληρούσαν τα προαναφερόμενα κριτήρια εισαγωγής και κανένα 

από τα κριτήρια αποκλεισμού. 

Υποκείμενες παθήσεις ή προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της πνευμονικής 

λοίμωξης στους μελετηθέντες ασθενείς φαίνονται στον πίνακα 19. Κανένας από τους 

ασθενείς και των δύο ομάδων δεν είχε θετική αιμοκαλλιέργεια. Οι καλλιέργειες πτυέλων 

ήταν θετικές σε 3 ασθενείς σε κάθε ομάδα και οι καλλιέργειες πλευριτικού υγρού ήταν 

θετικές σε 7 ασθενείς από την ομάδα της ΣΚ και σε 6 από την ομάδα της ΟΚ (πίνακας 

19). Κανείς ασθενής δεν είχε ιστορικό αλλεργίας σε κάποιο από τα φάρμακα. 

 

Μέθοδος 

Σε όλους τους ασθενείς έγινε παροχέτευση με θωρακοσωλήνα Argyle 28-32 F 

(Sherwood Medical Company, Tullamore, Ireland), που συνδεόταν με υδατοστεγές 

σύστημα (water-sealed). Η παροχέτευση ελεγχόταν κάθε 8 ώρες. Η ΣΚ εγχεόταν 

ενδοϋπεζωκοτικά από το θωρακοσωλήνα ανά 24ωρο υπό μορφή διαλύματος 250,000 IU 

σε 100 ml 0.9% φυσιολογικού ορού. Η ΟΚ εγχεόταν μέσω της ίδιας οδού 

ενδοϋπεζωκοτικά ανά 24ωρο υπό μορφή διαλύματος 100,000 IU σε 100 ml 0.9% 

φυσιολογικού ορού. Ακολούθως ο θωρακοσωλήνας έκλεινε για 3 ώρες και ο ασθενής 
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περιστρεφόταν σε διάφορες θέσεις για την ομοιόμορφη κατανομή του φαρμάκου. Στη 

συννέχεια ο θωρακοσωλήνας άνοιγε για παροχέτευση. Το χρονικό διάστημα που 

μεσολάβησε μεταξύ της τοποθέτησης του θωρακοσωλήνα και της χορηγήσεως του 

ινωδολυτικού κυμάνθηκε από 1-5 ημέρες. Η ΣΚ ή η ΟΚ επαναχορηγούταν όταν υπήρχε 

ακτινολογική ένδειξη ατελούς παροχέτευσης της υπεζωκοτικής συλλογής  24 ώρες μετά 

την τελευταία χορήγηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο θεράπων ιατρός αποφάσιζε τη 

διακοπή της εγχύσεως και την αφαίρεση του θωρακοσωλήνα. Κριτήριο αφαίρεσης του 

θωρακοσωλήνα ήταν η παροχέτευση του πλευριτικού υγρού να είναι < 50 ml σε 24 ώρες 

και απεικονιστική εικόνα συμβατή με πλήρη παροχέτευση. 

Αντιβιωτικά 

Δεκατέσσερεις ασθενείς από την ομάδα της ΣΚ και 16 από την ομάδα της ΟΚ   

λάμβαναν αντιβιωτική αγωγή (κυρίως β-λακτάμες) προ της εισαγωγής τους στο 

νοσοκομείο. Άν η χρώση Gram ή η καλλιέργεια ήταν αρνητική, χορηγούταν 

ενδοφλεβίως κεφταζιδίμη (1gr x 2), αζτρεονάμη (1gr x 4) και κλινδαμυκίνη (1gr x 3). Σε 

περίπτωση θετικής καλλιέργειας η αντιβίωση καθοριζόταν βάση του αντιβιογράμματος. 

Παρακολούθηση 

Όλοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για μέση περίοδο 15 μηνών (εύρος 6-30). Η 

παρακολούθηση περιελάμβανε κλινική εξέταση, ακτινογραφία θώρακος, και/ή 

υπερηχογράφημα ή υπολογιστική τομογραφία θώρακος. 

Στατιστική ανάλυση 

Οι μετρήσεις εκφράζονταν ως μέση τιμή ± SD. Η σύγκριση των μέσων τιμών μεταξύ των 

διαφόρων ομάδων έγινε με τη δοκιμασία x2 και την αμφίδρομη ανάλυση διακύμανσης 

(analysis of variance), ενώ επί μη ομαλής κατανομής τιμών χρησιμοποιήθηκε 

παραμετρική δοκιμασία Wilcoxon για ζεύγη τιμών και η δοκιμασία Mann Whitney για 

μη ζεύγη τιμών. Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ελήφθη το p<0.05. 

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του πρωτοκόλλου έγινε με τις προαναφερόμενες, 

κοινές και για τα 4 πρωτόκολλα παραμέτρους. 

 

Αποτελέσματα 

Ανάλυση πλευριτικού υγρού  

Η ανάλυση του πλευριτικού υγρού κατά την πρώτη παρακέντηση είχε χαρακτήρες 
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εξιδρώματος σε όλους τους ασθενείς σύμφωνα με τα κριτήρια του Light (πίνακας 18). Σε 

όλους τους ασθενείς το πλευριτικό υγρό ήταν θολερό. Ειδικότερα: 

α) Η τιμή του pH που προσδιορίσθηκε από το μηχάνημα αερίων αίματος (AVL-995) 

βρέθηκε χαμηλή  και στις δύο ομάδες ασθενών (7.1±0.15 για την ομάδα Ι και  7.07±0.16 

για την ομάδα  ΙΙ, p>0.05). 

β) η τιμή της γλυκόζης προσδιορίσθηκε με φωτομετρική μέθοδο και βρέθηκε χαμηλή 

<70 μg/dl και στις δύο ομάδες (40.5±7  και 41±8 mg/dl αντιστοίχως, p>0.05). 

γ) ο αριθμός των  λευκών αιμοσφαιρίων προσδιορίσθηκε από αιματολογικό αναλυτή 

Coulter ήταν αυξημένος και στις δύο ομάδες, (12000±6600/ mm3, και 22600±8400/ mm3 

αντιστοίχως, p<0.05). 

δ) η γαλακτική δεϋδρογονάση (LDH), που προσδιορίσθηκε με φωτομετρική μέθοδο, 

ήταν αυξημένη και στις δύο ομάδες ( 1150± 220 IU και 1345± 319 IU αντιστοίχως για 

τις δύο ομάδες, p>0.05). 

Οι λοιπές αιματολογικές και βιοχημικές παράμετροι δε διέφεραν σημαντικά μεταξύ των 

δύο ομάδων των ασθενών. Σαράντα δύο (42) ασθενείς είχαν λευκοκυττάρωση 

(>10000/mm3), 3 είχαν λευκοπενία (<4000/mm3) και 5 είχαν φυσιολογικό αριθμό 

λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα. Όλοι οι ασθενείς είχαν υποξαιμία ( Μερική πίεση 

οξυγόνου, εισπνέοντας ατμοσφαιρικό αέρα: PO2<75 mm Hg).  

Κλινική βελτίωση είχαν όλοι οι ασθενείς εκτός από 2 από την ομάδα της ΣΚ και 2 από 

την ομάδα της ΟΚ. Οι τέσσερεις αυτοί ασθενείς είχαν ΕΥ και παρά μια αρχική 

ανταπόκριση στη θεραπεία, απέτυχαν στο να βελτιωθούν τόσο κλινικά όσο και 

απεικονιστικά. Δύο ασθενείς παραπέμφθηκαν για περιορισμένη θωρακοτομή με 

τοποθέτηση θωρακοσωλήνα στην εμπυηματική κοιλότητα. Ένας ασθενής υποβλήθηκε σε 

βιντεο-θωρακοσκόπηση με λύση των συμφύσεων και παροχέτευση του εμπυήματος. 

Άλλος ένας ασθενής από την ομάδα της ΟΚ κατέληξε μετά από 5 εγχύσεις ΟΚ, λόγω 

γενικευμένης καρκινωμάτωσης. Στη νεκροτομή η υπεζωκοτική κοιλότητα ήταν  

ελεύθερη υπεζωκοτικού υγρού. 

Η θερμοκρασία μειώθηκε σε όλους τους ασθενείς και στις δύο ομάδες μετά από τη 

χορήγηση των ινωδολυτικών. Όμως  7 (28%) ασθενείς από την ομάδα της ΣΚ 

παρουσίασαν αύξηση της θερμοκρασίας μετά από κάθε έγχυση ΣΚ, σε δύο από τους 

οποίους ήταν υψηλή (39-40ο C). Αντικατάσταση της ΣΚ με ΟΚ είχε σαν αποτέλεσμα την 
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αποδρομή του πυρετού. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες αλλεργικές αντιδράσεις ή 

ανεπιθύμητες ενέργειες. Ολοι οι ασθενείς είχαν ικανοποιητική εξέλιξη κατά τη διάρκεια 

της παρακολούθησης (follow-up) και μόνο 7 ασθενείς από την ομάδα της ΣΚ και 5 από 

την ομάδα της ΟΚ είχαν βαθμιαίως λυόμενη παχυπλευρίτιδα απεικονιστικά. 

Το παροχετευθέν υγρό 24 ώρες πριν τη χορήγηση ΣΚ ήταν 47.6±23 ml και προ της ΟΚ 

ήταν 55.5±31 ml (p>0.05). Η μέση τιμή του όγκου του πλευριτικού υγρού που 

παροχετεύθηκε τις πρώτες 24 ώρες μετά τη χορήγηση ινωδολυτικών αυξήθηκε 

σημαντικά: 380±99 ml για την ομάδα της ΣΚ (p<0.001) και 420.8±110 ml για την ομάδα 

της ΟΚ (p<0.001) (σχεδιάγραμμα 6). Παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση του όγκου 

του παροχετευθέντως υγρού 24, 48 και 72 ώρες μετά την έγχυση ΣΚ ή ΟΚ σε σύγκριση 

με τις πριν την έγχυση τιμές (p<0.001). Η μέση ολική παροχέτευση ήταν συγκρίσημη 

μεταξύ των δύο ομάδων: 1596±68 ml για την ομάδα της ΣΚ και 1510±55 ml για την 

ομάδα της ΟΚ (p>0.05) (σχεδιάγραμμα 6). 

Ο αριθμός των εγχύσεων της ΣΚ ήταν 6±2.16 (εύρος 4-10) και της ΟΚ ήταν 5.92±2.05 

(εύρος 3-12), (p>0.05) (πίνακας 20). 

Βελτίωση της τάξης του 3 (εξαίρετη) στην ακτινογραφία θώρακος παρουσίασανσε 17 

ασθενείς στην ομάδα της ΣΚ και σε 19 στην ομάδα της ΟΚ. Βελτίωση της τάξης του 2 

(μέτρια) είχαν 5 ασθενείς της ομάδας της ΣΚ και  4 της ομάδας της ΟΚ. Τέλος 3 

ασθενείς της ομάδας της ΣΚ και 2 της ΟΚ είχαν βελτίωση της τάξης του 1 (ελάχιστη). Η 

συνολική ακτινολογική βελτίωση ήταν  2.5±0.7 για την ομάδα της ΣΚ και 2.7±0.8 για 

την ομάδα της ΟΚ (πίνακας 20). 

Το κόστος ανά δόση ΣΚ (250,000 IU)  ήταν 3700 δρχ. και της ΟΚ (100,000 IU) 8500 

δρχ. (πίνακας 20). 

Τα αποτελέσματα του πρωτοκόλλου δημοσιεύθηκαν: Bouros D., Schiza S., Patsourakis 

G., Chalkiadakis G., Panagou P., Siafakas N.M. Intrapleural streptokinase vs urokinase in 

the treatment of complicated parapneumonic effusions. Am J Respir Crit Care Med, 

155:291-295,1997. (προσθήκη 3). 
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Πίνακας 18. Ανάλυση πλευριτικού υγρού και χαρακτηριστικά ασθενών που έλαβαν 
στρεπτοκινάση ή ουροκινάση. 
 
 

Ασθενείς 

Χαρακτηριστικά ασθενών 
  

ΣΚ 

 

ΟΚ 

Νο (Α/Γ)  25 (18/7) 25 (15/10) 

Μέση ηλικία, έτη 

εύρος 

 47 

15-92 

53 

16-90 
Ανάλυση πλευριτικού υγρού    

Παράμετροι (x ±SD) ΣΚ ΟΚ p 

pH 7.1±0.15 7.07±0.16 NS 

γλυκόζη (mg/dl) 40.5±7 41±8 NS 

λευκά (103/ml) 12±6.6 22.6±8.4 <0.05 

LDH (IU) 1150±220 1345±319 NS 

 

  Συντμήσεις: NS= στατιστικά μη σημαντικό 
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Πίνακας 19. Προδιαθεσικοί παράγοντες και αποτελέσματα καλλιεργειών πτυέλων και 
πλευριτικού υγρού ασθενών που έλαβαν στρεπτοκινάση ή ουροκινάση. 
 
 

 ΣΚ ΟΚ 
Προδιαθεσικοί παράγοντες   
Τοξικομανία 1 - 
Αλκοολισμός 1 2 
Καρκίνος πνεύμονος 2 2 
Περιοδοντίτιδα 2 3 
ΚΕΚ-εισρόφηση 2 1 
Επιληψία-εισρόφηση 1 - 
Υποδιαφραγματική λοίμωξη 1 2 
Χειρ. επέμβαση άνω κοιλίας - 2 
   
Καλλιέργειες   
Πλευριτικό υγρό   
Staphylococcus aureus 2 1 
Streptococcus viridans 1 - 
Peptostreptococcus magnus 1 2 
Pseudomonas aeruginosa 2 2 
Bacteroides fragilis - 1 
Bacteroides ureolyticus 1 - 
Πτύελα   
Pseudomonas aeruginosa 2 2 
Staphylococcus hominis 1 - 
Haemophilus parainfluenzae - 1 

 
 
                            Συντμήσεις: ΚΕΚ= κρανιοεγκεφαλική κάκωση 
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Πίνακας 20. Μέσος αριθμός εγχύσεων ινωδολυτικών, βαθμός ακτινολογικής βελτίωσης 

και κόστος ινωδολυτικού ανά δόση. 

 

 
 ΣΚ ΟΚ p 

Παράμετροι (x ±SD)    

Εγχύσεις 6±2.16 5.92±2.05 NS 

Βαθμός ακτινολογικής 

βελτίωσης 

2.5±0.7 2.7±0.8 NS 

Ημερήσιο κόστος (δρχ) 3700 8500  

 

 
             Συντμήσεις: NS=στατιστικά μη σημαντικό 
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Γ.5. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΥΡΟΚΙΝΑΣΗΣ vs ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ  Νο 4 

Ασθενείς 

Μελετήθηκαν προοπτικά σε διπλή-τυφλή μελέτη 31 συννεχόμενοι ασθενείς από τους 

οποίους 21 είχαν ΠΥΣ και 10  ΕΥ και στους οποίους η υπεζωκοτική συλλογή δε λύθηκε 

μέσω απλής παροχέτευσης με θωρακοσωλήνα.. Οι ασθενείς με ΠΥΣ είχαν 

πολυεγκυστωμένη υπεζωκοτική συλλογή επιβεβαιωμένη με υπολογιστική τομογραφία 

θώρακος, υπερηχογράφημα ή και τα δύο και πλευριτικό υγρό με pH <7.0, LDH>1000 IU 

και γλυκόζη <40 mg/dl ( κατηγορία 5, βάση της ταξινόμησης του Light).  Οι ασθενείς με 

το ΕΥ είχαν πύο κατά την θωρακοκέντηση και πολυεγκυστώσεις (κατηγορία 7, βάση της 

ταξινόμησης του Light). 

Οι ασθενείς είχαν μέση ηλικία 56 έτη (εύρος 21-78 έτη) (πίνακας 21). Μετά από 

τυχαιοποίηση 15 ασθενείς έλαβαν ΟΚ (ομάδα Ι)  και 16 φυσιολογικό ορό (ομάδα ΙΙ, 

ελέγχου). 

Υποκείμενες παθήσεις ή προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της πνευμονικής 

λοίμωξης στους μελετηθέντες ασθενείς ήταν ο αλκοολισμός σε 3 ασθενείς, ο καρκίνος 

του πνεύμονα σε 3, ο σακχαρώδης διαβήτης σε 4, κακή θρέψη σε 1, καρκίνος του 

οισοφάγου σε 1, βρογχεκτασίες σε 1, σοβαρού βαθμού γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 

σε 1, η επιληψία με εισρόφηση σε 1, η υποδιαφραγματική λοίμωξη σε 1,ενδοφλέβια 

χρήση ναρκωτικών σε 1 και τέλος, ένας  ασθενής ήταν HIV θετικός. 

Όλοι οι ασθενείς πληρούσαν τα προαναφερθέντα κριτήρια εισαγωγής και κανένα από τα 

κριτήρια αποκλεισμού. 

 

Μέθοδος 

Σε όλους τους ασθενείς έγινε παροχέτευση με θωρακοσωλήνα Argyle 28-32 F 

(Sherwood Medical Company, Tullamore, Ireland), που συνδεόταν με υδατοστεγές 

σύστημα (water-sealed). Η παροχέτευση ελεγχόταν κάθε 8 ώρες. Στην ομάδα της ΟΚ η 

ΟΚ εγχεόταν  ενδοϋπεζωκοτικά μέσω του θωρακοσωλήνα καθημερινά, ανά 24ωρο υπό 

μορφή διαλύματος 100,000 IU σε 100 ml 0.9% φυσιολογικού ορού. Στη ομάδα ελέγχου, 

100 ml φυσιολογικού ορού εγχεόταν ενδοϋπεζωκοτικά μέσω του θωρακοσωλήνα. Τα 

διαλύματα για την έγχυση ετοιμαζόταν από μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, χωρίς ο 

ασθενής ή ο θεράπων ιατρός να γνωρίζει το είδος της θεραπείας.  Ακολούθως ο 
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θωρακοσωλήνας έκλεινε για 3 ώρες και ο ασθενής περιστρεφόταν σε διάφορες θέσεις για 

την ομοιόμορφη κατανομή του διαλύματος. Στη συννέχεια ο θωρακοσωλήνας άνοιγε για 

παροχέτευση. Η θεραπεία συννεχιζόταν για 3 άπαξ ημερησίως, εγχύσεις. Ο 

θωρακοσωλήνας αφαιρούταν την τέταρτη ημέρα θεραπείας, αν  η παροχέτευση του 

υγρού ήταν <50 ml το προηγούμενο 24ωρο. 

Σε περίπτωση θεραπευτικής αποτυχίας οι κωδικοί του πρωτοκόλλου άνοιγαν και 

ακολουθούσε για 3 ημέρες έγχυση ΟΚ στην ομάδα ελέγχου. Επίσης σε περίπτωση 

αποτυχίας της θεραπείας με ΟΚ και στις δύο ομάδες, οι ασθενείς παραπέμποταν για 

βιντεο-θωρακοσκόπηση. 

Αντιβιωτικά 

Όλοι οι ασθενείς έλαβαν αντιβιωτική θεραπεία. Άν η χρώση Gram ή η καλλιέργεια ήταν 

αρνητική, χορηγούταν ενδοφλεβίως κεφταζιδίμη (1gr x 2), αζτριονάμη (1gr x 4) και 

κλινδαμυκίνη (1gr x 3). Σε περίπτωση θετικής καλλιέργειας η αντιβίωση καθοριζόταν 

βάση του αντιβιογράμματος. 

Παρακολούθηση 

Όλοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για μέση περίοδο 14 μηνών (εύρος 7-28). Η 

παρακολούθηση περιελάμβανε κλινική εξέταση, ακτινογραφία θώρακος, και/ή 

υπερηχογράφημα ή υπολογιστική τομογραφία θώρακος. 

Στατιστική ανάλυση 

Οι μετρήσεις εκφράζονταν ως μέση τιμή ± SD. Η σύγκριση των μέσων τιμών μεταξύ των 

διαφόρων ομάδων έγινε με τη δοκιμασία x2 και την αμφίδρομη ανάλυση διακύμανσης 

(analysis of variance), ενώ επί μη ομαλής κατανομής τιμών χρησιμοποιήθηκε 

παραμετρική δοκιμασία Wilcoxon για ζεύγη τιμών και η δοκιμασία Mann Whitney για 

μη ζεύγη τιμών. Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ελήφθη το p<0.05.  

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του πρωτοκόλλου έγινε με τις γνωστές, κοινές και 

για τα 4 πρωτόκολλα παραμέτρους. 

 

Αποτελέσματα 

Ανάλυση πλευριτικού υγρού  

Η ανάλυση του πλευριτικού υγρού κατά την πρώτη παρακέντηση είχε χαρακτήρες 

εξιδρώματος σε όλους τους ασθενείς σύμφωνα με τα κριτήρια του Light (πίνακας 21). Σε 
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όλους τους ασθενείς το πλευριτικό υγρό ήταν θολερό. Ειδικότερα: 

α) Η τιμή του pH που προσδιορίσθηκε από το μηχάνημα αερίων αίματος (AVL-995) 

βρέθηκε χαμηλή  και στις δύο ομάδες ασθενών (7.0±0.3 για την ομάδα ΟΚ και  7.02±0.2 

για την ομάδα  ελέγχου, p>0.05). 

β) η τιμή της γλυκόζης προσδιορίσθηκε με φωτομετρική μέθοδο και βρέθηκε χαμηλή 

<40 μg/dl και στις δύο ομάδες (25±10  και 20±19 mg/dl αντιστοίχως, p>0.05). 

γ) ο αριθμός των  λευκών αιμοσφαιρίων προσδιορίσθηκε από αιματολογικό αναλυτή 

Coulter ήταν αυξημένος και στις δύο ομάδες, (17500±2300/ mm3, και 19200±3200/ mm3 

αντιστοίχως, p>0.05). 

δ) η γαλακτική δεϋδρογονάση (LDH), που προσδιορίσθηκε με φωτομετρική μέθοδο 

(φυσιολογικές τιμές 80-230 IU/L), ήταν αυξημένη και στις δύο ομάδες ( 1280± 120 IU 

και 1160± 150 IU αντιστοίχως για τις δύο ομάδες, p>0.05) (πίνακας 21). 

Οι λοιπές αιματολογικές και βιοχημικές παράμετροι δε διέφεραν σημαντικά μεταξύ των 

δύο ομάδων των ασθενών. Όλοι οι ασθενείς είχαν υποξαιμία ( Μερική πίεση οξυγόνου, 

εισπνέοντας ατμοσφαιρικό αέρα: PO2<75 mm Hg). 

Καλλιέργειες πλευριτικού υγρού και αιμοκαλλιέργειες 

Θετική χρώση Gram ή καλλιέργεια πλευριτικού υγρού ή αιμοκαλλιέργεια, βρέθηκε σε 12 

ασθενείς: Streptococcus pneumoniae σε 4, Staphylococcus aureus σε 2, Pseudomonas 

aeruginosa σε 2, Bacteroides ureolyticus σε 1, Hemophilus influenzae σε 1, 

Peptostreptococcus sp σε 1και Escherichia coli σε 1 (πίνακας 22). 

Ανταπόκριση στη θεραπεία 

Κλινική βελτίωση του πυρετού, της δύσπνοιας και της αναπνευστικής δυσχέρειας 

παρατηρήθηκε  σε όλους εκτός από 2 ασθενείς από την ομάδα της ΟΚ (86.5%) και μόνο 

σε 4 (25%) στην ομάδα του φυσιολογικού ορού. Πλήρης ύφεση του πυρετού 

παρατηρήθηκε σε 6±4 ημέρες στην ομάδα της ΟΚ και σε 12±5 ημέρες στην ομάδα του 

φυσιολογικού ορού (p<0.01, πίνακας 22). 

Το παροχετευθέν υγρό 24 ώρες πριν τη χορήγηση ΟΚ ήταν 48±23 ml και προ της 

έγχυσης φυσιολογικού ορού ήταν 55±31 ml (p>0.05). Η μέση τιμή του όγκου του 

πλευριτικού υγρού που παροχετεύθηκε τις πρώτες 24 ώρες μετά την έγχυση αυξήθηκε 

σημαντικά για την ομάδα της ΟΚ (410±99 ml vs 105±10 ml, p<0.001). Τρείς ημέρες 
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μετά την έναρξη της θεραπείας η μέση τιμή του υγρού που παροχετεύθηκε ήταν επίσης 

μεγαλύτερη για την ομάδα της ΟΚ από ότι για την ομάδα του φυσιολογικού ορού 

(970±75 ml και 280±55 ml αντίστοιχα, p<0.001). Παρομοίως η μέση ολική παροχέτευση 

ήταν μεγαλύτερη για την ομάδα της ΟΚ (1240±120 ml vs 350±80 ml αντίστοιχα 

p<0.001, σχεδιάγραμμα 7). 

Ο αριθμός των εγχύσεων της ΟΚ ήταν 8±4 και της ομάδας του φυσιολογικού ορού ήταν 

12±6 (πίνακας 22). 

Η ακτινολογική βελτίωση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα της ΟΚ. Βελτίωση 

της τάξης του 3 (εξαίρετη) στην ακτινογραφία θώρακος βρέθηκε σε 12 ασθενείς στην 

ομάδα της ΟΚ και μόνο σε 2 στην ομάδα του φυσιολογικού ορού. Βελτίωση της τάξης 

του 2 (μέτρια) είχαν 2 ασθενείς της ομάδας της ΟΚ και  4 της ομάδας του φυσιολογικού 

ορού. Τέλος 1 ασθενής της ομάδας της ΟΚ και 7 της ομάδας του φυσιολογικού ορού 

είχαν βελτίωση της τάξης του 1 (ελάχιστη), ενώ σε 3 ασθενείς της ομάδας  του 

φυσιολογικού ορού δεν παρατηρήθηκε καθόλου βελτίωση (τάξη 0) (πίνακας 22). Η 

συνολική ακτινολογική βελτίωση ήταν  2.7±0.59 για την ομάδα της ΟΚ και 1.2±0.9 για 

την ομάδα του φυσιολογικού ορού (p<0.001). 

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας ήταν 86.5% για την ομάδα της ΟΚ και 25% φια την 

ομάδα ελέγχου (p<0.001). Η μέση διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο μετά την έναρξη 

της θεραπείας ήταν 13±4 (εύρος 7-19) ημέρες για την ομάδα της ΟΚ, και 18±5 (εύρος 9-

26) ημέρες για την ομάδα ελέγχου, (πίνακας 21). 

Θεραπευτικές αποτυχίες 

Δύο (13.5%) ασθενείς από την ομάδα της ΟΚ και 12 (75%) από την ομάδα του 

φυσιολογικού ορού είχαν ανεπαρκή παροχέτευση φυσιολογικού ορού. Στην προσπάθεια 

παροχέτευσης της υπεζωκοτικής συλλογής, στους 12 ασθενείς της ομάδας ελέγχου 

χορηγήθηκε ενδοϋπεζωκοτικά ΟΚ για 3 ημέρες, με την ίδια τεχνική που προαναφέρθηκε. 

Σε 6 από αυτούς παρατηρήθηκε πλήρης παροχέτευση, ενώ οι υπόλοιποι 6 είχαν 

ανεπαρκή παροχέτευση της υπεζωκοτικής συλλογής. Αυτοί οι 6 ασθενείς και οι 2 από 

την ομάδα της ΟΚ παραπέμφθηκαν για βιντεο-θωρακοσκόπηση, με επιτυχή λύση των 

υπεζωκοτικών συμφύσεων και παροχέτευση του ΕΥ. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι αυτοί 

οι ασθενείς είχαν ΕΥ (πίνακας 21). 
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Επιπλοκές της θεραπείας 

Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές από την τοποθέτηση του θωρακοσωλήνα. Μετρήσεις των 

αιμοπεταλίων, του χρόνου προθρομβίνης, του ινωδογόνου και των προϊόντων διάσπασης 

του ινωδογόνου γινόταν προ της θεραπείας και καθημερινά για 3 ημέρες μετά την έναρξη 

της θεραπείας, σε 10 ασθενείς από την ομάδα της ΟΚ και σε 8 από την ομάδα ελέγχου. 

Ένας ασθενής από την ομάδα ελέγχου εμφάνισε αυξημένο χρόνο προθρομβίνης, μείωση 

του ινωδογόνου και εμφάνιση προϊόντων διάσπασης του ινωδογόνου, οι τιμές όμως 

επανήλθαν στα φυσιολογικά επίπεδα μετά την παροχέτευση της υπεζωκοτικής συλλογής. 

Στην ομάδα της ΟΚ δεν παρατηρήθηκε επηρεασμός των προαναφερόμενων παραμέτρων, 

οι οποίες κυμάνθηκαν σε φυσιολογικές τιμές καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας. Τοπική 

η συστηματική αιμορραγία δεν παρατηρήθηκε σε καμία από τις δύο ομάδες. 

Αποτελέσματα παρακολούθησης (follow-up) 

Όλοι οι ασθενείς που θεραπεύθηκαν με ΟΚ, φυσιολογικό ορό ή βιντεο-θωρακοσκόπηση, 

είχαν καλή εξέλιξη κατά την περίοδο της παρακολούθησης, χωρίς εμφάνιση υποτροπών. 

Βελτίωση των ελάχιστων υπολειπόμενων παχυπλευριτιδικών αλλοιώσεων, 

παρατηρήθηκε κατά την περίοδο της παρακολούθησης σε 4 ασθενείς από την ομάδα της 

ΟΚ και σε 7 από την ομάδα ελέγχου. Στους υπόλοιπους ασθενείς η ακτινογραφία 

θώρακος επανήλθε στα φυσιολογικά όρια σε περίοδο 1-4 μηνών. Κανείς από τους 

ασθενείς που παραπέμφθηκαν για βιντεο-θωρακοσκόπηση δεν εμφάνισε μετεγχειρητικές 

επιπλοκές ή υποτροπή κατά την περίοδο της παρακολούθησης. 

Τα αποτελέσματα του πρωτοκόλλου δημοσιεύονται στο: Bouros D., Schiza S., 

Chalkiadakis G., Tzanakis N., Siafakas N.M. Intrapleural urokinase vs normal saline in 

the treatment of thoracic empyema. Am J Respir Crit Care Med. (In press). (προσθήκη 

4). 
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Πίνακας 21. Ανάλυση πλευριτικού υγρού και χαρακτηριστικά ασθενών που έλαβαν 
ουροκινάση ή φυσιολογικό ορό (ομάδα ελέγχου). 
 
 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
Χαρακτηριστικά ασθενών 

 ΟΚ ΟΜΑΔΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

Νο (Α/Γ)  15 (11/4) 16 (13/3) 
Μέση ηλικία, έτη 

εύρος 
 54 

21-78 
57 

25-77 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ    

Παράμετροι (x ±SD) ΟΚ ΟΜΑΔΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

p 

pH 7.0±0.3 7.02±0.2 NS 
γλυκόζη (mg/dl) 25±10 20±19 NS 
λευκά (103/ml) 17.5±2.3 19.2±3.2 NS 

LDH (IU) 1280±120 1160±150 NS 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ    

ΠΥΣ 11 10 NS 
ΕΥ 4 6 NS 

 
  Συντμήσεις: NS= στατιστικά μη σημαντικό, ΠΥΣ=επιπλεγμένη παραπνευμονική 
υπεζωκοτική συλλογή, ΕΥ=εμπύημα. 
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Πίνακας 22. Παράμετροι κλινικής και ακτινολογικής βελτίωσης, μετά τη θεραπεία με 
ουροκινάση ή φυσιολογικό ορό (ομάδα ελέγχου). 
 
 
 
Παράμετροι (x ±SD) ΟΚ 

(n=15) 
ΟΜΑΔΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

(n=16) 

p 

Διάρκεια νοσηλείας, ημέρες 13±4 18±5 <0.01 

Διάρκεια παροχέτευσης, ημέρες 8±4 12±6 <0.05 

Διάρκεια προ της απυρεξίας, ημέρες 6±4 12±5 <0.01 

Βαθμός μέσης ακτινολογικής βελτίωσης 2.7±0.59 1.2±0.92 <0.001 

Ποσοστό επιτυχίας, % 86.5 25 <0.001 

Βιντεο-θωρακοσκόπηση, % 13.5 37.5 <0.05 

Καλλιέργειες πτυέλων, (αριθμός παθογόνων) 8 7 >0.05 
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Δ.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Δ.1. Συζήτηση πρωτοκόλλου στρεπτοκινάσης  Νο 1 

 
Στην παρούσα μελέτη81 των 20  ασθενών με εγκυστωμένη παραπνευμονική συλλογή και 

εμπύημα, χρησιμοποιήθηκε δόση 250,000 IU στρεπτοκινάσης διαλυμένη σε 100 ml 

ισότονου χλωριούχου νατρίου. Η έγχυση γινόταν ενδοϋπεζωκοτικά μέσω 

θωρακοσωλήνα, ο οποίος στη συννέχεια έκλεινε για 3 ώρες και όχι για 4 ώρες όπως 

προτείνεται από τους Bergh και συν79. Η μείωση στις 3 ώρες στόχο είχε να  

ελαχιστοποιήση την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χρήση του 

ινωδολυτικού (στρεπτοκινάσης). Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η διάρκεια 

κλεισίματος του θωρακοσωλήνα ήταν αποτελεσματική και ασφαλής για ινωδόλυση, 

αφού η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν μικρότερη συγκριτικά με προηγούμενες 

μελέτες79,83-84.  Η έγχυση στρεπτοκινάσης στην παρούσα μελέτη κυμάνθηκε από 3-10 

ημέρες (6±2) αν και έχουν προταθεί έως και 10-14 ημέρες για θεραπεία79. Μικρότερος 

αριθμός εγχύσεων (1-3) χρησιμοποιήθηκε σε σειρά 12 ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν 

από τους Henke-Leatherman86. Αν και δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες που να 

αφορούν την καλύτερη δόση, τη χρονική διάρκεια που ο θωρακοσωλήνας θα παραμείνει 

κλειστός και τον αριθμό των εγχύσεων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τεχνική που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη ήταν αποτελεσματική και ασφαλής. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός εγχύσεων στρεπτοκινάσης στην παρούσα μελέτη συγκριτικά με 

άλλες83,85-86 θα μπορούσε να εξηγηθεί από το διαφορετικό στάδιο υπεζωκοτικής 

συλλογής, τις υποκείμενες νόσους και τους προδιαθεσικούς παράγοντες, την ποσότητα 

του πλευριτικού υγρού, τον παθογόνο μικροοργανισμό, τον αριθμό των εγκυστώσεων και 

το χρόνο έναρξης της αγωγής. 

Η παρούσα μελέτη με ποσοστό επιτυχίας 95% φαίνεται να είναι αυτή με τα καλύτερα 

αποτελέσματα, συγκριτικά και με τον αριθμό των ασθενών (πίνακας 23). Η επιτυχία της 

μεθόδου ήταν πλήρης, καθότι σε όλους τους ασθενείς, μετά από την έγχυση 

στρεπτοκινάσης, αυξήθηκε σημαντικά η παροχέτευση του πλευριτικού υγρού. Σε έναν 

ασθενή που παραπέμφθηκε για θωρακοτομή, όπως αναφέρθηκε, δε βρέθηκε 
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υπολειματική υπεζωκοτική συλλογή. 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τη στρεπτοκινάση φαίνεται ότι είναι σπάνιες. Ένας 

ασθενής εμφάνισε υψηλό πυρετό, έως 40ο C, μετά από κάθε έγχυση. Η αντικατάσταση 

της στρεπτοκινάσης με ουροκινάση αποτελεί την εναλλακτική οδό σε τέτοιες 

περιπτώσεις, λόγω της χαμηλής αντιγονικότητάς της92,93. 

Ανάλογη της παρούσας μελέτης εμπειρία δημοσιεύθηκε και από άλλους ερευνητές. Οι 

μελέτες αυτές αναφέρονται στη συννέχεια σε πρόσφατη ανασκόπηση μας65. 

Το 1977   ο Bergh και οι συν79 ανέφεραν την εμπειρία τους από την ενδουπεζωκοτική 

έγχυση ινωδολυτικών σε 38 ασθενείς, 24 από τους οποίους είχαν αιμοθώρακα και 12 

είχαν ΕΥ. Χρησιμοποίησαν 250,000 IU ΣΚ σε 100 ml φυσιολογικό ορό (NS), 

ενδουπεζωκοτικά μέσω 1 έως 3 θωρακοσωλήνων. Οι θωρακοσωλήνες έκλειναν για 4 

ώρες και κατόπιν άνοιγαν για παροχέτευση. Οι εγχύσεις επαναλαμβανόταν άπαξ 

ημηρεσίως για  1 έως 12 ημέρες. Η θεραπεία διακοπτόταν όταν υπήρχε επανέκπτυξη του 

πνεύμονα και/ή σταματούσε ή μειωνόταν σημαντικά η παροχέτευση της υπεζωκοτικής 

συλλογής. Ακτινολογική βελτίωση παρατηρήθηκε σε 30 από τους 38 ασθενείς και κανείς 

τους δε χρειάσθηκε θωρακοτομή ή αποφλοίωση. Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές επιπλοκές 

και η ΣΚ χορηγούμενη μόνη της εμφάνισε λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από ότι 

συνχορηγούμενη με στρεπτοντορνάση σε προηγούμενες μελέτες. 

Ο Fraedrich και οι συν80 χορήγησαν σε 27 ασθενείς με ΕΥ 500,000 IU ΣΚ 

αναμεμειγμένο με στρεπτοντορνάση (varidase), άπαξ ημηρεσίως για μέσο όρο 5 ημερών 

(εύρος 3-18). Μόνο σε 12 από τους 27 ασθενείς (44%) ήταν αποτελεσματική αυτή η 

τεχνική. Αποφλοίωση έγινε σε 15 ασθενείς στους οποίους η θεραπεία ήταν 

αναποτελεσματική. Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.Οι συγγραφείς 

προτείνουν ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ινωδολυτικό μεγαλύτερης συγκέντρωσης. 

Οι Origala και Williams82 περιέγραψαν έναν ασθενή με ΕΥ στον οποίο χορηγήθηκε 

ενδουπεζωκοτικά ΣΚ γύρω από την εγκύστωση και όχι εντός της και στον οποίο η 

παροχέτευση ήταν ικανοποιητική. 

Ο Mitchell και οι συν83, σε μια αναδρομική ανάλυση 9 ασθενών με ΠΥΣ παρατήρησαν 

πλεονεκτήματα από την ενδουπεζωκοτική έγχυση ΣΚ μόνο σε ασθενείς με 

επιπεπλεγμένη ΠΥΣ και όχι με ΕΥ. Η δόση της ΣΚ κυμαινόταν από 100,000 έως 

250,000 IU, ο θωρακοσωλήνας έκλεινε για 2 έως 4 ώρες και οι εγχύσεις γινόταν άπαξ 
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ημηρεσίως για διάστημα 2.6±1.5 δόσεις. Ενδιαφέρον είναι ότι η διάρκεια των 

συμπτωμάτων προ της εισαγωγής τους στο νοσοκομείο κυμαινόταν από 5 ημέρες έως 3 

μήνες. Σε δύο ασθενείς παρατηρήθηκε πυρετός καθόλη τη διάρκεια των εγχύσεων με ΣΚ. 

Ένας ασθενής εμφάνισε δυσφορία στο θώρακα αμέσως πριν το άνοιγμα για παροχέτευση 

του θωρακοσωλήνα. 

Ο Willsie-Ediger και οι συν84 περιέγραψαν 3 ασθενείς με ΕΥ στους οποίους χορηγήθηκε 

ΣΚ χωρίς να χρειασθεί επιπρόσθετη χειρουργική αντιμετώπιση. Χρησιμοποίησαν τη 

μέθοδο του Bergh για την έγχυση ΣΚ. 

Ο Aye και οι συν85 περιέγραψαν 13 από τους 14 ασθενείς με ΕΥ στους οποίους ήταν 

αποτελεσματική η ινωδολυτική θεραπεία. Ο μέσος αριθμός εγχύσεων ΣΚ ήταν 2.2 

(εύρος 1-4). Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες. Πυρετός που υφέθηκε, χωρίς 

ρίγος ή αιμοδυναμική αστάθεια, παρατηρήθηκε σε 3 ασθενείς. 

Οι Henke και Leatherman86 χρησιμοποίησαν ΣΚ σε 12 ασθενείς με εγκυστωμένη ΠΥΣ 

και παρατήρησαν βελτίωση σε 9 ασθενείς, ενώ σε κανένα δε χρειάσθηκε χειρουργική 

παροχέτευση. 

Ο Alfageme και οι συν70 θεράπευσαν 8 ασθενείς με ΕΥ χρησιμοποιώντας ΣΚ. Δεν 

παρατηρήθηκαν αλλεργικές αντιδράσεις και κανείς ασθενείς δε χρειάσθηκε χειρουργική 

αντιμετώπιση. 

Ο Taylor και οι συν87 χρησιμοποίησαν ΣΚ σε 11 ασθενείς με ΕΥ και παρατήρησαν 

πλήρη παροχέτευση του ΕΥ με επανέκπτυξη του πνεύμονα σε 8 ασθενείς. Περαιτέρω 

παροχέτευση παρατηρήθηκε κατά την περίοδο των επανελέγχων στις ακτινογραφίες 

θώρακος. Σε δύο ασθενείς προχωρήσανε σε αποφλοίωση. Ο αριθμός των εγχύσεων 

κυμάνθηκε από 2-6. Η ΣΚ ήταν καλά ανεκτή από όλους τους ασθενείς. 

Σε μια πολυκεντρική μελέτη στην οποία έλαβαν μέρος 5 νοσοκομεία, ο Jerjes-Sanchez 

και οι συν89 μελέτησαν 48 ασθενείς από τους οποίους 14 είχαν αιμοθώρακα, 30 ΕΥ και 4 

κακοήθους αιτιολογίας υπεζωκοτική συλλογή. Η ινωδολυτική θεραπεία ήταν 

αποτελεσματική σε 44 ασθενείς. Μόνο σε 4 ασθενείς χρειάσθηκε χειρουργική 

αντιμετώπιση. Ο μέσος όρος των δόσεων της ΣΚ ήταν 5.1±1.99 (εύρος 2-10). Δύο 

ασθενείς παρουσίασαν παροδικά συγχυτικά επεισόδια, ενώ 3 άλλοι ασθενείς εμφάνισαν 

άλγος πλευριτικού τύπου κατά τη διάρκεια της ενδοϋπεζωκοτικής έγχυσης ΣΚ, το οποίο 

υφέθηκε με χορήγηση αναλγητικών. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. 
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Ο Temes και οι συν90 χρησιμοποίησαν ινωδολυτικά σε 26 ασθενείς με ΕΥ, 19 από τους 

οποίους έλαβαν ΣΚ σε ημερήσια δόση 275,000±170,000 IU και 7 έλαβαν ΟΚ για 

διάστημα 6.2±2.1 ημερών. Θεραπευτική αποτυχία παρατηρήθηκε σε 31% (8/26) των 

ασθενών οι οποίοι παραπέμφθηκαν για αποφλοίωση του υπεζωκότα, ή τοποθέτηση 

θωρακοσωλήνων στην εμπυηματική κοιλότητα για 30 ή και παραπάνω ημέρες. Ένας 

ασθενής εμφάνισε αιμορραγία. 

Ο Laisaar και οι συν 91 χρησιμοποίησαν ΣΚ με τεχνική παρόμοια της παρούσας μελέτης, 

στη θεραπεία 28 ασθενών με ΠΥΣ και ΕΥ. Χορήγησαν 2 έως 8 εγχύσεις ΣΚ και είχαν 

73% (21/28) ποσοστό επιτυχίας. Επτά ασθενείς παραπέμφθηκαν για χειρουργική 

αντιμετώπιση. Έντεκα ασθενείς εμφάνισαν ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως θωρακικό 

άλγος και πυρετό, ένας ασθενής ανέπτυξε αιμορραγική υπεζωκοτική συλλογή και ένας 

ρινική επίσταξη. Ο πηξιολογικός έλεγχος δεν ανέδειξε σημεία συστηματικής ινωδόλυσης 

και δεν απαιτήθηκε συμπληρωματική θεραπεία για τους δύο ασθενείς που εμφάνισαν 

αιμορραγικές επιπλοκές. 

Ο πίνακας 23 παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των ασθενών, τις τεχνικές έγχυσης και τα 

αποτελέσματα σε μη ελεγχόμενες σειρές ΣΚ στη θεραπεία των ΠΥΣ και του ΕΥ. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η ενδοϋπεζωκοτική 

έγχυση στρεπτοκινάσης είναι αποτελεσματικός και ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης των 

εγκυστωμένων παραπνευμονικών υπεζωκοτικών συλλογών και του εμπυήματος. Η 

θεραπεία με στρεπτοκινάση θα πρέπει να αρχίζει αμέσως σε περίπτωση μη παροχέτευσης 

του υγρού και παρουσίας ακτινολογικών ευρημάτων εγκύστωσης. Η χρήση της μπορεί 

να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη χειρουργικής αντιμετώπισης ή την τοποθέτηση 

πολλαπλών θωρακοσωλήνων, μειώνοντας έτσι τις επιπλοκές και το κόστος της 

θεραπείας. Ασθενείς με κλινική, αλλά μικρή ακτινολογική βελτίωση, πρέπει να μην 

υποβάλονται εσπευσμένα σε  ανοιχτή θωρακοτομή, αλλά να παρακολουθούνται 

περαιτέρω. Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών από τη στρεπτοκινάση, 

προτείνεται η αντικατάστασή της με ουροκινάση. 
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Πίνακας 23. Χαρακτηριστικά σθενών, τεχνικές και αποτελέσματα στις αναφερόμενες, μη-ελεγχόμενες 

μελέτες που χρησιμοποιούν  ΣΚ για τη θεραπεία των ΠΥΣ και ΕΥ. 

 

No Συγγραφείς Ασθενείς 
Νο 

       Τεχνική Αριθμός 
δόσεων (μέση 

τιμή) 

Ποσοστό 
επιτυχίας 

Ανεπιθύ-     Θωρακο- 
μητες           τομή 
ενέργειες 

Νόσος 

1 Bergh και 
συν 

12 250 K IU σε 100 ml NS, 
4h κλείσιμο ΘΣ, suction 20 
cm H2O  

2-10 
(6) 

NA 1 F 0 E 

2 Fraedrich 
και συν 

27 500 K IU SK + 
steptodornase/24h 

3-18 
(5) 

12/27 
(44,5%) 

όχι 15 
 

E 

3 Origala και 
Williams  

1 Bergh και συν + SK γύρω 
από τις εγκυστώσεις 

1 Yes όχι όχι E 
 

4 Mitchell 
και συν 

9 100-250K IU σε 100ml 
NS/24h, 2-4h κλείσιμο ΘΣ 

1-5 
(3) 

3/8 
(37,5%) 

1: πυρετό  3/8 
 

ΠΥΣ + 
E 
 

5 Willsie-
Ediger και 
συν 

3 Bergh και συν, 36-40F 
 

2-10 
(3) 

3/3 
(100%) 

όχι όχι E 
 

6 Aye και 
συν 

9 Bergh και συν  
 

1-4 
(2) 

NA 3: πυρετό 1 E 

7 Henke και 
Leatherma
n 

12 250 K IU σε 30-60 ml NS, 
2h κλείσιμο ΘΣ 

1-3 
(2) 

8/12 
(67%) 

όχι όχι ΠΥΣ 
 

8 Alfagene 
και συν 

8 Bergh και συν  
 

NA 8/8 
(100%) 

όχι όχι E 
 

9 Bouros και 
συν 

20 250 K IU σε 100 ml 
NS/24h, 3 h κλείσιμο, 
suction 20 cm H2O,  

3-10 
(6) 

19/20 
(95%) 

1: πυρετό 
 

1 ΠΥΣ + 
E 

10 Taylor και 
συν 

11 Bergh και συν, suction 10-
20 cm H2O 

2-6 
(3) 

8/11 
(72.7%) 

όχι 2 E 

11 Roupie και 
συν 

16 250 K IU σε 35-50 ml 
NS/24h, 2h κλείσιμο, 
suction 20 cm H2O,  

1-3 
(2) 

14/6 
(87,5%) 

1: πυρετό 2 ΠΥΣ 

12 Jerjes-
Sanchez 
και συν 

30 Bergh και συν 2-10 
(5) 

44/48 
(92%) 

1 P 4 ΠΣ 

13 Temmes 
και συν 

19 100K-750K IU σε 100 ml 
NS/24h, 4h κλείσιμο, 
suction 20 cm H2O, 28-
36F 

2-11 
(6) 

11/19 
(69%) 

1 B 8 ΠΣ 

14 Laisaar και 
συν  

28 Bouros και συν 2-8 
(4) 

21/28 
7(2,5%) 

11(πυρετ
ό  B, P) 

7 ΠΥΣ+ 
ΠΣ 

 
Συντμήσεις: NA: Δεν αναφέρεται, NS= 0,9% φυσιολογικός ορός, ΠΣ = Παραπνευμονική συλλογή, ΠΥΣ= 

Επιπλεγμένη παραπνευμονική συλλογή, E= Εμπύημα, P = Θωρακικό άλγος, B = αιμορραγία, K= 1000, 

ΘΣ=θωρακοσωλήνας, F= Γαλλικού τύπου, μονού αυλού ΘΣ. 

 



 92

Δ.2. Συζήτηση πρωτοκόλλου ουροκινάσης Νο 2 

 
Η εμπειρία από τη χρησιμοποίηση ΟΚ στη θεραπεία των ΠΥΣ  είναι μικρότερη από ότι 

της ΣΚ.  

Στην παρούσα προοπτική μελέτη 20 συνεχόμενων ασθενών με εγκυστωμένη 

παραπνευμονική υπεζωκοτική συλλογή και εμπύημα, η ουροκινάση χρησιμοποιήθηκε σε 

χαμηλή δόση των 50,000 IU διαλυμένη σε 100 ml ισότονου διαλύματος χλωριούχου 

νατρίου και ο συνολικός χρόνος παραμονής του φαρμάκου εντός της υπεζωκοτικής 

κοιλότητας ήταν 3 ώρες92. Οι αναφερόμενες δόσεις της ουροκινάσης κυμαίνονται από 

80,000-450,000 IU, η διάρκεια παραμονής του φαρμακου ενδοϋπεζωκοτικά ήταν από 1-4 

ώρες, ενώ η διάρκεια της θεραπείας από 3 έως 8 ημέρες93-97. Η διάρκεια της θεραπείας 

καθορίζεται κυρίως από την παρουσία υπολειμματικής συλλογής όπως ελεγχόταν από 

την επανάληψη ακτινογραφίας θώρακος, υπερηχογραφήματος ή/και υπολογιστικής 

τομογραφίας θώρακος. Ο λόγος επιλογής αυτού του πρωτοκόλλου στην παρούσα μελέτη 

ήταν: 1) ο έλεγχος της υπόθεσης αν χαμηλές δόσεις ουροκινάσης είναι αποτελεσματικές, 

2) η ελάττωση πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών και 3) διατήρηση χαμηλού κόστους 

θεραπείας. Τα καλά αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η δόση αυτή και η 

διάρκεια θεραπείας είναι αρκετά για την επίτευξη ινωδολυτικής δράσης. Μολονότι 

συγκριτικές μελέτες για την καλύτερη δοσολογία και την διάρκεια απόφραξης του 

θωρακοσωλήνα δεν υπάρχουν, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η τεχνική που 

εφαρμόσθηκε είναι ασφαλής. Επιπροσθέτως η 3ωρης διάρκειας απόφραξη του 

θωρακοσωλήνα αποδείχθηκε ασφαλής όσον αφορά την κάθαρση της υπεζωκοτικής 

συλλογής. 

Η παρούσα μελέτη με ποσοστό επιτυχίας 95% φαίνεται να είναι μεταξύ των 3 μελετών 

με τα καλύτερα αποτελέσματα (πίνακας 24). Επίσης δεν παρουσιάσθηκαν ανεπιθύμητες 

ενέργειες από τη χρήση της. 

Το καθημερινό κόστος θεραπείας με ουροκινάση ήταν 7110δρχ και το μέσο κόστος του 

φαρμάκου για 5 ημέρες (μέσος αριθμός ημερών θεραπείας στην παρούσα μελέτη) ήταν 

33000 δρχ. Αυτό είναι περίπου το ίδιο με το κόστος της στρεπτοκινάσης λαμβανομένου 

υπόψιν ότι η συνήθης  προτεινόμενη δόση της είναι 250,000 IU. 

Ανάλογη της παρούσας μελέτης εμπειρία δημοσιεύθηκε και από άλλους ερευνητές. Οι 
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μελέτες αυτές αναφέρονται στη συννέχεια σε πρόσφατη ανασκόπηση.  

Ο Moulton και οι συν93, χρησιμοποίησαν πρώτοι την ΟΚ σε 11 ασθενείς με ΠΥΣ. 

Χρησιμοποίησαν 80 έως 150 ml από διάλυμα 1000 units/ml ΟΚ με επαναλαμβανόμενες 

εγχύσεις ανά 1 έως 2 ώρες. Δώδεκα (92%) από τις 13 ενδοϋπεζωκοτικές συλλογές στους 

11 ασθενείς παροχετεύθηκαν πλήρως μετά από 4.3 εγχύσεις (εύρος 3-8). Πολλαπλοί 

καθετήρες τοποθετήθηκαν ενδοϋπεζωκοτικά σε 3 από τους 5 ασθενείς με ΠΥΣ. 

Ο Lee και οι συν94 μελέτησαν 10 ασθενείς με πολυεγκυστωμένο ΕΥ στους οποίους 

χορήγησαν 100,000 IU ΟΚ διαλυμένη σε 100 ml 50% dextrose, κατόπιν έκλεισαν το 

θωρακοσωλήνα καθόλη τη διάρκεια της νύχτας. Χρησιμοποίησαν καθετήρες με διάμετρο 

8 F και σε 9 ασθενείς παρατηρήθηκε πλήρης παροχέτευση. Μέση τιμή 400,000 IU ΟΚ 

(εύρος 100,000-700,000 IU) χρειάσθηκε  για πλήρη παροχέτευση. 

Ο Couser και οι συν95 χρησιμοποίησαν σε έναν ασθενή 220,000 IU ΟΚ σε 100 ml NS, με 

5 εγχύσεις και παρατήρησαν πλήρη παροχέτευση της ΠΥΣ. 

Ο Robinson και οι συν96 χρησιμοποίησαν ημερήσια δόση 100,000 IU σε 100 ml NS με 

κλείσιμο του θωρακοσωλήνα για 6-12 ώρες, στη θεραπεία 10 ασθενών με 

πολυεγκυστωμένο ΕΥ. Απαιτήθηκε μέσος αριθμός εγχύσεων για 6.8±3.7 ημέρες (εύρος 

1-14) για την πλήρη παροχέτευση του ΕΥ σε 8 (80%) ασθενείς. 

Ο Pollak και οι συν97 μελέτησαν 8 ασθενείς στους οποίους χορήγησαν διάλυμα 1,000 

έως 2,500 IU/ml ΟΚ σε 100 έως 500 ml NS, κατόπιν έκλειναν το θωρακοσωλήνα για 30-

180 λεπτά. Οι εγχύσεις επαναλαμβανόταν κάθε 8 έως 12 ώρες. Πλήρης παροχέτευση της 

ΠΥΣ παρατηρήθηκε σε 5 (63%) ασθενείς. Οι ασθενείς στους οποίους δεν παρατηρήθηκε 

βελτίωση είχαν υπεζωκοτική συλλογή για περισσότερο των 6 εβδομάδων προ της 

ινωδολυτικής θεραπείας. 

Ο Lahora και οι συν98 χρησιμοποίησαν ΟΚ σε διάφορες δόσεις στη θεραπεία 26 ασθενών 

με ενδοκοιλιακό απόστημα. Δύο από τους ασθενείς είχαν και ΕΥ. Το συνολικό ποσοστό 

επιτυχίας ήταν 85%. 

Ο Moulton και οι συν99 μελέτησαν 118 ασθενείς με ΠΥΣ στους οποίους τοποθετήθηκε 

θωρακοσωλήνας με απεικονιστικό έλεγχο και κατόπιν χορηγήθηκε μέσω αυτού ΟΚ. Από 

τους ασθενείς 27 είχαν ΠΥΣ, 79 ΕΥ και 12 άλλης αιτιολογίας εξιδρωματικές συλλογές. 

Σε 41 από τους 118 ασθενείς είχε προηγουμένως προσπαθηθεί παροχέτευση μέσω 

θωρακοσωλήνα μεγάλης διαμέτρου, χωρίς όμως επιτυχία. Συνολικά 111 από τους 118 
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(94%) ασθενείς είχαν πλήρη παροχέτευση της συλλογής, χωρίς ανάγκη για χειρουργική 

αντιμετώπιση, αν και 45% από αυτούς τους ασθενείς χρειάσθηκαν πάνω από ένα 

θωρακοσωλήνα. Το ποσοστό επιτυχίας για την υποομάδα των 98 ασθενών (ΠΥΣ και 

ΕΥ), δεν αναφέρεται. Η δόση που χορηγήθηκε ήταν 250,000 IU σε 100 ή 250 ml NS 

μέσω θωρακοσωλήνα διαμέτρου 12 F. Ο θωρακοσωλήνας έκλεινε για 1-4 ώρες μετά την 

έγχυση ΟΚ. Η μέση ολική δόση ΟΚ ανά περίπτωση ήταν 466,000 IU και ο μέσος 

αριθμός εγχύσεων ανά ασθενή ήταν 4.9. Πέντε ασθενείς παραπέμφθηκαν για 

αποφλοίωση, 4 από τους οποίους κατέληξαν. Δεν παρατηρήθηκε καμία ανεπιθύμητη 

ενέργεια από την ινωδολυτική θεραπεία.. 

Ο Park και οι συν100 χορήγησαν ΟΚ σε 31 ασθενείς με ΠΥΣ (21 φυματιώδους 

αιτιολογίας και 10 με ΕΥ). Σε 16 από τους 31 ασθενείς σημειώθηκε >80% επανέκπτυξη 

του πνεύμονα, και ο υπέρηχος έδειξε μη ηχητική (anechoic) εμφάνιση σε12 ασθενείς. Σε 

9 ασθενείς στους οποίους η θεραπεία ήταν μερικώς επιτυχής ( έκπτυξη πνεύμονος 20-

80%), μη ηχητική (anechoic)  εμφάνιση είχαν οι 5. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η ΟΚ 

δεν είναι αποτελεσματική σε ασθενής με υπεζωκοτική συλλογή η οποία στον υπέρηχο 

έχει εικόνα μελισοκερύθρας, ή σε ασθενείς με πάχος τοιχωματικού υπεζωκότα >5 mm, 

όπως φαίνεται από την αξονική τομογραφία. 

Ο πίνακας 24 περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των ασθενών, την τεχνική και τα 

αποτελέσματα από την ενδουπεζωκοτική έγχυση ΟΚ στις μέχρι τώρα σειρές ασθενών με 

ΠΥΣ και ΕΥ. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η ενδοϋπεζωκοτική 

έγχυση ουροκινάσης είναι αποτελεσματικός και ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης των 

εγκυστωμένων παραπνευμονικών υπεζωκοτικών συλλογών και του εμπυήματος. Η 

θεραπεία με ουροκινάση θα πρέπει να αρχίζει αμέσως σε περίπτωση μη παροχέτευσης 

του υγρού και παρουσίας ακτινολογικών ευρημάτων εγκύστωσης. Η χρήση της μπορεί 

να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη χειρουργικής αντιμετώπισης ή την τοποθέτηση 

πολλαπλών θωρακοσωλήνων, μειώνοντας έτσι τις επιπλοκές και το κόστος της 

θεραπείας. Τα αποτελέσματά μας δε συνιστούν τακτικό έλεγχο αιματολογικών 

παραμέτρων σε αρρώστους με φυσιολογικούς μηχανισμούς πήξεως. Εάν ακολουθήσει 

χειρουργική αντιμετώπιση, δε θα πρέπει να θεωρείται περισσότερο επικίνδυνη, εξαιτίας 

της προηγούμενης χρήσης ουροκινάσης. Επειδή από τα αποτελέσματα της μελέτης μας 
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συνάγεται ότι χαμηλή δόση ουροκινάσης είναι αποτελεσματική για ινωδόλυση, η 

μέθοδος δυνατόν να προταθεί ως θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση των 

εκυστωμένων παραπνευμονικών συλλογών και του εμπυήματος. 
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Πίνακας 24. Χαρακτηριστικά σθενών, τεχνικές και αποτελέσματα στις αναφερόμενες, μη-

ελεγχόμενες μελέτες που χρησιμοποιούν  ΟΚ για τη θεραπεία των ΠΥΣ και ΕΥ. 

 

No Συγγρα
φείς 

Ασθενείς 
Νο 

       Τεχνική Αριθμός 
δόσεων 

(μέση τιμή) 

Ποσοστό 
επιτυχίας 

Ανεπιθύ-     Θωρακο- 
μητες           τομή 
ενέργειες 

Νόσος 

1 Moult
on 
και 
συν  

5 80-150 K IU σε 100 ml 
NS, 4h κλείσιμο ΘΣ, 
suction 20 cm H2O, 12-
14F 

3-8 (4,3) 5/5 
(100%) 

όχι 0 ΠΥΣ + 
E 

2 Lee 
και 
συν 

10 100 K IU σε 100 ml NS, 
3h κλείσιμο, suction 20 
cm H2O, 8F 

1-7 (3) 
 

9/10 
(90%) 

όχι 1 
 

E 

3 Couse
r και 
συν 

1  220 K IU σε 50 ml NS, 4h 
κλείσιμο, 28F 

5 (100%) όχι 0 ΠΥΣ 

4 Robin
son 
και 
συν 

10 100 K IU σε 100 ml NS, 6-
12h κλείσιμο, suction 20 
cm H2O, 20-32 F. 
 

1-14 (7) 8/10 
(80%) 

όχι 2 E 
 

5 Polla
k και 
συν 

8 180-250K IU σε 100ml 
NS/24h, 30-180 min 
κλείσιμο, suction 20 cm 
H2O, 10-40F 

NA 5/8 
(62.5%) 

όχι 2 ΠΥΣ + 
E 
 

6 Moult
on 
και 
συν 

98 100-250K IU/ml σε  
20-240 ml NS/24h, 1-4h 
κλείσιμο, επανάληψη 1-4 
φορές/ημέρα, suction 20 
cm H2O, 10-16F 

1-12 (3) 93/98 
(95%) 

όχι 5 ΠΥΣ + 
E 
 

7 Bouro
s και 
συν 

20 50K IU σε 100ml NS/24h, 
3h κλείσιμο, suction 20 
cm H2O, 28-32 F 

3-7 (5) 19/20 
(90%) 

όχι 1 ΠΥΣ 

8 Park 
και 
συν 

31 250 K IU σε 250 ml NS, 
1-2h κλείσιμο, 1h suction 
20 cm H2O, επανάληψη 
έγχυσης 3 φορές/24h, 10-
12F 

1-12 (5) 25/31 
(80.6%) 

όχι 6 ΠΥΣ 
 

 

Συντμήσεις: NA: Δεν αναφέρεται, NS= 0,9% φυσιολογικός ορός, ΠΣ = Παραπνευμονική 

συλλογή, ΠΥΣ= Επιπλεγμένη παραπνευμονική συλλογή, E=Εμπύημα,   ΘΣ=θωρακοσωλήνας, 

F= Γαλλικού τύπου, μονού αυλού ΘΣ. 
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Δ.3. Συζήτηση πρωτοκόλλου στρεπτοκινάσης vs ουροκινάσης Νο 3 

 
Η ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ινωδολυτικών έχει δειχθεί ότι αποτελεί αποτελεσματικό και 

ασφαλή τρόπο αντιμετώπισης των εγκυστωμένω παραπνευμονικών υπεζωκοτικών 

συλλογών και του εμπυήματος. Αν και η στρεπτοκινάση προτείνεται σαν το ινωδολυτικό 

εκλογής δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες μεταξύ των ινωδολυτικών. Στην παρούσα 

μελέτη101 εξετάζεται για πρώτη φορά η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και το κόστος 

θεραπείας της ενδουπεζωκοτικής έγχυσης στρεπτοκινάσης και της ουροκινάσης, σε 

προοπτική, διπλή-τυφλή μελέτη 50 συννεχόμενων ασθενών με εγκυστωμένη 

παραπνευμονική υπεζωκοτική συλλογή και εμπύημα, όπου η αρχική απλή παροχέτευση 

και αντιβιωτική θεραπεία δεν ήταν επιτυχής στην παροχέτευση της συλλογής. 

Στην παρούσα μελέτη χορηγήθηκε στρεπτοκινάση σε δόση 250,000 IU διαλυμένη σε 100 

ml ισότονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου. Η έγχυση γινόταν ενδοϋπεζωκοτικά μέσω 

θωρακοσωλήνα, ο οποίος στη συννέχεια έκλεινε για 3 ώρες και όχι για 4 ώρες όπως 

προτείνεται από τους Bergh και συν79. Η μείωση στις 3 ώρες στόχο είχε να  

ελαχιστοποιήση την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Η ουροκινάση 

χορηγήθηκε σε δόση 100,000 IU διαλυμένη σε 100 ml ισότονου διαλύματος χλωριούχου 

νατρίου και ο θωρακοσωλήνας επίσης έκλεινε για 3 ώρες. Τα καλά αποτελέσματα της 

μελέτης μας δείχνουν ότι η δόση αυτή και η διάρκεια κλεισίματος του θωρακοσωλήνα 

είναι αρκετά για την επίτευξη ινωδολυτικής δράσης. 

Δύο ασθενείς από κάθε ομάδα, λόγω ανεπιτυχούς ανταπόκρισης στη θεραπεία, 

παραπέμφθηκαν για χειρουργική αντιμετώπιση και εμφάνισαν μεγαλύτερο χρόνο 

νοσηλείας. Τα αποτελέσματά μας προτείνου ότι πρώϊμη χορήγηση ουροκινάσης είναι πιο 

αποτελεσματική.Δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές της αιματολογικής κατάστασης των 

ασθενών. Η παρατήρηση αυτή είναι σε συμφωνία και με άλλους ερευνητές98. Η μόνη 

ανεπιθύμητη ενέργεια που παρατηρήθηκε ήταν η  παροδική εμφάνιση πυρετού σε 7 

(28%) ασθενείς στην ομάδα της στρεπτοκινάσης. Σε δύο από αυτούς ο πυρετός ήταν 

υψηλός. Αντικατάσταση της στρεπτοκινάσης με ουροκινάση οδήγησε σε πλήρη ύφεση 

του πυρετού. Αν και έχουν περιγραφεί αναφυλακτικού τύπου αντιδράσεις μετά από 

ενδοφλέβια χορήγηση ουροκινάσης112-113, δεν έχουν παρατηρηθεί ανάλογες αντιδράσεις 

μετά από ενδοϋπεζωκοτική έγχυση λόγω μικρότερης συστηματικής απορρόφησης. 
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Το ημερήσιο κόστος θεραπείας με ινωδολυτικά διαφέρει στις διάφορες χώρες. Το κόστος 

για κάθε φάρμακο στην προαναφερόμενη δόση στην Ελλάδα είναι 3750 δρχ για τη 

στρεπτοκινάση και 8500 δρχ για την ουροκινάση. Αυτό σημαίνει ότι η ουροκινάση είναι 

δύο φορές ακριβότερη από τη στρεπτοκινάση. Παρόλα αυτά στο πρωτόκολλο Ν0 2 

βρήκαμε ότι   χαμηλότερες δόσεις ουροκινάσης (50,000 IU) είναι το ίδιο 

αποτελεσματικές και με παρόμοιο κόστος με τη στρεπτοκινάση.      

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η ενδοϋπεζωκοτική 

έγχυση στρεπτοκινάσης και ουροκινάσης είναι αποτελεσματικός και ασφαλής τρόπος 

αντιμετώπισης των εγκυστωμένων παραπνευμονικών υπεζωκοτικών συλλογών και του 

εμπυήματος. Η θεραπεία με στρεπτοκινάση ή ουροκινάση θα πρέπει να αρχίζει αμέσως 

σε περίπτωση μη παροχέτευσης του υγρού και παρουσίας ακτινολογικών ευρημάτων 

εγκύστωσης. Η χρήση τους μπορεί να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη χειρουργικής 

αντιμετώπισης ή την τοποθέτηση πολλαπλών θωρακοσωλήνων, μειώνοντας έτσι τις 

επιπλοκές και το κόστος της θεραπείας. Εάν ακολουθήσει χειρουργική αντιμετώπιση, δε 

θα πρέπει να θεωρείται περισσότερο επικίνδυνη, εξαιτίας της προηγούμενης χρήσης 

ουροκινάσης ή στρεπτοκινάσης. Η ουροκινάση μπορεί να θεωρηθεί το ινωδολυτικό 

εκλογής δεδομένων των δυνητικά επικίνδυνων αλλεργικών αντιδράσεων της 

στρεπτοκινάσης και το ελάχιστο υψηλότερου κόστους της συγκριτικά με τη 

στρεπτοκινάση. 
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Δ.4. Συζήτηση πρωτοκόλλου ουροκινάσης vs φυσιολογικού ορού Νο 4 

 
Η παρούσα τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη ερευνά αν η αποτελεσματικότητα  της 

ενδοϋπεζωκοτικής έγχυσης ουροκινάσης στη θεραπεία των εγκυστωμένων 

παραπνευμονικών συλλογών και του εμπυήματος οφείλεται σε μηχανική λύση των 

συμφύσεων λόγω του όγκου του εγχεόμενου υγρού (volume effect). Τα αποτελάσματα 

της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η παροχέτευση του πλευριτικού υγρού και η 

ακτινολογική βελτίωση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα της ουροκινάσης 

συγκριτικά με την ομάδα του φυσιολογικού ορού. Προηγούμενες μη ελεγχόμενες 

μελέτες έδειξαν ότι η ουροκινάση είναι αποτελεσματικός και ασφαλής τρόπος θεραπείας 
93,101,105.  Παρόλα αυτά το ερώτημα αν η δράση των ινωδολυτικών γίνεται μέσω λύσης 

των συμφύσεων ή μέσω μηχανικής λύσεως λόγω του όγκου του εγχεόμενου υγρού, που 

στις περισσότερες μελέτες είναι 100 ml, δεν έχει απαντηθεί. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής δείχνουν ότι η δράση της ουροκινάσης είναι ινωδολυτική (φαρμακολογική 

λύση των συμφύσεων) και όχι μηχανική (λύση των συμφύσεων μέσω του εγχεόμενου 

όγκου), αν και ο όγκος μπορεί να παίζει μικρό ρόλο αφού 25% των ασθενών της ομάδας 

του φυσιολογικού ορού εμφάνισαν καλά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες81,90,99,103 οι οποίες αναφέρουν την 

αποτελεσματικότητα των ινωδολυτικών διαλυμένων ακόμη και σε μικρή ποσότητα 

διαλύματος (έως και 20 ml). 

Η σημαντική αύξηση της παροχέτευσης του πλευριτικού υγρού που παρατηρείται στην 

ομάδα της ουροκινάσης μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην ικανότητα των ινωδολυτικών 

να αυξάνουν ανεξάρτητα τον όγκο του πλευριτικού υγρού. Οι Strange και συν114-115 

έδειξαν: α) ότι η ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ινωδολυτικών έχει σαν αποτέλεσμα την 

αύξηση της ινωδολυτικής δράσης, μέσω ενεργοποίησης του πλασμινογόνου, και 

επομένως τη λύση των συμφύσεων και β) την αύξηση του όγκου του πλευριτικού υγρού 

ανεξαρτήτως της παροχέτευσης. Η αύξηση του όγκου μπορεί να ήταν βλαβερή αφού θα 

μπορούσε να αποτελέσει αιτία καθυστέρησης αφαίρεσης του θωρακοσωλήνα, ή λήψης 

αποφάσεως για περαιτέρω θεραπευτικούς χειρισμούς102. Η παρούσα μελέτη δε συμφωνεί 

με αυτή την πιθανότητα. 

Το ποσοστό επιτυχίας της παρούσας μελέτης ήταν 86.5%. Σε προηγούμενες σειρές το 
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ποσοστό επιτυχίας των ινωδολυτικών κυμαινόταν από 44 έως 100%65.   Το εύρος του 

ποσοστού επιτυχίας της ουροκινάσης αναφέρεται μεταξύ 63 και 100%92-100,105. Στο 

πρωτόκολλο Ν0 3 βρήκαμε ότι η στρεπτοκινάση και η ουροκινάση είναι εξίσου 

αποτελεσματικές στη θεραπεία των εγκυστωμένων παραπνευμονικών συλλογών και του 

εμπυήματος101.  

Τα ινωδολυτικά είναι περισσότερα αποτελεσματικά όταν χορηγούνται αρχικά στην 

εξέλιξη της υπεζωκοτικής συλλογής, πριν την αυξημένη εναπόθεση κολλαγόνου στο 

ινωδοπυώδες στάδιο45,122. Η παρούσα μελέτη προτείνει, για μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα, την πρώϊμη χορήγηση ουροκινάσης και όχι επί αποτυχίας της 

απλής παροχέτευσης. Πράγματι τα αποτελέσματα δείχνουν ποσοστό επιτυχίας 86.5% 

στην ομάδα της ουροκινάσης, ενώ μόλις 50% στην ομάδα ελέγχου που έλαβε 

ουροκινάση μετά την αποτυχία του φυσιολογικού ορού.Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε 

συμφωνία με αυτά των Davies και συν103.  Ενδιαφέρον είναι ότι οι 2 ασθενείς της ομάδας 

της ουροκινάσης, στους οποίους απέτυχε η ινωδολυτική θεραπεία, είχαν εμπύημα. 

Ανεπιτυχής ήταν επίσης και η θεραπεία των ασθενών με εμπύημα της ομάδας ελέγχου, οι 

οποίοι παραπέμφθηκαν για βιντεο-θωρακοσκόπηση. 

Δεν παρατηρήθηκε επηρεασμός των αιματολογικών-πηξιολογικών παραμέτρων των 

ασθενών από τη χορήγηση ινωδολυτικών. 

Μέχρι τώρα υπάρχουν ελάχιστες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και αυτές 

αναφέρονται στη συνέχεια σε πρόσφατη ανασκόπηση. 

Οι Chin και Lim102 σε μια ελεγχόμενη, μη τυχαιοποιημένη μελέτη, αντιμετώπισαν 40 

ασθενείς με ΕΥ και 12 με ΠΥΣ είτε μόνο με παροχέτευση (29 ασθενείς), είτε με 

ενδουπεζωκοτική χορήγηση ΣΚ (23 ασθενείς). Αποφλοίωση έγινε στο 17% των ασθενών 

και η συνολική θνητότητα ήταν 15%. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η ΣΚ αύξησε την 

παροχέτευση του υγρού, αλλά δε μείωσε τη θνητότητα και τη θνησιμότητα, ούτε την 

ανάγκη για χειρουργική αντιμετώπιση. 

Σε μια άλλη τυχαιοποιημένη, προοπτική, ελεγχόμενη μελέτη, ο Davies και οι συν103 

συνέκριναν την αποτελεσματικότητα της ΣΚ ( 250,000 IU σε 20 ml NS άπαξ ημερησίως 

για 3 ημέρες), σε σχέση με έγχυση φυσιολογικού ορού μόνο, σε 24 ασθενείς με ΕΥ (13 

ασθενείς) και ΠΥΣ (11). Οι ασθενείς που έλαβαν ΣΚ είχαν μεγαλύτερη ολική 

παροχέτευση υπεζωκοτικού υγρού, όπως και μεγαλύτερη ακτινολογική βελτίωση. Σε 
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αντίθεση με προηγούμενη μελέτη, σε 3 ασθενείς από την ομάδα του NS χρειάσθηκε 

χειρουργική αντιμετώπιση, σε κανένα από την ομάδα της ΟΚ. Η διάρκεια της νοσηλείας 

ήταν παρόμοια για τις δύο ομάδες. Δεν παρατηρήθηκαν σημεία συστηματικής 

ινωδόλυσης ή τοπικής αιμορραγίας. 

Ο Wait kαι οι συν104 σε μικρή σχετικά σειρά ασθενών με ΠΥΣ, τους τυχαιοποίησαν ώστε 

να λάβουν είτε ΟΚ (9 ασθενείς), είτε να παροχετευθούν χειρουργικά με βιντεο-

θωρακοσκόπηση (VATS). Βρέθηκε ότι η ομάδα της  VATS είχε σημαντικά μεγαλύτερο 

ποσοστό θεραπευτικής επιτυχίας (10/11, 91% vs 4/9, 44%), μικρότερη διάρκεια 

παραμονής του θωρακοσωλήνα (5.8 vs 9.8 ημέρες) και μικρότερη διάρκεια παραμονής 

στο νοσοκομείο (8.7 vs 12.8). Το συνολικό κόστος θεραπείας ήταν συγκρίσιμο στις δύο 

ομάδες, ελάχιστα μικρότερο στην ομάδα της VATS. 

Συμπερασματικά, αυτή είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη που δείχνει ότι 

η ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ουροκινάσης σε δόση 100,000 IU για 3 ημέρες είναι ασφαλής 

και αποτελεσματικός τρόπος παροχέτευσης των εγκυστωμένων παραπνευμονικών 

υπεζωκοτικών συλλογών και του εμπυήματος και ταυτόχρονα μειώνει τις ημέρες 

νοσηλείας. Οι ασθενείς που έλαβαν ουροκινάση είχαν μειωμένη ανάγκη για περαιτέρω 

χειρουργική αντιμετώπιση και μικρότερο χρόνο νοσηλείας, συγκριτικά με τους ασθενείς 

που έλαβαν φυσιολογικό ορό. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν 

την υπόθεση ότι η ουροκινάση δρα φαρμακολογικά μέσω λύσης των συμφύσεων και όχι 

μέσω μηχανικής λύσεως λόγω του όγκου του εγχεομένου υγρού. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φαίνεται ότι τα χρησιμοποιηθέντα 

ινωδολυτικά (στρεπτοκινάση και ουροκινάση) είναι αποτελεσματικός και ασφαλής 

τρόπος θεραπείας των εγκυστωμένων παραπνευμονικών συλλογών και του εμπυήματος. 

Φαίνεται ότι η δράση τους γίνεται φαρμακολογικά μέσω λύσης των συμφύσεων και όχι 

μηχανικά λόγω του όγκου του εγχεομένου υγρού (volume effect). 

Η ινωδολυτική θεραπεία θα πρέπει να χορηγείται στο αρχικό στάδιο της υπεζωκοτικής 

συλλογής, πριν την αυξημένη εναπόθεση κολλαγόνου στον υπεζωκοτικό χώρο 

(ινωδοπυώδες στάδιο). 

Η χρήση τους μπορεί να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη χειρουργικής αντιμετώπισης ή την 

τοποθέτηση πολλαπλών θωρακοσωλήνων, μειώνοντας έτσι τις επιπλοκές το κόστος της 

θεραπείας και το χρόνο νοσηλείας. 

Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση ινωδολυτικών στην 

παρούσα μελέτη. Ο υψηλός πυρετός που παρατηρήθηκε σε ασθενείς μετά από έγχυση 

στρεπτοκινάσης, μπορεί να υφεθεί πλήρως με αντικατάσταση της στρεπτοκινάσης από 

ουροκινάση. Τα αποτελέσματά μας δε συνιστούν τακτικό έλεγχο αιματολογικών 

παραμέτρων σε αρρώστους με φυσιολογικούς μηχανισμούς πήξεως. Εάν ακολουθήσει 

χειρουργική αντιμετώπιση, δε θα πρέπει να θεωρείται περισσότερο επικίνδυνη, εξαιτίας 

της προηγούμενης χρήσης ινωδολυτικών. 

Οι θεραπευτικές αποτυχίες που παρατηρήθηκαν στην παρούσα μελέτη, ήταν κυρίως σε 

ασθενείς με εμπύημα (στάδιο 7 κατά Light). Σε παρόμοιες περιπτώσεις η θεραπεία με 

ινωδολυτικά προτείνεται να αρχίζει αμέσως με την τοποθέτηση του θωρακοσωλήνα, και 

όχι σε αποτυχία της απλής παροχέτευσης μέσω του θωρακοσωλήνα που προϋποθέτει 

πάροδο τουλάχιστον 1-3 ημερών. 

Η ουροκινάση μπορεί να αποτελέσει το ινωδολυτικό εκλογής, λόγω της ελάχιστης 

εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, της συγκρίσιμης με τη στρεπτοκινάσης 

αποτελεσματικότητας, παρά το σχετικά υψηλότερο κόστος θεραπείας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εισαγωγή 

Παραπνευμονικές υπεζωκοτικές συλλογές (ΠΥΣ) καλούνται οι υπεζωκοτικές συλλογές 

οι οποίες εκδηλώνονται ως συνοδοί πνευμονίας, βρογχεκτασίας ή πνευμονικού 

αποστήματος. Διακρίνονται σε: “μη επιπλεγμένες” (uncomplicated) ΠΥΣ, δηλ. εκείνες οι 

οποίες είναι ελεύθερες και υποχωρούν αυτόματα με την αντιβιοτική αγωγή της 

πνευμονίας, και σε “επιπλεγμένες” (complicated) ΠΥΣ, οι οποίες απαιτούν παροχέτευση 

για ύφεση του πυρετού. Οι επιπλεγμένες ΠΥΣ εκδηλώνονται ως μία ή πολλές 

εγκυστώσεις και καταλήγουν σε εμπύημα (ΕΥ). Ο όρος εμπύημα (empyema) σημαίνει 

πύο σε σωματική κοιλότητα. Η αυτόματη παροχέτευση του εμπυήματος μέσω του 

θωρακικού τοιχώματος καλείται empyema nececitatis. Περίπου 36-57% των ασθενών 

από εξωνοσοκομειακή ή νοσοκομειακή πνευμονία εμφανίζουν ΠΥΣ. Υπολογίζεται δε ότι 

στις ΗΠΑ 1.000.000 άτομα εμφανίζουν ΠΥΣ ετησίως. 

Οι καλύτερες μέθοδοι για την αντιμετώπιση των ΠΥΣ και του ΕΥ παραμένουν υπό 

συζήτηση. Εκτός από την αντιβίωση, είναι ανγκαία η επαρκής παροχέτευση για την 

αποφυγή άλλων επιπλοκών. Με την  ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ινωδολυτικών είναι 

δυνατόν να αποφευχθούν επεμβατικές τεχνικές. 

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να διερευνήσει αν η στρεπτοκινάση και η ουροκινάση 

είναι ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος θεραπείας των ΠΥΣ και του ΕΥ μειώνοντας 

την ανάγκη περαιτέρω επεμβατικών τεχνικών, το κόστος και τη διάρκεια νοσηλείας., 

Επίσης επιχειρεί τη συγκριτική ελεγχόμενη μελέτη μεταξύ των δύο και την πρώτη 

συγκριτική, ελεγχόμενη, διπλή-τυφλή μελέτη μεταξύ της ουροκινάσης και ομάδας 

ελέγχου (φυσιολογικού ορού). Αυτό έγινε με το σχεδιασμό 4 πρωτοκόλλων: 

1. Πρωτόκολλο 1 στο οποίο μελετήθηκε προοπτικά η δράση της ενδοϋπεζωκοτικής 

έγχυσης ΣΚ στη θεραπεία των ΠΥΣ και του ΕΥ.  

2. Πρωτόκολλο 2 στο οποίο μελετήθηκε προοπτικά η ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ΟΚ στη 

θεραπεία των ΠΥΣ και του ΕΥ.  

3. Πρωτόκολλο 3 στο οποίο συγκρίθηκε προοπτικά σε διπλή-τυφλή μελέτη η δράση των 

δύο ινωδολυτικών (ΣΚ, ΟΚ) στη θεραπεία των ΠΥΣ και του ΕΥ.  

4. Πρωτόκολλο 4 στο οποίο συγκρίθηκε προοπτικά σε διπλή-τυφλή μελέτη η δράση της 

ΟΚ με την έγχυση μόνο φυσιολογικού ορού, με στόχο να διερευνηθεί αν ο 
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μηχανισμός δράσης των ινωδολυτικών οφείλεται στη μηχανική (volume effect) ή 

φαρμακολογική λύση των συμφύσεων. 

 

Ασθενείς-μέθοδος 

Οι ασθενείς που μετείχαν στα 4 πρωτόκολλα πληρούσαν κοινά κριτήρια εισόδου και 

αποκλεισμού και κοινές παραμέτρους αξιολόγησης της θεραπείας, ενώ έγινε προσπάθεια 

να είναι ομοιογενής από πλευράς φύλλου και ηλικίας. 

Κριτήρια εισαγωγής των ασθενών στη μελέτη ήταν: 

• Ασθενείς με ΠΥΣ βεβαιωμένη με υπολογιστική τομογραφία θώρακος και/ή 

υπερηχογράφημα θώρακος. 

• Ανεπιτυχής παροχέτευση του υγρού με τη τοποθέτηση θωρακοσωλήνα (< 70 ml τις 

τελευταίες 24 ώρες) μετά από αποκλεισμό άλλων αιτιών ατελούς παροχέτευσης, 

όπως απόφραξη, στρέβλωση, ή κακή τοποθέτηση του σωλήνα εντός της συλλογής. 

Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη ήταν: 

• Η βαριά σηπτική κατάσταση 

• Το βρογχοπλευρικό συρίγγιο 

• Η αντένδειξη ινωδολυτικής αγωγής, όπως π.χ. ιστορικό αιμορραγικού εγκεφαλικού 

επεισοδίου, ενδοκρανιακού νεοπλάσματος, εγχειρήσεως ή τραύματος στον εγκέφαλο 

εντός 14 ημερών ή μεγάλη επέμβαση στο θώρακα ή την κοιλιά εντός 10 ημερών, ή 

αλλεργικές αντιδράσεις στο υπό μελέτη φάρμακο. Επίσης για τους ασθενείς που θα 

ελάμβαναν ΣΚ (πρωτόκολλα 1 και 2) αντένδειξη αποτελούσε και η πρόσφατη 

στρεπτοκοκκική λοίμωξη. 

Η αξιολόγηση της θεραπείας (αποτελεσματικότητα πρωτοκόλλων) ελέγχετο με: 

• Την κλινική έκβαση (ύφεση της συμπτωματολογίας). 

•  Τη μέτρηση του παροχετευομένου όγκου του υπεζωκοτικού υγρού ημερησίως 

• Την ακτινογραφία θώρακος και 

• Τις διαδοχικές εξετάσεις με υπολογιστική τομογραφία και/ή υπερηχογράφημα 

θώρακος 

Ως μη ικανοποιητική ανταπόκριση  παρά την καλή τοποθέτηση του θωρακοσωλήνα 

εθεωρείτο: 

• Η συννεχιζόμενη ή επιδεινούμενη συμπτωματολογία 



 105

• Η μη βελτίωση ή η επιδείνωση  της απεικονιστικής εικόνας ή η εμφάνιση νέων 

υδραερικών επιπέδων. 

Οι ασθενείς του πρωτοκόλλου Νο 1 έλαβαν ενδουπεζωκοτικά, μέσω θωρακοσωλήνα 

Argyle 28-32 F συνδεδεμένου με υδατοστεγές σύστημα (water-sealed), στρεπτοκινάση 

ΣΚ σε δόση 250,000 IU διαλυμένη σε 100 ml ισότονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου. 

 Οι ασθενείς του πρωτοκόλλου Νο 2 έλαβαν με την ίδια μέθοδο, ουροκινάση ΟΚ σε 

δόση 50,000 IU διαλυμένη σε 100 ml ισότονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου. 

Οι ασθενείς του πρωτοκόλλου Νο 3 μετά από τυχαιοποίηση και διπλή-τυφλή μέθοδο, 

έλαβαν με την προαναφερόμενη μέθοδο, ΣΚ σε δόση 250,000 IU ή ΟΚ 100,000 IU 

διαλυμένες αντιστοίχως σε 100 ml ισότονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου. 

Οι ασθενείς του πρωτοκόλλου Νο 4 μετά από τυχαιοποίηση και διπλή-τυφλή μέθοδο, 

έλαβαν με την προαναφερόμενη μέθοδο, είτε ΟΚ 100,000 IU διαλυμένη σε 100 ml 

ισότονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου, είτε μόνο 100 ml ισότονου διαλύματος 

χλωριούχου νατρίου. 

Και στα 4 πρωτόκολλα ο θωρακοσωλήνας έκλεινε για 3 ώρες και κατόπιν άνοιγε για 

παροχέτευση. Τα ινωδολυτικά επαναχορηγούταν όταν υπήρχε απεικονιστική ένδειξη 

ατελούς παροχέτευσης της υπεζωκοτικής συλλογής 24 ώρες μετά την τελευταία 

χορήγηση. 

 

Αποτελέσματα 

Αποτελέσματα πρωτοκόλλου Νο 1 

Η ανάλυση του πλευριτικού κατά την πρώτη παρακέντηση είχε χαρακτήρες εξιδρώματος, 

με χαμηλή τιμή pH και γλυκόζης και αυξημένο ολικό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, ενώ 

μακροσκοπικά ήταν θολερό σε 15 ασθενείς και πυώδες στους υπόλοιπους 5. 

Ο όγκος του υγρού που παροχετεύθηκε 24 και 72 ώρες μετά τη έγχυση ήταν σημαντικά 

αυξημένος (p<0.01), συγκριτικά με εκείνον προ της έγχυσης (σχεδιάγραμμα 4). 

Ακτινολογική βελτίωση βαθμού 3 παρατηρήθηκε σε 14 ασθενείς, βαθμού 2 σε 3 και 

βαθμού 1 σε 3. 

Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες παρά μόνο αύξηση του πυρετού, ο οποίος 

υφέθηκε είτε μετά τη θεραπεία, είτε με αντικατάσταση της ΣΚ από ΟΚ σε 1 ασθενή. Το 

ποσοστό επιτυχίας της μελέτης ήταν 95% 81. 
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Αποτελέσματα πρωτοκόλλου Νο 2 

Η ανάλυση του πλευριτικού κατά την πρώτη παρακέντηση είχε χαρακτήρες εξιδρώματος, 

με χαμηλή τιμή pH και γλυκόζης και αυξημένο ολικό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, ενώ 

μακροσκοπικά ήταν θολερό σε 13 ασθενείς και πυώδες στους υπόλοιπους 7. 

Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του παροχετευθέντος υγρού μετά την έγχυση 

ουροκινάσης στις 24 ώρες συγκριτικά με τις πριν την έγχυση τιμές(p<0.0001) 

(σχεδιάγραμμα 5). 

Ακτινολογική βελτίωση βαθμού 3 παρατηρήθηκε σε 15 ασθενείς (70%), βαθμού 2 σε 2 

(15%) και βαθμού 1 σε 3. 

Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες. Το ποσοστό επιτυχίας της μελέτης ήταν 

95% 92. 

Αποτελέσματα πρωτοκόλλου Νο 3 

Η ανάλυση του πλευριτικού κατά την πρώτη παρακέντηση είχε χαρακτήρες εξιδρώματος, 

με χαμηλή τιμή pH και γλυκόζης και αυξημένο ολικό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων και 

γαλακτικής δεϋδρογονάσης, ενώ μακροσκοπικά ήταν θολερό σε όλους τους ασθενείς. 

Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του όγκου του παροχετευθέντος υγρού 24, 48 και 72 

ώρες μετά τη έγχυση ΣΚ ή ΟΚ συγκριτικά με τις πριν την έγχυση τιμές (p<0.001) 

(σχεδιάγραμμα 6). Η μέση ολική παροχέτευση ήταν συγκρίσημη μεταξύ των δύο 

ομάδων. 

Ακτινολογική βελτίωση βαθμού 3 παρατηρήθηκε σε 17 ασθενείς στην ομάδα της ΣΚ και 

σε 19 στην ομάδα της ΟΚ. Βαθμού  2 σε  5 ασθενείς της ομάδας της ΣΚ και σε 4 της 

ομάδας της ΟΚ  και βαθμού 1 σε 3 της ομάδας της ΣΚ και 2 της ΟΚ. 

Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες παρά μόνο αύξηση του πυρετού σε 7 (28%) 

ασθενείς της ομάδας της ΣΚ, σε δύο από τους οποίους ήταν υψηλή (39-40ο C). 

Αντικατάσταση της ΣΚ με ΟΚ είχε σαν αποτέλεσμα την αποδρομή του πυρετού. Το 

κόστος ανά δόση της ΣΚ (250,000 IU) ήταν 3700 δρχ και της ΟΚ (100,000 IU) ήταν 

8500 δρχ 101.  

Αποτελέσματα πρωτοκόλλου Νο 4 

Η ανάλυση του πλευριτικού κατά την πρώτη παρακέντηση είχε χαρακτήρες εξιδρώματος, 

με χαμηλή τιμή pH και γλυκόζης και αυξημένο ολικό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων και 

γαλακτικής δεϋδρογονάσης. 
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Η μέση τιμή του όγκου του πλευριτικού υγρού που παροχετεύθηκε τις πρώτες 24 ώρες 

μετά την έγχυση αυξήθηκε σημαντικά για την ομάδα της ΟΚ συγκριτικά με την ομάδα 

του φυσιολογικού ορού (ελέγχου) (p<0.001). Παρομοίως η μέση ολική παροχέτευση 

ήταν μεγαλύτερη για την ομάδα της ΟΚ (p<0.001) (σχεδιάγραμμα 7) . 

 Η ακτινολογική βελτίωση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα της ΟΚ. Βελτίωση  

βαθμού 3 παρατηρήθηκε σε 12 ασθενείς στην ομάδα της ΟΚ και μόνο σε 2 στην ομάδα 

ελέγχου. Βαθμού  2 σε  2 ασθενείς της ομάδας της ΟΚ και σε 4 της ομάδας ελέγχου  και 

βαθμού 1 σε 1 της ομάδας της ΟΚ και 7 της ομάδας ελέγχου, ενώ σε 3 ασθενείς της 

ομάδας ελέγχου δεν παρατηρήθηκε καθόλου βελτίωση.. 

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας ήταν 86.5% για την ομάδα της ΟΚ και 25% για την 

ομάδα ελέγχου (p<0.001) 106. 

 

Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φαίνεται ότι τα ινωδολυτικά (ΣΚ,ΟΚ) είναι 

αποτελεσματικός και ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης των εγκυστωμένων 

παραπνευμονικών συλλογών και του εμπυήματος, μέσω της ινωδολυτικής τους δράσης 

και όχι λόγω μηχανικής λύσης των συμφύσεων (volume-effect).  

Η χρήση τους μειώνει την ανάγκη περαιτέρω επεμβατικών χειρισμών, το κόστος και τη 

διάρκεια νοσηλείας των ασθενών. 

Η ινωδολυτική θεραπεία θα πρέπει να χορηγείται στο αρχικό στάδιο της υπεζωκοτικής 

συλλογής, πριν την αυξημένη εναπόθεση κολλαγόνου στον υπεζωκοτικό χώρο 

(ινωδοπυώδες στάδιο). 

Η ΟΚ μπορεί να αποτελέσει το ινωδολυτικό εκλογής, λόγω της ελάχιστης εμφάνισης 

ανεπιθύμητων ενεργειών, της συγκρίσιμης με τη ΣΚ αποτελεσματικότητας, παρά το 

σχετικά υψηλότερο κόστος θεραπείας. 
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SUMMARY 

 

Background 

Pneumonia is associated with a 36 to 57% incidence of pleural effusions. The spectrum 

of pleural effusions associated with bacterial pneumonias includes simple parapneumonic 

pleural effusions (PPE) (exudative, stage I), complicated PPE (CPE) (fibropurulent, stage 

II), and pleural empyema (organization, stage III). The last two entities are associated 

with substantial morbidity and mortality. The most serious complication is frank 

empyema, leading to sepsis, disseminated abscesses, and death in 8 to 33% of the cases. 

The best methods for treating CPE and pleural empyemas remain debatable because of 

the lack of prospective, randomized trials. The availability of new option for management 

further confounds clinical decision making. Although traditional surgical options (simple 

tube thoracostomy, rib resection, decortication, and thoracoplasty) are effective, any 

treatment that reduces the number of surgical interventions is preferred. 

The scope of the study was to investigate the efficacy, safety and cost of intrapleural 

administration of fibrinolytics (streptokinase and urokinase), used as an adjunct to chest 

tube drainage in the management of CPE and pleural empyema, compares the two 

fibrinolytics and compare the intrapleural instillation of urokinase and normal saline, in a 

radomized, prospective, double-blind fashion in terms of effectiveness and role of the 

instilled volume. Therefore we design 4 protocolls with the same inclusion and exclusion 

criteria and the same method for assesment. 

 

Patients and Methods 

Protocol No 1: Twenty consecutive patients (15 CPE, 5 empyemas) received 

streptokinase (SK) intrapleurally in a single daily dose of 250,000 IU in 100 ml normal 

saline via the chest tube once the drainage was <100 ml/24h. The chest tube was clamped 

for 3h after instillation.  

Protocol No 2: Twenty consecutive patients (13 CPE, 7 empyemas), in whom a single 

chest tube failed to drain the fluid were studied prospectively. Urokinase (UK) was 

administered intrapleurally, in a low single daily dose of 50,000 IU in 100 ml normal 

saline via the chest tube. The chest tube was clamped for 3h after instillation. 
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 Protocol No 3: Fifty consecutive patients with CPE or empyemas  were randomly 

allocated to receive either SK (25 patients) or UK, in a double-blind fashion. All patients 

had inadequate drainage through chest tube (<70 ml/24h). Both drugs were diluted in 100 

ml normal saline and were infused intrapleurally through the chest tube in a daily dose of 

250,000 IU of SK or 100,000 IU of UK. The chest tube was clamped for 3h after 

instillation. 

Protocol No 4: Thirty-one consecutive patients with CPE or empyemas  were randomly 

assigned to receive either UK (15 patients) or normal saline (16 patients) for three days, 

in a double-blind fashion. All patients had inadequate drainage through chest tube (<70 

ml/24h). Urokinase was given daily through the chest tube in a dose of 100,000 IU 

diluted in 100 ml normal saline. Controls were given intrapleurally the same volume of 

normal saline. 

 

Results 

Protocol No 1: Following administration of SK a clinical and radiological improvement 

was noted in all but one patient (19/20). A significant increase in drainage was seen at 24 

and 72h after SK administration compared with  the volume before SK (p<0.01). The 

number of SK instillations ranged 3-10 (median 6). One patient developed a high fever as 

an adverse reaction to SK. The overall succes rate was 95%. 

Protocol No 2: Urokinase enhanced drainage in all patients. Clinical and radiological 

improvement was noted in all but one patient (19/20). The mean (SD) volume of fluid 

significantly increased in the first 24h post-UK (p<0.001). The number of UK 

instillations ranged 3-7 (median 5). The overall succes rate was 95%. 

Protocol No 3: Clinical and radiological improvement was noted in all but two patients in 

each group, who required surgical intervention. A significant increase in the mean daily 

pleural fluid drainage was seen after either drug administration compared with the 

drained volume 24h before treatment (p<0.01). High fever as an adverse reaction to SK 

was observed in two patients. The cost of UK was relatively little higher than  that of SK. 

Protocol No 4: Pleural fluid drainage was complete in 13 (86.5%) patients in the UK 

group (two patients submitted to video-assisted thoracoscopy) and only in 4 (25%) in the 

control group. Twelve patients of the control group were subsequently treated with UK  
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and 6 of them had a complete drainage; the remaining 6 patients had a complete drainage 

after video-assisted thoracoscopy. 

 

Conclusions 

Intrapleural fibrinolytics (SK or UK) is an safe and effective adjunt in the management of 

parapneumonic effusions and may reduse the need for surgery. 

Fibrinolytics is effective in the treatment of CPE and empyemas through the lysis of the 

pleural adhesions and not due to volume effect. 

Urokinase could be the fibrinolytic of choise given the potentially dangerous allergic 

reactions to SK and relatively little higher cost of UK. 
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