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• 1992-1993 Φαρµακευτική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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• 1993-1999

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Βαθµός

αποφοίτησης: «Λίαν Καλώς».

• Μάιος 1998 Μαθήµατα Ιατρικής Ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα στην
Ελληνοαµερικανική Ένωση-Αθήνα.

• ∆εκ 1998-Φεβρ 1999

Μαθήµατα Πλαστικής Χειρουργικής στο

Πανεπιστήµιο UNICAMP, Sao Paolo, Brazil κάτω από την επίβλεψη του
καθ. Casio Raposo de Amaral.

• Αύγ 1999-Σεπ 1999

Mαθήµατα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπευτικής

στο Πανεπιστήµιο UCSF, San Francisco, California κάτω από την
επίβλεψη του καθηγητή Henry Goldman.

• Ιούλ 2000-Αυγ 2000 Μαθήµατα MS Excel ’97, Internet Tools, MS Access,
MS Power Point στην FORTH, Ηράκλειο Κρήτης.

• Ιανουάρ 2001-Σήµερα Υποψήφιος διδάκτορας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστηµίου της Κρήτης.
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• Μάιος 2002-Ιούν 2002 Μαθήµατα στο ATLS του American College of
Surgeons στο 401ΓΣΝΑ, Αθήνα. Κάτοχος του διπλώµατος.

• Ιούνιος 2002 Κάτοχος του διπλώµατος της IACUC για την έρευνα σε
Πειραµατόζωα.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

• Kousidis G, Keramaris N, Petrixou C, Kapogianis D, Liapakis IE, Arvanitis
D. «Μειωµένη έκφραση του παράγοντα HSP-70 στους ιστούς του
νεφροβλαστώµατος συγκρινόµενη µε φυσιολογικούς νεφρικούς ιστούς». 4ο
Συνέδριο Επιστηµονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος , Ιωάννινα στις
03-05/04/98.

• Kousidis G, Keramaris N, Petrixou C, Kapogianis D, Liapakis IE, Arvanitis
D. «Καρκίνος του ουροθηλίου σε έδαφος χρόνιας πυελοϋδρονέφρωσης». 4ο
Συνέδριο Επιστηµονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος , Ιωάννινα
στις 03-05/04/98.
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• Liapakis IE, Kottakis I, Light RW, Bouros D. “Pharmacokinetics and
pharmacodynamics in the pleural space”. In: Bouros D (ed). Pleural Diseases.
New York Marcel and Dekker 2004: 999-1008.

• Kalomenidis I, Hawthorne M, Lane KB, Liapakis IE, Hanley G, Light RW.
«Intrapleural injection of Transforming Growth Factor (TGF) beta-3 produces
pleurodesis in rabbits», Conference of the ATS (American Thoracic Society);
A899, submitted by the Am Resp Crit Care Med, 2003.

• Liapakis IE, Tzatzarakis AM, Pitiakoudis MS, Tsatsakis MN, Karayannakis
AJ,

Simopoulos

CE,

and

Bouros

DE.

«Pharmacokinetics

and

pharmacodynamics of newer quinolones in the empyema pleural fluid» (oral
presentation), 100th International Conference of the ATS, Orlando FL, 21-26
May 2004.

• Liapakis IE, Pitiakoudis MS, Karayiannakis AJ, Simopoulos CE, Tsaganos
T, Koutoukas P, Bouros DE. “Pharmacokinetics and pharmacodynamics of
clarithromycin in the empyema pleural fluid”, European Respiratory Society
Annual Congress, Glasgow, Scotland, 4-8 September 2004.
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• IE Liapakis, MS Pitiakoudis, EJ Giamarellos-Bourboulis, M Alexiadou, AJ
Karayannakis, RW Light, C Simopoulos, D Bouros. “Clarithromycin in the
empyema pleural fluid in a new experimental model of empyema”. 8th State of
the Art, Interdisciplinary Review Course on Thoracic, Critical Care and
Emergency Medicine, May 7-9, 2004, Athens- Greece.

• Pitiakoudis MS, Tsaroucha A, Kirmanidis M, Katotomichelakis M, Liapakis
IE,

Georgiadis

P,

Simopoulos

CE.

«Εντερική

απόφραξη

συνεπεία

φυτοπιλήµατος». 6ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος,
Θεσσαλονίκη στις 13-16/11/2003.

•

Oikonomakis I, Liapakis IE, Papayiorgis P, Karapanayiotou I,

Papadopoulos S. «Ο ρόλος της ενδοαυλικής υπερηχοχραφίας στην
διαγνωστική των παθήσεων του πρωκτού». Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.
Επιστηµονική συνεδρία στις 02/12/2003.

•

Valasiadis D, Liapakis IE, Amaryannitakis Ε, Αvgerinidou Ε,

Κatsogridakis Κ, Κatsafadou Α, Dasenaki Μ, Κοufalexi Μ, Κakoulidis Α.
«Εποχιακή

κατανοµή

της

παροξυσµικής

κολπικής

µαρµαρυγής

σε

νοσηλευόµενους ασθενείς στην επαρχία Σητείας». 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό
Συνέδριο, Αθήνα στις 27/04/2004 - 01/05/2004.
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•

Valasiadis D, Liapakis IE, Papatheodosiou L, Κatsafadou Α, Drakaki Κ,

Dasenaki Μ, Κatsogridaki Κ, Νιkoloudaki Ε, Κakoulidis Α. «Αντιµετώπιση οξέων
στεφανιαίων συνδρόµων σε δευτεροβάθµιο Νοσηλευτικό κέντρο (ΚΥ-ΓΝ
Σητείας)». 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα στις 27/04/2004 01/05/2004.

•

Ιoannidou D, Stefanidou Μ, Κatsogridakis Κ, Liapakis ΙΕ, Dasenaki Μ.

«Νεκρωτικός αραχνιδισµός». 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα στις
27/04/2004 - 01/05/2004.

•

Ιoannidou D, Stefanidou Μ, Κatsogridakis Κ, Liapakis ΙΕ, Dasenaki Μ.

«Θεραπεία γενικευµένου στιλπνού λειχήνα µε ενδοξαπαρίνη». 30ο Πανελλήνιο
Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα στις 27/04/2004 - 01/05/2004.

•

Liapakis IE, Kottakis I, Tzatzarakis MN, Tsatsakis AM, Pitiakoudis

MS, Ypsilantis P, Light RW, Simopoulos CE, Bouros DE. Penetration of
newer quinolones in the empyema fluid. Eur Respir J 2004; 24: 1-5.
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• Bouros D, Liapakis IE, Pataka A. Anatomy of the pleural space.
Chapter at the book “Diseases of the pleura”, Edition of the Greek
Association of Pneumonology, Athens 2004 (in press).

• Liapakis IE, Kottakis I, Bouros D. Pharmacokinetics of the pleura.
Chapter at the book “Diseases of the pleura”, Edition of the Greek
Association of Pneumonology, Athens 2004 (in press).

Π Ρ Ο Ϋ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ
• Φεβρ 2000-Μάιος 2000

Γενικός Ιατρός στο Βενιζέλειο, Περιφερειακό,

Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (ΒΠΓΝΗ).

• Μάιος 2000-Ιούν 2001 Αγροτικός Ιατρός στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
του ΒΠΓΝΗ.

• Αύγ 2001-Μάρ 2003

Ειδικευόµενος Γενικός Χειρουργός στην Β΄

Χειρουργική Κλινική του 401ΓΣΝΑ.
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• Ιούλ 2002-Οκτ 2002 Μέλος της ερευνητικής οµάδας του Πνευµονολογικού
και Χειρουργικού Τµήµατος του Vanderbilt University και St. Thomas
Hospital, Nashville, Tennessee κάτω από την καθοδήγηση του Καθηγητή
R.W.Light.

• Μάιος 2003-Οκτ 2003

Ειδικευόµενος Γενικός Χειρουργός στην Β΄

Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.

• Οκτ 2003-Ιαν 2004

Ειδικευόµενος Γενικός Χειρουργός στο ΚΥ-ΓΝ

Σητείας.

• Μάρτιος 2004-Σήµερα Ειδικευόµενος Ιατρός στην Πλαστική Χειρουργική
Κλινική του ΠΟΓΝΑ ο «Άγιος Σάββας».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
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• «Παθολογία της άθλησης». Η παραπάνω οµιλία έγινε στο Scientific
Association of Greek Medical Students, 7th Conference of the Scientific
Association of Greek Medical Students, Larissa, Greece, May 2001.

• «Μεταπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση στη Βόρεια Αµερική». Η παραπάνω
οµιλία έγινε στο Association of Greek New Doctors, 1st Conference of the
Association of Greek New Doctors, Athens, Greece, April 2002.

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Μέλος της Παγκόσµιας Οργάνωσης Ενώσεων Φοιτητών Ιατρικής (IFMSA)
από το 1995.

• Μέλος της Επιστηµονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΕΙΦΕ)
από το 1996.

• Μέλος της οργανωτικής Επιτροπής του 93ου Συνεδρίου της IFMSA που
πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του
Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα 0410/03/98.
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• Μέλος της Ελληνικής Αποστολής στην 47η Συνάντηση της IFMSA,
Hurgada, Egypt 2-10/08/98.

• Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πλαστικής Χειρουργικής από το 1998.

• Μέλος του «American College of Surgeons» από το 2002.

• Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελανώµατος από το 2004.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
• Αγγλικά: πολύ καλό επίπεδο.

• Πορτογαλικά-Ιταλικά: µέτριο επίπεδο.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Παραπνευµονικές συλλογές καλούνται οι υπεζωκοτικές συλλογές (ΠΥΣ) οι οποίες
εκδηλώνονται

ως

συνοδοί

πνευµονίας,

βρογχεκτασίας

ή

πνευµονικού

αποστήµατος. ∆ιακρίνονται σε µη επιπλεγµένες και επιπλεγµένες. Οι
επιπλεγµένες ΠΥΣ εκδηλώνονται ως µια ή πολλές εγκυστώσεις και καταλήγουν σε
εµπύηµα. Η καλύτερη µέθοδος αντιµετώπισης της ΠΥΣ και του εµπυήµατος
παραµένει υπό συζήτηση. Μολονότι παραδοσιακές χειρουργικές πρακτικές (απλή
θωρακοστοµία, εκτοµή πλευρών, αποφλοίωση και θωρακοπλαστική) είναι
αποτελεσµατικές, οποιαδήποτε επικουρική θεραπεία, βοηθάει τους ασθενείς και
τους γιατρούς στην σωστή προσέγγιση του προβλήµατος. Απλή παροχέτευση
δυνατόν να είναι ανεπαρκής, λόγω αποφράξεως του θωρακικού σωλήνα,
εγκυστώσεως ή στρεβλώσεως και κακής τοποθέτησης αυτού.
H επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την
θεραπεία του εµπυήµατος. Σήµερα µολονότι χρησιµοποιούνται παλαιότερες αλλά
και νεότερες γενιές αντιβιοτικών σε πολλά από αυτά δεν έχει µελετηθεί επαρκώς η
συµπεριφορά τους τοπικά ώστε να µην είναι γνωστό αν αυτά έχουν αποδεκτό
φαρµακοκινητικό και φαρµακοδυναµικό προφίλ.
Το θέµα της παρούσης διατριβής είναι: (α) να µελετηθεί η φαρµακοκινητική
φαρµάκων, όπως οι νεότερες κινολόνες (λεβοφλοξασίνη και µοξιφλοξασίνη) και οι
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µακρολίδες (κλαριθροµυκίνη και αζιθροµυκίνη) στο αίµα και το πλευριτικό υγρό
των κονίκλων, (β) να απαντηθεί το ερώτηµα αν οι στάθµες των παραπάνω
φάρµακων στο πλευριτικό υγρό είναι αποτελεσµατικές στη θεραπεία των κοινών
βακτηριδίων που προκαλούν εµπύηµα (φαρµακοδυναµική).
Η ανατοµία, φυσιολογία του υπεζωκότα, η φυσιολογία-παθοφυσιολογία του
υπεζωκοτικού υγρού, η παθογένεια των υπεζωκοτικών συλλογών και η
φαρµακοκινητική και η φαρµακοδυναµική στην υπεζωκοτική κοιλότητα
αναφέρονται στο Γενικό Μέρος.
Στο Ειδικό Μέρος, περιγράφονται, ο σκοπός της έρευνας και οι µέθοδοι που
χρησιµοποιήθηκαν, τα αποτελέσµατα της µελέτης και ακολουθεί η συζήτηση τους
και η υπάρχουσα επί του θέµατος βιβλιογραφία.
Τα πειράµατα της µελέτης αυτής πραγµατοποιήθηκαν στο Πειραµατικό
Χειρουργείο της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και η
µέτρηση των επιπέδων των αντιβιοτικών έγινε στα Εργαστήρια Τοξικολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Κρήτης και του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Θεωρώ υποχρέωσή µου να εκφράσω την ευγνωµοσύνή µου στους καθηγητές και
µέντορες µου κ. ∆ηµοσθένη Ε. Μπούρο, Καθηγητή Πνευµονολογίας ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης, Dr. R. W. Light, Καθηγητή Πνευµονολογίας Vanderbilt
University, Nashville, TN, USA, κ. Κωνσταντίνο Σιµόπουλο, Καθηγητή
Χειρουργικής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, κ. Γεώργιο Σαµώνη,
Καθηγητή Παθολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης για την καθοδήγησή τους κατά την
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εκτέλεση της µελέτης αυτής και γενικότερα για την θερµή συµπαράσταση τους
στην καριέρά µου.
Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς µου τους γονείς µου Εµµανουήλ και Άννα
και τα αδέρφια µου Μηνά και Αγάπη 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
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Α.1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
Ο υπεζωκότας είναι η ορώδης µεµβράνη που καλύπτει το πνευµονικό
παρέγχυµα, το διάφραγµα και τα οστά των πλευρών. ∆ιακρίνεται στον σπλαχνικό
και τον τοιχωµατικό υπεζωκότα.
Ο σπλαχνικός υπεζωκότας καλύπτει το πνευµονικό παρέγχυµα στα σηµεία
επαφής του µε το τοίχωµα του θώρακα, το διάφραγµα, και το µεσοθωράκιο, αλλά
επίσης και στις µεσολόβιες σχισµές. Ο τοιχωµατικός υπεζωκότας περιλαµβάνει το
εσωτερικό των θωρακικών κοιλοτήτων και διακρίνεται στον πλευρικό, τον
µεσοθωρακικό και τον διαφραγµατικό τοιχωµατικό υπεζωκότα. Ο σπλαχνικός και
ο τοιχωµατικός υπεζωκότας τέµνονται και σχηµατίζουν µια διπλή πτυχή που
ονοµάζεται πνευµονικός σύνδεσµος.
Μεταξύ τοιχωµατικού και σπλαχνικού υπεζωκότα υπάρχει ένα λεπτό στρώµα
υγρού, το πλευριτικό υγρό, που ενεργεί σαν λιπαντικό και επιτρέπει στον
σπλαχνικό να ολισθαίνει πάνω στον τοιχωµατικό υπεζωκότα κατά τη διάρκεια
των αναπνευστικών κινήσεων.
Ο χώρος ανάµεσα στους δύο υπεζωκότες αποτελεί την υπεζωκοτική κοιλότητα,
χωρίζεται στα δύο από το µεσοθωράκιο, και αποτελεί ένα σύστηµα σύνδεσης
µεταξύ πνεύµονα και θωρακικού τοιχώµατος (1).
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Α.2. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
Το σώµα του εµβρύου, είναι ανεστραµµένο µε το κεφάλι προς τα κάτω. Το
«κεφαλικό» αυτό µέρος, θα γίνει το περικάρδιο που επικοινωνεί αµφοτερόπλευρα
µε τα αγγεία του υπεζωκότα, τα οποία µε τη σειρά τους επικοινωνούν µε τα αγγεία
του περιτοναίου. Όσο αναπτύσσεται το έµβρυο, δηµιουργείται η περιτοναϊκή και
οι υπεζωκοτικές κοιλότητες µέσω τριών σειρών διαιρέσεων:
(α) το εγκάρσιο διάφραγµα που συµπεριφέρεται σαν ένα πρώιµο επιµέρους
διάφραγµα,

(β) τις πλευροπερικαρδιακές µεµβράνες που χωρίζουν την

περικαρδιακή από τις υπεζωκοτικές κοιλότητες,
(γ) τις πλευροπεριτοναϊκές µεµβράνες οι οποίες ενώνονται µε το εγκάρσιο
διάφραγµα για να ολοκληρώσουν τον διαχωρισµό µεταξύ των υπεζωκοτικών
κοιλοτήτων και του περιτοναίου. Η πρώιµα σχηµατισµένη υπεζωκοτική κοιλότητα
περιλαµβάνει µια µεµβράνη µεσοθηλίου, τον υπεζωκότα.
Όταν τα πρωτογενή βρογχιόλια εµφανισθούν, απλώνονται µε τη τραχεία σε µια
µέση µάζα από µεσέγχυµα µέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Αυτή η µάζα
µεσεγχυµατικού ιστού θα γίνει το µεσοθωράκιο. Στη συνέχεια, όσο τα πρωτογενή
βρογχιόλια αναπτύσσονται, σχηµατίζουν την δεξιά και την αριστερή υπεζωκοτική
κοιλότητα, µεταφέροντας στοιχεία µεσοθηλίου τα οποία θα µετατραπούν στον
σπλαχνικό υπεζωκότα. Το επικαλυπτόµενο µεσοθήλιο της κάθε πλευριτικής
κοιλότητας θα γίνει ο τοιχωµατικός υπεζωκότας (1).
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Α.3. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
Ο τοιχωµατικός υπεζωκότας

στα οστά των πλευρών και τα µεσοπλεύρια

διαστήµατα αποτελείται από χαλαρό συνδετικό ιστό που επικαλύπτεται από µια
απλή στοιβάδα µεσοθηλιακών κυττάρων. Μέσα στον υπεζωκότα υπάρχουν
αγγεία, κυρίως τριχοειδή και λεµφαγγεία. Τα λεµφαγγεία σχηµατίζουν ένα ειδικό
λεµφικό δίκτυο σαν επίπεδη δεξαµενή που εντοπίζεται

στα µεσοπλεύρια

διαστήµατα (2). Το µέσο πάχος του τοιχωµατικού υπεζωκότα είναι (20–25) µm.
Κάτω από τον τοιχωµατικό υπεζωκότα υπάρχει η ενδοθωρακική περιτονία που
αποτελείται κυρίως από κολλαγόνο, καλύπτει τα πλευρά και τα µεσοπλεύρια
διαστήµατα και ποικίλει σε πάχος από 75 ως 150 µm (2).
Υπάρχουν ανατοµικές διαφορές στον σπλαχνικό υπεζωκότα από είδος σε είδος.
Ο σκύλος, η γάτα και ο πίθηκος έχουν λεπτό σπλαχνικό υπεζωκότα, ενώ ο
άνθρωπος, το πρόβατο, η αγελάδα, το γουρούνι και το άλογο έχουν παχύ
σπλαχνικό υπεζωκότα (3). Η διάκριση µεταξύ πνευµόνων µε παχύ ή λεπτό
σπλαχνικό υπεζωκότα είναι σηµαντική σε ότι αφορά την αιµάτωση και την
λεµφική τους παροχέτευση.
Ιστολογικά, ένας παχύς σπλαχνικός υπεζωκότας αποτελείται από δύο στρώµατα:
τον συνδετικό ιστό και το µεσοθήλιο. Αγγεία, λεµφαγγεία και νεύρα είναι
εντοπισµένα στον συνδετικό ιστό. Γενικά ο σπλαχνικός υπεζωκότας ποικίλει σε
πάχος µεταξύ (25-83) µm (συγκρινόµενος µε 10-25 µm για τον τοιχωµατικό) και η
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απόσταση από την υπεζωκοτική κοιλότητα ποικίλει από (18-56) µm
(συγκρινόµενη µε 10-12 µm για τον τοιχωµατικό) (2).
Χρησιµοποιώντας ηλεκτροµικροσκοπική ανίχνευση (5), η υπεζωκοτική επιφάνεια
βρέθηκε ότι είναι επίπεδη ή φυσαλιδώδης. Οι φυσαλιδώδεις επιφάνειες
αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα του σπλαχνικού και επιµέρους περιοχές του
τοιχωµατικού υπεζωκότα (4).
Η ηλεκτροµικροσκοπική ανίχνευση έδειξε επίσης την παρουσία µικρολαχνών που
διαχέονται πάνω σε ολόκληρη την υπεζωκοτική επιφάνεια, αλλά µε ακανόνιστη
διάταξη. Οι µικρολάχνες είναι περίπου διαµέτρου 0.1 µm, το µήκος τους ποικίλει
από (0.5-1.9) µm (4), και βρίσκονται κυρίως στο σπλαχνικό υπεζωκότα. Η
ακριβής λειτουργία τους δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Πιστεύεται ότι
συµµετέχουν κυρίως στην παραγωγή υαλουρονικού οξέος και την µείωση της
τριβής µεταξύ πνεύµονα και θωρακικού τοιχώµατος (5). Επιπλέον, οι µικρολάχνες
πιθανόν να βοηθούν στην διατήρηση του πλευριτικού υγρού (6) µεταξύ
σπλαχνικού και τοιχωµατικού υπεζωκότα, αλλά κάτι τέτοιο είναι υπό έρευνα (7).
Τα µεσοθηλιακά κύτταρα είναι ενεργά, ευαίσθητα και υπεύθυνα για ποικίλες
ενέργειες. Σε καλλιέργεια τα µεσοθηλιακά κύτταρα φαίνεται ότι παράγουν τύπο I,
τύπο ΙΙ και τύπο ΙV κολλαγόνο (8). Επίσης εκδηλώνουν προκολλαγονική δράση
(9) και τέλος φαίνεται ότι παράγουν τον παράγοντα ανάπτυξης β-1 (10). Η
µεσοθηλιακή επιφάνεια είναι πολύ εύθραυστη (11). Όταν τα µεσοθηλιακά
κύτταρα ερεθιστούν, συστέλλονται αλλά παραµένουν ενωµένα µε παρακείµενα
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κύτταρα µε προσεκβολές που ονοµάζονται κυτταρικές γέφυρες. Τα µεσοθηλιακά
κύτταρα, συχνά µετατοπίζονται από τις υπεζωκοτικές επιφάνειες στο πλευριτικό
υγρό, παίρνοντας σφαιρικό και ωοειδές σχήµα (12). Το κυτταρόπλασµά τους
είναι πλούσιο σε οργανίδια, και µπορούν να µετατραπούν σε µακροφάγα κύτταρα
ικανά για φαγοκύτωση και ερυθροφαγοκύτωση (12). Τέτοια µεταλλαγµένα
κύτταρα συχνά έχουν χυµοτόπια στο κυτταρόπλασµά τους. Ωστόσο, τα
µακροφάγα στο πλευριτικό υγρό δεν προέρχονται όλα από τα µεσοθηλιακά
κύτταρα: άλλα προέρχονται από τα µονοπύρηνα κύτταρα του αίµατος και άλλα
προέρχονται από κυψελιδικά µακροφάγα (13).

Α.4. ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
Η παροχή αίµατος στον τοιχωµατικό υπεζωκότα γίνεται από την συστηµατική
κυκλοφορία. Μικροί κλάδοι από τις µεσοπλεύριες αρτηρίες τροφοδοτούν τον
πλευρικό υπεζωκότα και ο µεσοθωρακικός υπεζωκότας τροφοδοτείται
πρωταρχικά από την περικαρδιοφρενική αρτηρία. Ο διαφραγµατικός υπεζωκότας
τροφοδοτείται µε αίµα από την ανώτερη φρενική και τις µυοφρενικές αρτηρίες.
Η παροχή αίµατος στον σπλαχνικό υπεζωκότα εξαρτάται από το αν το ζώο έχει
παχύ ή λεπτό υπεζωκότα. Γενικά, η παροχή αίµατος στα ζώα µε

λεπτό

υπεζωκότα γίνεται από την πνευµονική κυκλοφορία, ενώ η παροχή αίµατος στα
ζώα µε παχύ υπεζωκότα από την συστηµατική κυκλοφορία µέσω των βρογχικών
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αρτηριών. Επειδή ο άνθρωπος έχει παχύ σπλαχνικό υπεζωκότα, πιθανόν
αρδεύεται από την βρογχική αρτηρία, ωστόσο υπάρχει διχογνωµία για αυτό (14).

Α.5. ΛΕΜΦΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
Τα λεµφικά αγγεία του πλευρικού υπεζωκότα παροχετεύουν την λέµφο κοιλιακά
κατά µήκος της θωρακικής αρτηρίας και ραχιαία κατά µήκος των έσω
µεσοπλεύριων λεµφαγγείων κοντά στην κορυφή των πλευρών. Τα λεµφικά αγγεία
του

µεσοπλεύριου

υπεζωκότα

αρδεύουν

το περιεχόµενό

τους

στους

τραχειοβρογχικούς και µεσοπλεύριους λεµφαδένες ενώ τα λεµφαγγεία του
διαφραγµατικού υπεζωκότα στους παραστερνικούς, µέσους φρενικούς και
οπίσθιους µεσοπλεύριους λεµφαδένες.
Ο σπλαχνικός υπεζωκότας είναι γεµάτος λεµφαγγεία. Αυτά τα λεµφικά αγγεία
σχηµατίζουν ένα πλέγµα

αγγείων που κατευθύνονται προς την πύλη του

πνεύµονα και εισδύουν στο εσωτερικό του πνεύµονα για να συναντήσουν τα
βρογχικά λεµφαγγεία περνώντας στον µεσολόβιο υπεζωκότα. Αν και η λέµφος
µπορεί να διοχετεύεται τελικά σε άλλη κατεύθυνση, το λεµφικό υγρό από τον
σπλαχνικό υπεζωκότα φθάνει στη βάση του πνεύµονα διεισδύοντας ή ρέοντας
κατά µήκος της επιφάνειας του πνεύµονα.
Το υγρό από την υπεζωκοτική κοιλότητα στον άνθρωπο παροχετεύεται στο
λεµφικό δίκτυο του τοιχωµατικού υπεζωκότα. Τα λεµφαγγεία στον τοιχωµατικό
υπεζωκότα βρίσκονται σε επικοινωνία µε την υπεζωκοτική κοιλότητα µε στοµάτια
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που έχουν διάµετρο (2-6) mm (15). Τα στοµάτια αυτά έχουν ένα κυκλικό ή
σχισµοειδές σχήµα και βρίσκονται κυρίως στον µεσοθωρακικό υπεζωκότα και
στην µεσοπλεύρια επιφάνεια, πάνω από τα διάκενα (2,15). Τα διάκενα (Jacunas),
είναι

υποµεσοθηλιακοί λεµφικοί χώροι που βρίσκονται σε περιοχές

διακλαδώσεων των λεµφαγγείων του τοιχωµατικού υπεζωκότα (15).

Α.6. ΝΕΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
Η νεύρωση του τοιχωµατικού υπεζωκότα γίνεται από τις απολήξεις των
αισθητικών κλάδων των µεσοπλεύριων νεύρων που βρίσκονται στον πλευρικό
και διαφραγµατικό υπεζωκότα. Όταν διεγερθούν οι περιοχές αυτές, ο πόνος
µεταφέρεται

αντανακλαστικά

στο

παρακείµενο

θωρακικό

τοίχωµα.

Σε

αντιδιαστολή, το τµήµα του τοιχωµατικού υπεζωκότα που βρίσκεται σε επαφή µε
τις κεντρικές περιοχές του διαφράγµατος νευρώνεται απ’ το φρενικό νεύρο και η
διέγερση του υπεζωκότα προκαλεί πόνο στην σύστοιχη ωµοπλάτη.
Ο σπλαχνικός υπεζωκότας δεν περιέχει αισθητικές ίνες πόνου. Γι’ αυτό η
παρουσία πλευριτικού πόνου οδηγεί την διαγνωστική σκέψη σε φλεγµονή ή
ερεθισµό του τοιχωµατικού υπεζωκότα.
Α.7. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ
Η υπεζωκοτική κοιλότητα είναι ένα σύστηµα σύζευξης µεταξύ του πνεύµονα και
του θωρακικού τοιχώµατος και παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην λειτουργία της
αναπνοής. Η πίεση στον υπεζωκοτική κοιλότητα είναι σηµαντική στην
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καρδιοαναπνευστική φυσιολογία, επειδή είναι η εξωτερική πίεση που ασκείται
στους πνεύµονες, την καρδιά και την

εσωτερική επιφάνεια της θωρακικής

κοιλότητας. Επειδή ο πνεύµονας, η καρδιά και η θωρακική κοιλότητα µπορούν να
διαταθούν και λόγω του ότι η ένταση διατάσεως ενός αντικειµένου εξαρτάται από
την διαφορά πίεσης εντός και εκτός του αντικειµένου, η υπεζωκοτική πίεση παίζει
σηµαντικότατο ρόλο στην λειτουργία της αναπνοής.
Υπεζωκοτική (ενδοθωρακική) πίεση
Όταν ο θώρακας επικοινωνεί µε τον αέρα, διατείνεται και οι πνεύµονες
µειώνονται σε µέγεθος.
Με τον θώρακα κλειστό και τον ασθενή χαλαρό, οι αντιθετικές ελαστικές δυνάµεις
του θωρακικού τοιχώµατος και του πνεύµονα παράγουν µια αρνητική πίεση την
ενδοθωρακική πίεση. Η πίεση αυτή περιβάλλει τον πνεύµονα και είναι
πρωταρχική στον καθορισµό του µεγέθους του. Αντιπροσωπεύει την ισορροπία
µεταξύ της εξωτερικής έλξης της θωρακικής κοιλότητας και της εσωτερικής έλξης
του πνεύµονα (16).

Μέτρηση ενδοθωρακικής πίεσης
Η υπεζωκοτική πίεση είναι δυνατόν να υπολογισθεί απευθείας µε βελόνες,
καθετήρες ή µπαλόνια στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Ωστόσο, απευθείας µέτρηση
δεν γίνεται συνήθως εξαιτίας του κινδύνου δηµιουργίας πνευµοθώρακα ή
λοίµωξης, γι’ αυτό και γίνεται έµµεσα µε ένα µπαλόνι τοποθετηµένο στον
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οισοφάγο. Επειδή ο οισοφάγος είναι µια εύπλαστη δοµή µεταξύ των δύο
πνευµόνων, οι µετρήσεις της οισοφαγικής πίεσης αποτελούν µια καλή
προσέγγιση της υπεζωκοτικής πίεσης (17). Τελευταίες µελέτες δείχνουν ότι
αξιόπιστη µέτρηση των πιέσεων στον οισοφάγο µπορεί να γίνει και µε
µικροµανόµετρα (18).
∆ιαβαθµίσεις ενδοθωρακικής πίεσης
Η υπεζωκοτική πίεση δεν είναι οµοιόµορφη κατά µήκος του πνεύµονα. Έχει
παρατηρηθεί διαβάθµιση στην πίεση του υπεζωκότα µεταξύ ανωτέρων και
κατωτέρων περιοχών του πνεύµονα, µε την

πίεση να είναι µικρότερη ή

περισσότερο αρνητική στα ανώτερα τµήµατα και υψηλότερη ή λιγότερο αρνητική
στα κατώτερα τµήµατα (19). Οι κύριοι παράγοντες γι΄αυτήν την διαβάθµιση της
ενδοθωρακικής πίεσης είναι πιθανόν η βαρύτητα και η διαφορά στη δοµή του
θωρακικού τοιχώµατος και του πνεύµονα (19). Το µέγεθος της διαβάθµισης της
ενδοθωρακικής πίεσης φαίνεται να είναι περίπου 0,5 cm H2O/cm πνεύµονα (19).
Σε όρθια θέση, η διαφορά της ενδοθωρακικής πίεσης µεταξύ της κορυφής και της
βάσης των πνευµόνων είναι 12 cmH2O ή και περισσότερο. Η διαβάθµιση της
ενδοθωρακικής πίεσης έχει ως αποτέλεσµα οι κυψελίδες στα ανώτερα τµήµατα να
είναι µεγαλύτερες από εκείνες στα κατώτερα τµήµατα του πνεύµονα.
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Α.8. ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
Ποσότητα
Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες υπάρχει µια µικρή µόνο ποσότητα πλευριτικού
υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Αν και δεν υπάρχει βιβλιογραφία σε
ανθρώπους, µελέτες έχουν γίνει στο πλευριτικό υγρό των ζώων.
Ο Miserocchi και ο Agostoni µέτρησαν την ποσότητα πλευριτικού υγρού που
παράγεται σε φυσιολογικά κουνέλια και σκυλιά (20). Βρήκαν ότι το πλευριτικό
υγρό στα κουνέλια είναι περίπου 1 ml και στα σκυλιά 2.4 ml.
.Κυτταρικά και άλλα συστατικά
Το πλευριτικό υγρό, στα κουνέλια και στα σκυλιά κάτω από φυσιολογικές
συνθήκες περιέχει µεγάλο αριθµό λευκών αιµοσφαιρίων και λίγα ερυθρά
αιµοσφαίρια. Ο Miserocchi και ο Agostoni βρήκαν ότι το πλευριτικό υγρό στα
κουνέλια και στα σκυλιά περιέχει περίπου

2450 και 2200 λευκά

αιµοσφαίρια/mm3, αντίστοιχα (20). Στα κουνέλια, 32% των κυττάρων

είναι

µεσοθηλιακά κύτταρα, 61% µονοπύρηνα και 7% λεµφοκύτταρα. Στα σκυλιά 70%
των κυττάρων είναι µεσοθηλιακά κύτταρα, 28% µονοπύρηνα και 2%
λεµφοκύτταρα.
Ο Sahn και συνεργάτες µελετώντας το πλευριτικό υγρό στα κουνέλια έδειξαν ότι
ο ολικός αριθµός λευκών αιµοσφαιρίων είναι 1500/mm3 µε 70% µονοκύτταρα,
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11% λεµφοκύτταρα, 9% µεσοθηλιακά κύτταρα, 8% µακροφάγα και 2%
πολυµορφοπύρηνα κύτταρα (21).
Στο πλευριτικό υγρό υπάρχει ένας µικρός αριθµός πρωτεϊνών. Στα κουνέλια η
συγκέντρωση των πρωτεϊνών είναι περίπου 1.33 gr/dl και στα σκυλιά 1.06 gr/dl
(20) Η µέση πίεση του πλευριτικού υγρού στα κουνέλια είναι 4.8 cmH2O και στα
σκυλιά 3.2 cmH2O (20).
Οι συγκεντρώσεις των ιόντων στο πλευριτικό υγρό διαφέρουν σηµαντικά από
εκείνες στον ορρό του αίµατος: η συγκέντρωση των HCO-3 αυξάνεται από 20 σε
25% στο πλευριτικό υγρό (άρα και το ΡΗ στο πλευριτικό υγρό είναι αλκαλικό)
ενώ οι συγκεντρώσεις των ιόντων Na+ και Cl- αυξάνονται από 3 σε 5% και από 6
σε 9% αντίστοιχα. Οι συγκεντρώσεις Κ+ και γλυκόζης στο πλευριτικό υγρό είναι
παρόµοιες µε εκείνες στο πλάσµα (22).
Σχηµατισµός του πλευριτικού υγρού
Το υγρό που εισέρχεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα προέρχεται από τους
διάµεσους χώρους του πνεύµονα, τα τριχοειδή, το ενδοθωρακικό λεµφικό δίκτυο
και την περιτοναϊκή κοιλότητα.
(α) ∆ιάµεση προέλευση
Τα τελευταία χρόνια πιστεύεται ότι το περισσότερο υγρό που εισέρχεται στην
υπεζωκοτική κοιλότητα προέρχεται από τους διάµεσους χώρους του πνεύµονα
λόγω υψηλής πίεσης ή παρουσίας πνευµονικού οιδήµατος.
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Όταν για παράδειγµα στο πρόβατο παραχθεί υγρό στα πλαίσια δηµιουργίας
πνευµονικού οιδήµατος, περίπου το 25% του υγρού που παράγεται στους
διάµεσους χώρους των πνευµόνων αποµακρύνεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα
(23). Εποµένως η πιθανότητα δηµιουργίας πλευριτικής συλλογής σε ασθενείς µε
πνευµονικό οίδηµα είναι πολύ µεγάλη (24,25), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υψηλής
διαπερατότητας πνευµονικού οιδήµατος (26).
Επιπρόσθετα,

η

παρουσία

πλευριτικής

συλλογής

είναι

περισσότερο

συνδεδεµένη µε την πνευµονική παρά µε την συστηµατική φλεβική πίεση, άρα
αύξησή της πνευµονικής πίεσης προκαλεί και αύξηση του πλευριτικού υγρού (25).
Το πλευριτικό υγρό που παρατηρείται σε ψευδοµοναδική πνευµονία σε κουνέλια
προέρχεται από τον πνεύµονα (27). Φαίνεται επίσης ότι η προέλευση πλευριτικού
υγρού σε πολλές περιπτώσεις πνευµονικής βλάβης, όπως πνευµονική εµβολή και
µεταµόσχευση πνεύµονος, είναι από του διάµεσους χώρους των πνευµόνων.
Σε πειραµατικές µελέτες µε αυξηµένης διαπερατότητας οίδηµα, αναπτύσσεται
πλευριτική συλλογή όταν πνευµονικό υγρό συγκεντρώνεται για κάποιο χρόνο
στους διάµεσους χώρους του πνεύµονα (28). Με αυξηµένα τα επίπεδα του
διάµεσου υγρού, αυξάνεται η υποϋπεζωκοτική διάµεση πίεση (29) και το υγρό
διασχίζει το σπλαχνικό υπεζωκότα προς τον πλευριτικό χώρο (30).
(β) Περιτοναϊκή κοιλότητα
Συσσώρευση πλευριτικού υγρού µπορεί να προκληθεί αν υπάρχει ελεύθερο υγρό
στην περιτοναϊκή κοιλότητα και υπάρχουν οπές στο διάφραγµα. Κάτω από αυτές
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τις συνθήκες, το υγρό

ρέει από τον περιτοναϊκό χώρο στην υπεζωκοτική

κοιλότητα επειδή η πίεση στην υπεζωκοτική είναι µικρότερη από εκείνη στην
περιτοναϊκή κοιλότητα. Η περιτοναϊκή κοιλότητα είναι η περιοχή προέλευσης του
πλευριτικού υγρού στον ηπατικό υδροθώρακα, στο σύνδροµο Meigs και στην
περιτοναϊκή διάλυση.
(γ) ∆ιάσπαση της θωρακικής κοιλότητας
Αν διασπασθεί η θωρακική κοιλότητα, η λέµφος θα συσσωρευτεί στην
υπεζωκοτική κοιλότητα (31).

Μετακίνηση του πλευριτικού υγρού
Η κίνηση του υγρού µεταξύ τριχοειδών και υπεζωκοτικής κοιλότητας στηρίζεται
στο νόµο του Starling. Όταν ο νόµος αυτός αναφέρεται στον υπεζωκότα, παίρνει
την µορφή:
Qf = Lp.A [(Pcap-Ppl)-σd (Πcap-Πpl)]
όπου Qf είναι η κίνηση του υγρού, Lp ο συντελεστής διήθησης ανά µονάδα
επιφάνειας, P και Π είναι οι υδροστατικές και οι ογκοτικές πιέσεις των τριχοειδών
(cap) και της υπεζωκοτικής κοιλότητας (pl) και σd είναι µία µονάδα µέτρησης της
ικανότητας της µεµβράνης να περιορίζει την δίοδο µακροµορίων (32). Οι πιέσεις
οι οποίες επιδρούν στην κίνηση του υγρού από τα τριχοειδή στην υπεζωκοτική
κοιλότητα στον άνθρωπο, φαίνονται στο σχεδιάγραµµα 1:
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Σχεδιάγραµµα 1. ∆ιάγραµµα των πιέσεων στην υπεζωκοτική κοιλότητα.

Από Light RW. Pleural diseases. 4th edition. Baltimore, MD: Williams and Wilkins,
2001.
Η υδροστατική πίεση στον τοιχωµατικό υπεζωκότα είναι περίπου 30 cmH2O και η
ενδοθωρακική πίεση είναι περίπου –5 cmH2O. Η «καθαρή» εποµένως
υδροστατική πίεση είναι 30-(-5)=35 cmH2O και εκφράζει την κίνηση του υγρού
από τα τριχοειδή του τοιχωµατικού υπεζωκότα στην υπεζωκοτική κοιλότητα (33).
Η πίεση στα τριχοειδή του σπλαχνικού υπεζωκότα είναι µικρότερη από εκείνη
στα τριχοειδή του τοιχωµατικού υπεζωκότα, εποµένως δεν υπάρχει παθητική
κίνηση υγρού κατά µήκος του σπλαχνικού υπεζωκότα προς την υπεζωκοτική
κοιλότητα (34).
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Το πλευριτικό υγρό σωρρεύεται συνεχώς και η κάθαρση του γίνεται µέσω του
λεµφικού δικτύου (35).
Η υπεζωκοτική κοιλότητα βρίσκεται σε επικοινωνία µε τα λεµφαγγεία στον
τοιχωµατικό υπεζωκότα: πρωτεΐνες, κύτταρα και άλλες ουσίες µετακινούνται από
την υπεζωκοτική κοιλότητα στον τοιχωµατικό υπεζωκότα µε την συνδροµή αυτών
των λεµφαγγείων (36-39). Η ποσότητα του υγρού που µπορεί να απορροφηθεί
από τα λεµφαγγεία είναι ουσιώδης. Πειράµατα µε πρόβατα (τα οποία έχουν παχύ
σπλαχνικό υπεζωκότα όπως και ο άνθρωπος) δείχνουν ότι το περισσότερο από
το υγρό που εισέρχεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα στο πρόβατο,
αποµακρύνεται µέσω των λεµφαγγείων (40), ενώ άλλες µελέτες επιβεβαιώνουν το
γεγονός αυτό (41,42).

Α.9. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Το πλευριτικό υγρό συσσωρεύεται όταν η παραγωγή του είναι µεγαλύτερη από
την απορρόφηση του. Φυσιολογικά, µια µικρή ποσότητα (0.01 ml/kgr/ώρα ή 15
ml/ηµέρα) πλευριτικού υγρού παράγεται από τα τριχοειδή του τοιχωµατικού
υπεζωκότα. Σχεδόν όλο αυτό το υγρό απορροφάται από το λεµφικό δίκτυο στον
τοιχωµατικό υπεζωκότα, το οποίο µπορεί να µεταφέρει τουλάχιστον 0.20
ml/kgr/ώρα, δηλαδή περίπου 300 ml/ηµέρα.
Ο πιο συνηθισµένος λόγος αύξησης της παραγωγής πλευριτικού υγρού είναι το
αυξηµένο διάµεσο υγρό στους πνεύµονες. Όταν η ποσότητα οιδήµατος στους
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πνεύµονες φτάσει τα 5gr/gr «στεγνού» πνεύµονα το πλευριτικό υγρό σωρρεύεται,
ανεξάρτητα αν το οίδηµα είναι υψηλής ή χαµηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες
(28). Αυτός φαίνεται να είναι ο κυριότερος µηχανισµός δηµιουργίας πλευριτικών
συλλόγων µε συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, παραπνευµονικές συλλογές,
σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας και µεταµόσχευση πνεύµονος.
Αυξηµένη ενδαγγειακή πίεση στον υπεζωκότα µπορεί να προκαλέσει αύξηση
παραγωγής πλευριτικού υγρού σύµφωνα µε το νόµο του Starling. Τέτοια αύξηση
στην πίεση παρατηρείται σε δεξιά ή αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια και σε
σύνδροµο άνω κοίλης φλέβας.
Αύξηση των πρωτεϊνών στο πλευριτικό υγρό µπορεί να προκαλέσει αύξηση στην
παραγωγή πλευριτικού υγρού σύµφωνα µε το νόµο του Starling.
Μειωµένη πίεση στο πλευριτικό υγρό µπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξηµένη
παραγωγή πλευριτικού υγρού σύµφωνα µε το νόµο του Starling. Η πιο
συνηθισµένη κατάσταση στην οποία ο µηχανισµός αυτός οδηγεί στην δηµιουργία
πλευριτικής συλλογής είναι η διάταση των βρόγχων που οδηγεί σε ατελεκτασία
του κατώτερου λοβού ή ολόκληρου του πνεύµονα.
Ο πιο συνηθισµένος λόγος µείωσης της απορρόφησης πλευριτικού υγρού είναι η
απόφραξη των λεµφαγγείων του τοιχωµατικού υπεζωκότα. Η λεµφική απόφραξη
είναι ίσως ο κυριότερος λόγος δηµιουργίας κακοήθους πλευριτικής συλλογής. Τα
πιο συνηθισµένα αίτια υπεζωκοτικών συλλογών φαίνονται στον Πίνακα 1:
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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:
∆εξιά ή αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια, σύνδροµο άνω κοίλης φλέβας
Αύξηση των επιπέδων της πρωτεΐνης 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
Απόφραξη µειωµένης απορρόφησης πλευριτικού υγρού
Απόφραξη των λεµφαγγείων του τοιχωµατικού υπεζωκότα
Αύξηση συστηµατικής αρτηριακής πίεσης σε:
Σύνδροµο άνω κοίλης φλέβας ή δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια

Από Light RW. Pleural diseases. 4th edition. Baltimore, MD: Williams and Wilkins,
2001.
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Στον άνθρωπο η παρουσία µιας πλευριτικής συλλογής προκαλεί αναπνευστική
δυσλειτουργία και ει δυνατόν να προκαλέσει βλάβες στο διάφραγµα.
Ο Εstenne και συνεργάτες υπολόγισαν τους αναπνευστικούς µηχανισµούς σε
ασθενείς πριν και 2 ώρες µετά την αφαίρεση (600-2750) ml πλευριτικού υγρού
(49) µε θωρακοκέντηση. Πριν την θωρακοκέντηση, η FRC ήταν χαµηλή. Μετά την
θωρακοκέντηση η µέση FRC αυξήθηκε 460 ml. Στους ασθενείς αυτούς, η µέση
ζωτική χωρητικότητα αυξήθηκε 410+390 ml. Ο Estenne και συνεργάτες απέδωσαν
την δύσπνοια µετά την θωρακοκέντηση στην µείωση του µεγέθους της θωρακικής
κοιλότητας (43). Η µέγιστη εισπνευστική πίεση (ΜΙΡ), από –41cmH2O πριν την
θωρακοκέντηση έγινε –52 cmH2O µετά την θωρακοκέντηση. Η προς τα κάτω
παρεκτόπιση του διαφράγµατος από το πλευριτικό υγρό είναι πιθανόν η εξήγηση
αυτών των παρατηρήσεων.
Η ΡαΟ2 είναι συνήθως µειωµένη και ο λόγος κυψελιδικο/αρτηριακό Ο2 είναι
αυξηµένος σε ασθενείς µε πλευριτικές συλλογές. Πιθανόν οι αλλαγές αυτές
οφείλονται στην πρωτεύουσα πνευµονική πάθηση µάλλον, παρά στην παρουσία
πλευριτικής συλλογής (44).
Η οξυγόνωση των ασθενών µε πλευριτικές συλλογές είναι σαφώς µειωµένη
εφόσον ο πνεύµονας είναι φυσιολογικός και δεν έχει σχέση µε την πλευριτική
συλλογή (45-47).
Φαίνεται, επίσης ότι η παρουσία µιας πλευριτικής συλλογής µπορεί να
επηρεάσει την καρδιακή λειτουργία. Μελέτες που έγιναν σε ασθενείς µε µεγάλες
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πλευριτικές συλλογές και επηρεασµένο τον όγκο παλµού, έδειξαν ότι ο όγκος
παλµού βελτιώθηκε µετά την θεραπευτική θωρακοκέντηση (48,49).

Α.10. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΥΗΜΑΤΟΣ
Κάθε πλευριτική συλλογή που συνδέεται µε βακτηριακή πνευµονία, πνευµονικό
απόστηµα ή βρογχιεκτασία αποτελεί παραπνευµονική συλλογή (ΠΥΣ) (50). Οι
παραπνευµονικές συλλογές διακρίνονται σε: «µη επιπλεγµένες» ΠΥΣ, που είναι
ελεύθερες και υποχωρούν αυτόµατα µε αντιβιοτική αγωγή, και σε «επιπλεγµένες»
ΠΥΣ, που απαιτούν παροχέτευση για ύφεση του πυρετού. Οι επιπλεγµένες ΠΥΣ
δηµιουργούν µια ή πολλές εγκυστώσεις και καταλήγουν σε εµπύηµα
(Σχεδιάγραµµα 2):
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Σχεδιάγραµµα 2. ∆ιάκριση υπεζωκοτικών συλλογών

ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ → ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
↓
ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ
↓
ΠΑΡΑΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ → ΜΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΕΣ
↓
ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΕΣ
↓
ΕΜΠΥΗΜΑ

Από Light RW. Pleural diseases. 4th edition. Baltimore, MD: Williams and Wilkins,
2001.
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Η δηµιουργία µιας παραπνευµονικής συλλογής µπορεί να χωριστεί σε τέσσερα
στάδια, τα οποία αν και δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί, σχετίζονται µεταξύ τους
(51).
Πρώτο είναι το στάδιο της ξηράς πλευρίτιδας που χαρακτηρίζεται από
πλευριτικού τύπου άλγος και απουσία υπεζωκοτικής συλλογής.
∆εύτερο είναι το εξιδρωµατικό στάδιο που χαρακτηρίζεται από ταχεία διάχυση
ορώδους πλευριτικού υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Το υγρό αυτό, πιθανόν
προέρχεται απ’τον διάµεσο πνευµονικό ιστό (52). Το πλευριτικό υγρό στο στάδιο
αυτό χαρακτηρίζεται από µικρό αριθµό λευκοκυττάρων (WBC), γαλακτικής
δεϋδρογενάσης (LDH) και φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης και pH. Εάν χορηγηθεί
η κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία στο στάδιο αυτό, η πλευριτική συλλογή δεν
εξελίσσεται και η παροχέτευσή δεν είναι αναγκαία.
Εάν δεν χορηγηθεί η κατάλληλη αντιβίωση, σε ορισµένες περιπτώσεις
εισβάλλουν βακτήρια στο πλευριτικό υγρό από την παρακείµενη πνευµονία και
προκύπτει το τρίτο ινοπυώδες στάδιο που χαρακτηρίζει το εµπύηµα. Εµπύηµα
είναι εποµένως κάθε πλευριτική συλλογή µε πυκνό πυώδες περιεχόµενο
(53). To στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση µεγάλης ποσότητας
πλευριτικού υγρού µε πολυµορφοπύρηνα, βακτήρια και κυτταρικά υπολείµµατα
καθώς επίσης και την εναπόθεση ινικής που καλύπτει τον σπλαχνικό και τον
τοιχωµατικό υπεζωκότα. Όσο η διαδικασία αυτή εξελίσσεται, παρατηρείται η
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τάση για ανάπτυξη εγκυστώσεων. Οι εγκυστώσεις αυτές εµποδίζουν την
επέκταση του εµπυήµατος αλλά από την άλλη κάνουν όλο και πιο δύσκολη την
παροχέτευση πλευριτικού υγρού µε θωρακικούς σωλήνες. Παρατηρείται µια
βαθµιαία πτώση του pH και των επιπέδων της γλυκόζης του πλευριτικού υγρού
ενώ η LDH αυξάνεται.
Το τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο της οργάνωσης στο οποίο αναπτύσσονται
ινοβλάστες στον τοιχωµατικό και τον σπλαχνικό υπεζωκότα που παράγουν µια
ινοελαστική µεµβράνη. Η µεµβράνη αυτή περιχαρακώνει τον πνεύµονα και τον
καθιστά ανενεργό. Στο στάδιο αυτό το εξίδρωµα είναι παχύρρευστο και αν ο
ασθενής παραµείνει χωρίς θεραπεία, το υγρό µπορεί να παροχετευτεί αυτόµατα
είτε µέσω του θωρακικού τοιχώµατος (empyema necessitates) είτε στον πνεύµονα
σχηµατίζοντας βρογχοϋπεζωκοτικό συρίγγιο. Τα κυριότερα αίτια εµπυήµατος
φαίνονται στον Πίνακα 2:
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Πίνακας 2. κυριότερα αίτια εµπυήµατος θώρακος σε µεγάλες σειρές ασθενών
ΑΙΤΙΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

%

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

Από Light RW. Pleural diseases. 4th edition. Baltimore, MD: Williams and Wilkins,
2001.
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Εµπύηµα µπορεί να δηµιουργηθεί και µετεγχειρητικά χωρίς την παρουσία
πνευµονίας. Ένα µικρό ποσοστό εµπυηµάτων προέρχονται από παρακέντηση
του θώρακα ή από την τοποθέτηση σωλήνων παροχέτευσης σε πνευµοθώρακα.
Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο οι τεχνικές αυτές να εφαρµόζονται κάτω από
τελείως άσηπτες συνθήκες. Οι πλευριτικές συλλογές που συνδέονται µε τη ρήξη
οισοφάγου, σχεδόν πάντα επιµολύνονται (53). Ασθενείς µε πλευριτική συλλογή
που οφείλεται σε ρευµατοειδή αρθρίτιδα συχνά αναπτύσσουν εµπύηµα. Η
δηµιουργία εµπυήµατος στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι οφείλεται στην
ανάπτυξη βρογχοϋπεζωκοτικού συριγγίου ως αποτέλεσµα της ενδοϋπεζωκοτικής
ρήξης περιφερικών πνευµονικών ρευµατικών οζίων (54).
Συνήθως λοιπόν, η δηµιουργία εµπυήµατος στην υπεζωκοτική κοιλότητα
προέρχεται δευτερογενώς από βακτηριακή πνευµονία (53). Όταν ένας ασθενής
πάσχει από βακτηριακή πνευµονία, η συχνότητα εµφάνισης επιπλεγµένης
παραπνευµονικής πλευριτικής συλλογής

και εµπυήµατος, εξαρτάται από το

βακτήριο που προκάλεσε την πνευµονία. Από τα βακτήρια που προκαλούν
πνευµονία, τα πιο συνηθισµένα που οδηγούν σε ανάπτυξη εµπυήµατος είναι τα
αναερόβια.
Από τα Gram (+) αερόβια βακτήρια ο Staphylococcus aureus (55-57) ιδιαίτερα σε
παιδιά, και δευτερευόντως ο Streptococcus pyogenus (58) συνδέονται µε την
ανάπτυξη εµπυήµατος συχνότερα από τον Streptococcus pneumoniae αν και ο
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τελευταίος είναι υπεύθυνος για το µεγαλύτερο ποσοστό πνευµονιών µε
παραπνευµονικές συλλογές. Από τα Gram (-) αερόβια βακτήρια µε την ανάπτυξη
εµπυήµατος συνδέονται, η Εscherichia coli (59), ο πρωτέας, η ψευδοµονάδα (60),
ο αιµόφιλος της ινφλουένζας ιδιαίτερα σε παιδιά (61), και ποιο σπάνια ο
Klebsiella pneumoniae (62) αν και είναι υπεύθυνος για ένα µεγάλο ποσοστό
Gram (-) πνευµονιών.
Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι µικροοργανισµοί που αν και προκαλούν σπάνια
πνευµονία, συνδέονται µε µεγάλη τάση ανάπτυξης εµπυήµατος. Τέτοιοι
µικροοργανισµοί είναι ο Bacillus antbracis (63) ένα Gram (+) βακτήριο που
προκαλεί πνευµονία µε µεγάλη θνητότητα και η Legionella (64-66) ένα Gram (-)
αερόβιο βακτήριο. Τέλος, υπάρχουν βακτήρια όπως ο αιµόφιλος της
παραϊνφλουένζας (63), ο Bacillus cereus (67), ο Citrobacter diversus (68), η
Listeria monocytogenes (69), η Francisella tularesis (70) που ευθύνονται για
επιπλεγµένες παραπνευµονικές συλλογές. Γενικά, υπάρχει η πεποίθηση ότι κάθε
βακτήριο που προσβάλλει τον άνθρωπο ει δυνατόν να προκαλέσει εµπύηµα
(Πίνακας 3):
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Πίνακας 3. Ποσοστό εµφάνισης παραπνευµονικών υπεζωκοτικών συλλογών
(ΠΥΣ) και θετικών καλλιεργειών πλευριτικού υγρού σε µικροβιακού τύπου
πνευµονίες:
Παθογόνο

Θετικά κατά Gram αερόβια
Streptococcus pneumoniae

ΠΥΣ

Καλλιέργεια

%

Θετική %

40-60

1-5

Eνήλικες

40

20

Παιδιά

70

80

Strept. Pyogenes

55-95

30-40

Bacillus anthracis

90-100

20

Staph. Aureus

Aρνητικά κατά Gram αερόβια
Ε. Coli

40

80

Pseudomonas

50

40

Klebsiella pneumonia

10

20

Eνήλικες

45

20

Παιδιά

75

80

Proteus spp.

20

50

Legionella spp.

30-50

H. Influenzae

;

Από Light RW. Pleural diseases. 4th edition. Baltimore, MD: Williams and Wilkins,
2001.
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Α.11. ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεία των παραπνευµονικών συλλογών και του εµπυήµατος περιλαµβάνει
δύο βασικές αρχές: την επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού και την
παροχέτευση ή την αποµάκρυνση του πλευριτικού υγρού.
Επιλογή αντιβιoτικού
Όλοι οι ασθενείς µε παραπνευµονικές συλλογές ή εµπύηµα θα πρέπει αρχικά να
θεραπεύονται µε αντιβιοτικά. Η επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού συνήθως
βασίζεται στο αν η πνευµονία είναι κοινή ή νοσοκοµειακή πνευµονία και στο
πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση του ασθενούς. Επίσης, εξαρτάται σ’ένα βαθµό
από τη παρουσία ή όχι πλευριτικής συλλογής επειδή υπάρχουν αντιβιοτικά όπως
οι αµινογλυκοσίδες που δεν εισδύουν εύκολα στο πλευριτικό υγρό. ∆εν υπάρχει
κανένας λόγος αύξησης της δοσολογίας του αντιβιοτικού λόγω ύπαρξης
πλευριτικής συλλογής (71).
Για ασθενείς που νοσηλεύονται µε κοινές πνευµονίες και η κατάστασή τους δεν
είναι σοβαρή, τα κατάλληλα αντιβιοτικά είναι µια φθοριοκινολόνη µόνη της όπως
η λεβοφλοξασίνη, η µοξιφλοξασίνη, η σπαρφλοξασίνη, η γρεπαφλοξασίνη ή
συνδυασµός β-λακτάµης/αναστολέα β-λακταµάσης (αµπικιλλίνη/σουλβακτάµη,
τικαρκιλλίνη/κλαβουλονικό ή πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάµη) µε ή χωρίς µακρολίδιο
όπως η ερυθροµυκίνη, η αζιθροµυκίνη, η κλαρυθροµυκίνη (72). Για ασθενείς που
νοσηλεύονται µε σοβαρές πνευµονίες, τα κατάλληλα αντιβιοτικά είναι ένα
µακρολίδιο όπως η ερυθροµυκίνη, η αζιθροµυκίνη ή µια φθοριοκινολόνη µε
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κεφοταξίµη, κεφτριαξόνη ή συνδυασµό β-λακτάµης/αναστολέα β-λακταµάσης (72).
Αν υπάρχει λοίµωξη από αναερόβια, το κατάλληλο αντιβιοτικό είναι µια
φθοριοκινολόνη µε

κλινδαµυκίνη ή µετρονιδαζόλη

ή συνδυασµός β-

λακτάµης/αναστολέα β-λακταµάσης (72).
Νοσοκοµειακές πνευµονίες, συχνά προκαλούνται από εντερικά Gram (-)
βακτήρια, P. Aeruginosa ή S. Aureus µε ή χωρίς στοµατικά αναερόβια. Αν ο S.
Aureus είναι υπεύθυνος, ο ασθενής θα πρέπει να θεραπεύεται µε ναφκιλλίνη ή
βανκοµυκίνη. Αν ένα Gram (-) βακτήριο είναι υπεύθυνο, ο ασθενής θα πρέπει να
θεραπεύεται µε κεφαλοσπορίνη 3ης γενιάς ή συνδυασµό β-λακτάµης/αναστολέα
β-λακταµάσης µε αµινογλυκοσίδη.
Άλλες επιλογές στη θεραπεία επιπλεγµένων παραπνευµονικών συλλογών
Υπάρχουν πολλές επιλογές στη θεραπεία των επιπλεγµένων παραπνευµονικών
συλλογών εκτός από την αντιβίωση ανάλογα µε τη σοβαρότητα τους και αυτές
είναι: η θεραπευτική θωρακοκέντηση ή η τοποθέτηση σωλήνων παροχέτευσης, η
ενδοϋπεζωκιτική χορήγηση ινοδωλυτικών, η θωρακοσκόπηση µε λύση των
συµφύσεων, η θωρακοτοµή µε αποφλοίωση και η ανοιχτή παροχέτευση.
(α) Τοποθέτηση σωλήνων παροχέτευσης
Ο σωλήνας παροχέτευσης τοποθετείται στη περιοχή της πλευριτικής συλλογής.
Αν ο σπλαχνικός υπεζωκότας καλύπτεται από ινώδες στρώµα, η εφαρµογή
αρνητικής πίεσης στο σωλήνα µπορεί να βοηθήσει στην έκπτυξη και την
αποµάκρυνση του πνεύµονα από τη κοιλότητα του εµπυήµατος. Επιτυχηµένη
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παροχέτευση επιπλεγµένων παραπνευµονικών συλλογών µε θωρακικούς
σωλήνες παροχέτευσης είναι δυνατόν να βελτιώσει την κλινική και την
ακτινογραφική εικόνα του ασθενούς µέσα σε 24ώρες. Αν ο ασθενής δεν
παρουσιάσει βελτίωση µέσα σε 24ώρες, αυτό σηµαίνει ότι λαµβάνει λάθος
αντιβίωση ή η παροχέτευση δεν γίνεται σωστά (συνήθως λόγω τοποθέτησης του
σωλήνα σε λάθος θέση ή λόγω ανάπτυξης ινώδους ιστού που καλύπτει το
σπλαχνικό υπεζωκότα και εµποδίζει τον πνεύµονα να εκπτυχθεί).
Οι θωρακικοί σωλήνες παροχέτευσης θα πρέπει να µένουν στη περιοχή του
εµπυήµατος µέχρι η ποσότητα του υγρού της παροχέτευσης να γίνει <
50ml/24ωρο και το παροχετευθέν υγρό να γίνει κίτρινο. Όταν υπάρχει
περισσότερο πύο (> 50ml) στην υπεζωκοτική κοιλότητα, θα πρέπει να γίνεται
εκτοµή και αφαίρεση της κοιλότητας του εµπυήµατος ή ανοιχτή παροχέτευσή του.
(β) Ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ινωδολυτικών
Υπάρχουν δυσκολίες στη παροχέτευση των παραπνευµονικών συλλογών λόγω
της ανάπτυξης εγκυστώσεων στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Τα τελευταία χρόνια
(73-77) φαίνεται ότι τα ινωδολυτικά είναι χρήσιµα στη θεραπεία εντοπισµένων
πλευριτικών συλλογών, µειώνοντας τις εγκυστώσεις στην υπεζωκοτική κοιλότητα
και τον υπεζωκότα. Τα ινωδολυτικά που χρησιµοποιούνται είναι η στρεπτοκινάση
και η ουροκινάση. Πιθανά η ουροκινάση έχει πλεονεκτήµατα διότι σχηµατίζει ένα
σύµπλεγµα µε το πλασµινογόνο που προκαλεί ανοσολογική απάντηση αν και
ακριβότερη από την στρεπτοκινάση. Με τη στρεπτοκινάση ο ασθενής είναι
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δυνατόν να εµφανίσει αλλεργική αντίδραση (78) κάτι που δεν συµβαίνει µε την
ουροκινάση. Η ενδοϋπεζωκοτική έγχυση ινωδολυτικών δεν προκαλεί αλλαγές
στους συστηµατικούς παράγοντες πήξεως (79).
(γ) Θωρακοσκόπηση µε λύση των συµφύσεων
Η θωρακοσκόπηση µε λύση των συµφύσεων αποτελεί το επόµενο στάδιο
θεραπείας σε ασθενείς µε ατελή παροχέτευση παραπνευµονικής συλλογής.
Ωστόσο, πρέπει να προηγηθεί CΤ θώρακος για να καθορισθεί το µέγεθος και η
επέκταση της κοιλότητας του εµπυήµατος (80). Με τη θωρακοσκόπηση λύονται οι
εγκυστώσεις στην υπεζωκοτική κοιλότητα και το υγρό παροχετεύεται πλήρως
(80). Τέλος, αν στη θωρακοσκόπηση ο ασθενής φαίνεται να έχει πυκνό
υπεζωκοτικό στρώµα µε µεγάλη ποσότητα κυτταρικών υπολειµµάτων από τον
πνεύµονα, θα γίνει τελικά αποφλοίωση µε θωρακοτοµή (123).
(δ) Θωρακοτοµή µε αποφλοίωση
Πριν την αποφλοίωση, γίνεται θωρακοτοµή και εξαιρείται ο ινώδης ιστός από τον
τοιχωµατικό και σπλαχνικό υπεζωκότα ενώ ταυτόχρονα αποµακρύνεται όλο το
πύο από την υπεζωκοτική κοιλότητα (81). Η αποφλοίωση περιορίζει τη σήψη
στον υπεζωκότα και παράλληλα επιτρέπει την έκπτυξη του πνεύµονα. Αν και
µετεγχειρητικά η νοσηλεία δεν είναι µακρά, αποτελεί µια σοβαρή επέµβαση που
δεν πρέπει να γίνεται σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Γενικά πρέπει να αποτελεί
τη θεραπεία σε ασθενείς που µετά 6 µήνες από τη λοίµωξη, ο υπεζωκότας
παραµένει πυκνός και η πνευµονική τους λειτουργία είναι σαφώς επηρεασµένη.
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(ε) Ανοιχτή παροχέτευση
Η ανοιχτή παροχέτευση δεν θα πρέπει να γίνεται νωρίς κατά τη θεραπεία µια
επιπλεγµένης παραπνευµονικής συλλογής, γιατί η υπεζωκοτική κοιλότητα
εκτίθεται στην ατµοσφαιρική πίεση κάτι που προκαλεί πνευµοθώρακα. Ο
κίνδυνος αυτός µπορεί να περιοριστεί αν πριν την παροχέτευση εφαρµοσθεί
ατµοσφαιρική πίεση στον σωλήνα της παροχέτευσης για µικρό χρονικό
διάστηµα. Στη συνέχεια καθορίζεται ακτινογραφικά η κατάσταση του πνεύµονα
και αν είναι ατελεκτασικός γίνεται αφαίρεση του αέρα από τον σωλήνα της
παροχέτευσης και στη συνέχεια τοποθέτησή του στο νερό.
Οι ασθενείς που θεραπεύονται µε ανοιχτή παροχέτευση έχουν ένα ανοιχτό
τραύµα στον θώρακα για µεγάλο χρονικό διάστηµα γι’αυτό και η νοσηλείά τους
είναι µακρά µέχρι πλήρους ανάληψης. Η θεραπευτική προσέγγιση των ΠΥΣ και
του εµπυήµατος µε βάση την διαφορική τους διάγνωσή φαίνεται στους παρακάτω
πίνακες:
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Πίνακας 4. Ενδείξεις παροχέτευσης ΠΥΣ
Άµεση παρακέντηση µετά τη διάγνωση της ΠΥΣ
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
Όγκος πλευριτικού υγρού
Βαρύτητα υποκείµενης πνευµονίας
Τοξικότητα παθογόνου µικροοργανισµού
Παρουσία εγκυστώσεων
3. Εργαστηριακά ευρήµατα που βοηθούν την κλινική απόφαση για
παροχέτευση απουσία πρωτευόντων κριτηρίων:
ρΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
≤7.29: παροχέτευση σε περίπτωση αυξηµένης πιθανότητας επιµόλυνσης του
πλευριτικού υγρού και όταν η καθυστέρηση παροχέτευσης µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα αύξηση της νοσηρότητας και θνητότητας
≤7.21: άµεση παροχέτευση µε οποιαδήποτε από τις κλινικές ενδείξεις
ΓΛΥΚΟΖΗ ΚΑΙ LDH ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
∆εν καθορίζουν την απόφαση για παροχέτευση εκτός αν η ανάλυση του ρΗ
του πλευριτικού υγρού δεν είναι δυνατή
Από Light RW. Pleural diseases. 4th edition. Baltimore, MD: Williams and Wilkins,
2001.
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Πίνακας 5. ∆ιαγνωστικός αλγόριθµος για την αντιµετώπιση ασθενών µε
υπεζωκοτική λοίµωξη
Ιστορικό, εξέταση και ακτινογραφία
↓
Πλευριτική συλλογή και απόδειξη λοίµωξης
Ναι ↓
Ναι
Αντιβιοτικά, ∆ιαγνωστική παρακέντηση→Αποτυχία παρακέντησης, → Υπερηχογραφικός
↓
Μικρή συλλογή
έλεγχος
↵
↓Όχι
ρΗ πλευριτικού υγρού, µικροβιολογική ανάλυση
↓
Πύο

↓
Παρατήρηση εκτός αν υπάρχει
ένδειξη για θωρακικό σωλήνα
↓Ναι

Όχι
←Χρώση Gram και/ή καλλιέργεια και/ή ρΗ<7.2
↓Ναι

Συµµετοχή πνευµονολόγου
↓
Τοποθέτηση θωρακικό σωλήνα
↓
Ναι
Είναι καλύτερα ο ασθενής; → Μετακίνηση του σωλήνα
(απορρόφηση υγρού και βελτίωση της σήψης)
↓Όχι
Έλεγχος της θέσης του σωλήνα µε ακτινογραφία
CT scan για διάγνωση επιπλέον συλλογής
Ινωδολυτικά
Μεγαλύτερου διαµέτρου σωλήνας παροχέτευσης
↓
Ναι
Είναι καλύτερα ο ασθενής καλύτερα µετά από 5-7 ηµέρες → Μετακίνηση του σωλήνα
↓Όχι
∆ιάγνωση
Καρδιοχειρουργική εκτίµηση

Guidelines της British Thoracic Society για την αντιµετώπιση της υπεζωκοτικής λοίµωξης
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Α.12. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΜΠΥΗΜΑΤΟΣ
Υπάρχει πολύ µικρός αριθµός µελετών που έχουν γίνει σε ανθρώπους για τη
θεραπεία παραπνευµονικών συλλογών και εµπυήµατος (82). Ένας λόγος γι’αυτό
είναι ότι υπάρχει µεγάλη ετερογένεια σε ασθενείς µε παραπνευµονικές συλλογές
και εµπύηµα (71). Καλές πολυκεντρικές µελέτες σε ανθρώπους διαρκούν πολύ
χρόνο και είναι ακριβές τόσο όσο και δύσκολες.
Αλλά και στα ζώα, πολύ λίγες µελέτες υπάρχουν σχετικά µε το πειραµατικό
εµπύηµα. Η δηµιουργία εµπυήµατος στα ζώα είναι δύσκολη. Αν ο Staphylococcus
aureus, η Escherichia coli, ή ο Bacteroides fragilis ενεθούν στην υπεζωκοτική
κοιλότητα χοιριδίων Γουινέας, τα ζώα ή επιζούν χωρίς να αναπτύσσουν εµπύηµα
ή πεθαίνουν από σηψαιµία (83).
Γενικά, υπάρχουν 4 διαφορετικά µοντέλα εµπυήµατος που έχουν περιγραφεί:
Απευθείας ένεση στα σκυλιά.
Το µοντέλο αυτό περιγράφηκε από τους Graham και Bell το 1918 (84). Οι
ερευνητές χορήγησαν 30 ml υγρής καλλιέργειας αιµολυτικού στρεπτόκοκκου στην
υπεζωκοτική κοιλότητα 20 σκυλιών. Το πρώτο σκυλί πέθανε µέσα σε 12ώρες και
η νεκροψία έδειξε ότι είχε 200 cc οροϊνώδους υγρού µε στρεπτόκοκκο και λίγα
νεκρωτικά λευκοκύτταρα στην υπεζωκοτική του κοιλότητα. Το εξίδρωµα αυτό ήταν
παρόµοιο µε εκείνο που παρουσιάζεται σε ανθρώπους µε στρεπτοκοκκικό
εµπύηµα. 4-24 ώρες µετά τον ενοφθαλµισµό, έγινε ανοιχτή παροχέτευση µε
σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης σε 10 από τα σκυλιά. 9 από αυτά πέθαναν,
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ενώ 7 από τους 10 σκυλιά στα οποία δεν έγινε παροχέτευση πέθαναν. Ο
µοναδικός σκύλος µε ανοιχτή παροχέτευση που επιβίωσε τράβηξε τον σωλήνα
της παροχέτευσης, την ηµέρα µετά την επέµβαση. Κάθε σκύλος λοιπόν στον
οποίο έγινε παροχέτευση µε θωρακικό σωλήνα πέθανε νωρίτερα από τους
σκύλους της οµάδας ελέγχου.
Το πείραµα αυτό, έδειξε ότι η ανοιχτή παροχέτευση δεν είναι θεραπευτική στο
σκύλο και ως αποτέλεσµα οι µελέτες για την ανοιχτή παροχέτευση εµπυήµατος µε
θωρακικούς σωλήνες στους ανθρώπους διεκόπησαν.
Ένεση turpentine σε κουνέλια
To µοντέλο αυτό περιγράφηκε από τον Sahn και τους συνεργάτες του στα τέλη
της δεκαετίας του 1970 (85). Οι ερευνητές χορήγησαν ενδοϋπεζωκοτικά turpentine
σε κουνέλια µε στείρες πλευριτικές συλλογές και στη συνέχεια τους χορήγησαν
βακτήρια προκειµένου να προκαλέσουν εµπύηµα. Ενώ τα κουνέλια ήταν ελαφρώς
αναισθητοποιηµένα,

χορηγήθηκαν 0.3 mL turpentine µε καθετήρα

στην

υπεζωκοτική τους κοιλότητα. Για τη δηµιουργία του εµπυήµατος, χορήγησαν 109
Streptococcus pneumoniae στο πλευριτικό υγρό 96 ώρες µετά τη χορήγηση της
turpentine (86). Μέσα σε 3 ώρες από την ένεση, το pΗ του πλευριτικού υγρού
έπεσε στο 7.05 και τα επίπεδα της γλυκόζης του πλευριτικού υγρού ήταν
µικρότερα από 46 mg/100ml. Μέσα σε 6 ώρες από την ένεση, τα WBC του
πλευριτικού υγρού ήταν περισσότερα από 75000/mm3.
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Ο Shohet και συνεργάτες χρησιµοποίησαν το µοντέλο αυτό για να µελετήσουν το
εµπύηµα εξαιτίας της Klebsiella pneumoniae (87). Χορήγησαν 109 Klebsiella
pneumoniae 96 ώρες µετά την ένεση µε turpentine και βρήκαν ότι 1, 3 και 5
ηµέρες µετά τον ενοφθαλµισµό, τα επίπεδα της γλυκόζης του πλευριτικού υγρού
ήταν µικρότερα από 10 mg/dl και το pΗ του πλευριτικού υγρού ήταν µικρότερο
από 7.00 (87).
Οµφαλική ταινία σε χοιρίδια Γουινέας
Το µοντέλο αυτό περιγράφηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1980 για να
αξιολογήσει την ανάπτυξη εµπυήµατος όταν βακτήρια ενεθούν στην υπεζωκοτική
κοιλότητα χοιριδίων Γουινέας (83). Το µοντέλο αυτό συνιστά την τοποθέτηση µιας
οµφαλικής ταινίας στην υπεζωκοτική κοιλότητα των ζώων προκειµένου να
προκαλέσει λοίµωξη σαν ξένο σώµα. Τα ζώα υπεβλήθησαν σε αναισθησία και
µια µικρή τοµή έγινε µεταξύ 6ου και 9ου µεσοπλεύριου διαστήµατος για να
τοποθετηθεί µια οµφαλική ταινία (1 cm µήκους και πλάτος 1/8ίντσες) στην
υπεζωκοτική τους κοιλότητα. Χρησιµοποιώντας το µοντέλο αυτό φάνηκε ότι η
ανάπτυξη εµπυήµατος εξαρτάται από τους οργανισµούς που χορηγήθηκαν (83).
Κανένα από τα ζώα στα οποία χορηγήθηκε Bacteroides fragilis δεν ανέπτυξε
εµπύηµα, 37% εκείνων στα οποία χορηγήθηκε Escherichia coli και 58% εκείνων
στα οποία χορηγήθηκε Staphylococcus aureus ανέπτυξαν εµπύηµα. Η συχνότητα
εµπυήµατος

ήταν

σηµαντικά

µεγαλύτερη

αν

Bacteroides

fragilis

και

Staphylococcus aureus χορηγούνταν µαζί παρά όταν η Escherichia coli µόνη της
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(88). Επίσης από το µοντέλο αυτό, φάνηκε ότι όσο περισσότεροι µικροοργανισµοί
ενεθούν στην υπεζωκοτική τους κοιλότητα, τόσο συχνότερα τα ζώα αναπτύσσουν
εµπύηµα (83). Όταν αίµα χορηγήθηκε µε βακτήρια, η συχνότητα ανάπτυξης
εµπυήµατος δεν αυξήθηκε. Τέλος χοιρίδια Γουινέας που παρουσίασαν
πνευµονία, ήταν πιο πιθανό να αναπτύξουν εµπύηµα. Το πρόβληµα στο µοντέλο
αυτό είναι ότι απαιτεί ξένο σώµα για την δηµιουργία εµπυήµατος κάτι το οποίο
δεν απαντάται στους ανθρώπους.
Κουνέλια µε βακτήρια σε άγαρ
Το µοντέλο αυτό αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 από τον Sasse και
τους συνεργάτες του (89). Στο µοντέλο αυτό, Pasteurella multocida καλλιεργήθηκε
σε άγαρ και ενέθη στην υπεζωκοτική κοιλότητα κουνελιών. Χρησιµοποιήθηκε
άγαρ και όχι κάποιο άλλο υγρό, γιατί έτσι η καλλιέργεια µένει περισσότερο χρόνο
στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Στη συνέχεια, 24ώρες µετά την αρχική ένεση,
χορηγήθηκε πενικιλίνη G για να µην πεθάνουν τα ζώα από σηψαιµία. Στο µοντέλο
αυτό τα κουνέλια ανέπτυξαν εµπύηµα 24ώρες µετά τον ενοφθαλµισµό: το µέσο pΗ
του πλευριτικού υγρού ήταν 7.01, η µέση συγκέντρωση της γλυκόζης ήταν
10mg/dl και η µέση LDH ήταν πάνω από 30 φορές µεγαλύτερη από τα αντίστοιχα
επίπεδα της στον ορρό του αίµατος. 4 ηµέρες µετά, το υγρό στην υπεζωκοτική
κοιλότητα ήταν ακόµη πυώδες και 10 ηµέρες µετά το 50% των κουνελιών είχαν
ακόµη πυώδες πλευριτικό υγρό. Στο µοντέλο αυτό, περίπου το 60% των
κουνελιών επιβίωσαν για 14 ηµέρες και στην νεκροψία τα περισσότερα από τα
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ζώα είχαν πύο στην υπεζωκοτική τους κοιλότητα και

παχύ υπεζωκότα. Η

µικροσκοπική εξέταση του υπεζωκότα έδειξε µεγάλο αριθµό λευκοκυττάρων µε
προσβολή του παρακείµενου πνευµονικού ιστού και του θωρακικού τοιχώµατος.
Το µοντέλο αυτό µιµείται πολύ καλά το εµπύηµα στους ανθρώπους.
Χρησιµοποιήθηκε για να απαντήσει πλήθος ερωτήσεων σχετικά µε το εµπύηµα.
Πρώτον, για το αν η θεραπευτική θωρακοκέντηση αποτελεί εναλλακτική θεραπεία
στην τοποθέτηση σωλήνων για την παροχέτευση του εµπυήµατος στα κουνέλια
µε εµπύηµα (90).
∆εύτερον, για το αν ο χρόνος τοποθέτησης του σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης
είναι ουσιώδης για την θεραπεία του εµπυήµατος (91).
Τρίτον, για το αν όλα τα αντιβιοτικά εισδύουν στο εµπυηµατικό πλευριτικό υγρό
µε τον ίδιο τρόπο (92). Πιο συγκεκριµένα, 24ώρες µετά την ενδοϋπεζωκοτική
έγχυση της Pasteurella multocida η Teixeira και οι συνεργάτες της χορήγησαν IV
πενικιλίνη 24000 µονάδες/kgr, κλινδαµυκίνη 9 mg/kg, γενταµυκίνη 1 mg/kg,
µετρονιδαζόλη 37 mg/kg, βανκοµυκίνη 15 mg/kg και κεφτριαξόνη 30 mg/kg. Tα
δείγµατα των αντιβιοτικών στο ορρό και στο πλευριτικό υγρό συγκεντρώθηκαν
για περισσότερο από 480 λεπτά και τα επίπεδά τους καθορίστηκαν
χρησιµοποιώντας µικροβιολογική ανάλυση. Στη µελέτη αυτή, ο βαθµός
διείσδυσης στην υπεζωκοτική κοιλότητα διέφερε από αντιβιοτικό σε αντιβιοτικό
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(92). Η µετρονιδαζόλη διείσδυε ευκολότερα, ακολουθούµενη από την πενικιλίνη,
την κλινδαµυκίνη, την βανκοµυκίνη, την κεφτριαξόνη και την γενταµυκίνη. Η
διαφορά αυτή στη διείσδυση των αντιβιοτικών στο εµπυηµατικό πλευριτικό υγρό
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν επιλεγεί αντιβίωση για την θεραπεία ασθενών
µε εµπύηµα.
Α.13. ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ
Φαρµακοκινητική είναι η µεταβολή των συγκεντρώσεων ενός φαρµάκου και των
παραγώγων του κατά τη διάρκεια του χρόνου µετά από την χορήγησή του καθ’
οποιονδήποτε τρόπο. Για να δράσει ένα φάρµακο απαιτείται η κατάλληλη
συγκέντρωση,

στον

κατάλληλο

χώρο

κάτι

που

εξαρτάται

από

τις

φαρµακοκινητικές παραµέτρους του φαρµάκου οι κυριότερες από τις οποίες είναι
οι εξής παρακάτω:
Ο βαθµός απορρόφησης που εκφράζει τον βαθµό απορρόφησης ενός φαρµάκου
και υπολογίζεται από τo λόγο της περιοχής κάτω από την καµπύλη της
συγκέντρωσης του φαρµάκου στο πλευριτικό υγρό κατά τη διάρκεια του χρόνου
προς εκείνη στον ορρό του αίµατος (AUCπλευριτικού υγρού/AUCαίµατος).
Η βιοδιαθεσιµότητα που εκφράζει την έκταση και τον βαθµό απορρόφησης ενός
φαρµάκου στη συστηµατική κυκλοφορία.
Η µέγιστη συγκέντρωση (peak) του φαρµάκου και ο µέγιστος χρόνος (peak time)
που αυτή επιτυγχάνεται.
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O όγκος κατανοµής που είναι ο όγκος του φαρµάκου που θα απαιτηθεί για να
παραµείνει στο σώµα στην ίδια συγκέντρωση όπως αυτό κατανέµεται στον ορρό
του αίµατος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να υπολογιστεί η δόση που
απαιτείται για µια συγκεκριµένη συγκέντρωση φαρµάκου και το αντίστροφο.
Ο ρυθµός αποβολής ενός φαρµάκου που εκφράζει την αποβολή ενός φαρµάκου
από το σώµα και εξαρτάται από τη συγκέντρωση του στο πλάσµα. Η παράµετρος
που συνδέει την συγκέντρωση ενός φαρµάκου στο πλάσµα και τον ρυθµό
αποβολής του είναι η ολική κάθαρση, η οποία αποτελεί το άθροισµα της νεφρικής
και µεταβολικής κάθαρσης. Η σταθερά του ρυθµού αποβολής είναι επίσης ένας
συντελεστής που επηρεάζει την αποβολή του φαρµάκου από το σώµα.
Ο χρόνος ηµίσειας ζωής που είναι ο χρόνος που απαιτείται για να ελαττωθεί η
συγκέντρωση του φαρµάκου στο πλάσµα στο µισό της αρχικής.
Ο µέσος χρόνος παραµονής (MRT) που είναι ο µέσος χρόνος παραµονής ενός
φαρµάκου στο σώµα µετά ταχεία IV χορήγηση.
Οι παράµετροι αυτοί επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία και
το βάρος, η νεφρική λειτουργία, το φυσικό στρες, τυχόν ηπατική δυσλειτουργία,
αλληλεπιδράσεις και δοσολογία των φαρµάκων (93).
Φαρµακοδυναµική είναι η µελέτη των µηχανισµών δράσης και των βιοχηµικώνφυσιολογικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη δράση ενός φαρµάκου
(93). Η φαρµακοδυναµική εκφράζει την θεραπευτική αποτελεσµατικότητα ενός
φαρµάκου.
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Εάν η χορήγηση ενός αντιβιοτικού, δεν δηµιουργεί τα κατάλληλα επίπεδα στα
σηµεία της λοίµωξης είναι άνευ θεραπευτικού αποτελέσµατος. Η αντιµικροβιακή
δράση ενός φαρµάκου στην αντιµετώπιση µιας παραπνευµονικής συλλογής,
συνίσταται στην επίτευξη επαρκών συγκεντρώσεων στα σηµεία της φλεγµονής
(94).
Για την θεραπεία εποµένως των πλευριτικών συλλογών είναι σηµαντική η
επίτευξη και διατήρηση επαρκών επιπέδων των αντιβιοτικών στο πλευριτικό
υγρό. Για συγκεκριµένους λόγους, όπως αλλαγές στη διαβατότητα, τα επίπεδα
των αντιβιοτικών µετά τη συστηµατική τους χορήγηση θα πρέπει να είναι
διαφορετικά στον ορρό του αίµατος από ότι στο εµπυηµατικό πλευριτικό υγρό.
Γενικά, πιστεύεται ότι τα επίπεδα των αντιβιοτικών στο εµπυηµατικό πλευριτικό
υγρό είναι παρόµοια µε εκείνα στον ορρό του αίµατος. Ωστόσο, αυτό στηρίζεται
σε µελέτες που έγιναν σε ασθενείς µε παθήσεις διαφορετικές από εµπύηµα. Η
φυσιολογία της υπεζωκοτικής κοιλότητας είναι διαφορετική στην περίπτωση του
εµπυήµατος: οι υπεζωκοτικές επιφάνειες είναι παχύτερες, το πλευριτικό υγρό
είναι όξινο και πυώδες. Είναι πολύ πιθανό, η διάχυση ενός αντιµικροβιακού
παράγοντα να εµποδιστεί από τον παχύτερο υπεζωκότα (92), οπότε τα επίπεδα
του αντιβιοτικού στο πλευριτικό υγρό θα πρέπει να είναι σχετικά µικρότερα από
εκείνα στον ορρό του αίµατος.
Πραγµατικά, σε µια περίπτωση χρόνιου φυµατιώδους εµπυήµατος µε
πεπαχυσµένο

υπεζωκότα,

η

συγκέντρωση

της

ριφαµπικίνης

(που
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χρησιµοποιήθηκε µεταξύ άλλων αντιβιοτικών) στο πλευριτικό υγρό ήταν < 4 %
από ότι ήταν στον ορρό του αίµατος (95). Ο λόγος γι’αυτό δεν είναι πλήρως
κατανοητός. Οι χαµηλές συγκεντρώσεις του φαρµάκου στο πλευριτικό υγρό,
ίσως είναι το αποτέλεσµα της χαµηλής παροχής αίµατος διαµέσου του ινώδους
υπεζωκότα, ή της δηµιουργίας ενός ανενεργού συµπλέγµατος µεταξύ φαρµάκου
και συστατικών του πυώδους εµπυηµατικού υγρού.
Άλλες µελέτες (92), έχουν δείξει ότι ο βαθµός διείσδυσης στην υπεζωκοτική
κοιλότητα και ο ρυθµός κατά τον οποίο επιτυγχάνεται εξισορρόπηση της
συγκέντρωσης στο πλευριτικό υγρό και τον ορρό διαφέρει από αντιβιοτικό σε
αντιβιοτικό.
Ιn vitro µελέτες (96) έχουν δείξει ότι το pΗ και τα δισθενή κατιόντα επηρεάζουν
την αντιµικροβιακή δραστηριότητα. Το pΗ έχει σηµαντικότατο ρόλο στην
αποτελεσµατικότητα των κινολονών και των µακρολιδών. Οι φθοριοκινολόνες
έχουν µια ελεύθερη καρβοξυλική οµάδα που γίνεται ανενεργή σε υψηλότερα pΗ.
Γι’ αυτό τα συγκεκριµένα αντιβιοτικά έχουν καλύτερο αποτέλεσµα σε όξινο
περιβάλλον (97). ∆ιεισδύουν στους ιστούς σε µια αναλογία

προς την

συγκέντρωσή τους στον ορρό 3:1 περίπου στον βρογχικό βλεννογόνο, 8:1 στο
επιθηλιακό υγρό και > 25:1 στα κυψελιδικά µακροφάγα (98).
Η σιπροφλοξασίνη, αν συγκριθεί µε τις νεότερες κινολόνες επιτυγχάνει την
µικρότερη ενδοκυττάρια συγκέντρωση, αλλά έχει το καλύτερο αντιµικροβιακό
αποτέλεσµα. Είναι µια φθοριοκινολόνη ευρέως φάσµατος κατά Gram (+) και
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Gram (-) µικροοργανισµών (99-103). Κλινικές µελέτες έχουν δείξει ασφάλεια και
αποτελεσµατικότητα σε µεγάλο εύρος βακτηριακών λοιµώξεων (104) στην
υπεζωκοτική κοιλότητα και µέσες συγκεντρώσεις στον ορρό µεγαλύτερες από την
εκάστοτε αναγκαία MIC (minimum inhibitory concentration) για την αναστολή της
δράσης του µικροβίου. Η βιοδιαθεσιµότητα της είναι περίπου 80% και ο χρόνος
ηµίσειας ζωής στον ορρό κυµαίνεται µεταξύ 3 ως 4 ώρες και εξαρτάται από τη
δόση και την οδό χορήγησης (105-106). Επιπλέον, ο µεγάλος ρυθµός κατανοµής
συνεπάγεται καλή διεισδυτικότητα στους ιστούς (105-107). Τέλος, υπολογισµός
των συγκεντρώσεων της σιπροφλοξασίνης στα πτύελα και στον βρογχικό
βλεννογόνο έδειξε πολύ καλή διεισδυτικότητα στο βρογχικό δέντρο (108-109).
Ο Sanders και συνεργάτες έδειξαν ότι η σιπροφλοξασίνη διεισδύει στα
µακροφάγα, κάτι πολύ σηµαντικό στη περίπτωση του εµπυήµατος διότι το
εµπυηµατικό πλευριτικό υγρό έχει υψηλές συγκεντρώσεις µακροφάγων και
πρωτεϊνών (110). Ο Morgenroth και συνεργάτες (111) υπολόγισαν την
φαρµακοκινητική µιας απλής δόσης 200mg σιπροφλοξασίνης , που χορηγήθηκε
σε επιπλεγµένες παραπνευµονικές συλλογές ασθενών µε εµπύηµα. Το µέσο
ποσοστό διείσδυσης στο πλευριτικό υγρό ήταν περίπου 210%. Εποµένως, η
σιπροφλοξασίνη

συστηµατικά

χορηγούµενη

διεισδύει

στο

εµπυηµατικό

πλευριτικό υγρό αν και τα επίπεδα του αντιβιοτικού στο πλευριτικό υγρό είναι
µικρότερα από εκείνα στον ορρό του αίµατος.
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Οι µακρολίδες και κυρίως η αζιθροµυκίνη και η κλαριθροµυκίνη είναι µόρια
σταθερά σε όξινο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό συνδυαζόµενο µε την αυξηµένη
βιοδιαθεσιµότητα και την αυξηµένη εξωκυττάρια συγκέντρωσή τους, οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι οι µακρολίδες ίσως είναι αποτελεσµατικές στη θεραπεία των
πλευριτικών συλλογών (97). Ωστόσο, δεν υπάρχουν φαρµακοκινητικές µελέτες σε
ανθρώπους ή σε πειραµατόζωα που να επιβεβαιώνουν αυτή την υπόθεση.
Φαίνεται ότι κατάλληλα αντιβιοτικά εµποδίζουν την εξέλιξη µιας µη επιπλεγµένης
παραπνευµονικής συλλογής σε εµπύηµα (112), αν και από µόνα τους είναι
ανεπαρκή στη θεραπεία του εµπυήµατος.
Η φαρµακοδυναµική των κυριότερων φαρµάκων που χρησιµοποιούνται στη
θεραπεία του εµπυήµατος εξαρτάται από τις εξής παραµέτρους:
(α) Χρόνος πάνω από την MIC (T > MIC) για τις πενικιλίνες, τις κεφαλοσπορίνες
και πιθανόν τις µακρολίδες (µε την εξαίρεση της αζιθροµυκίνης), δηλαδή όσο
περισσότερο χρόνο η συγκέντρωση του φαρµάκου είναι πάνω από την MIC του
µικροβίου τόσο δραστικότερο είναι το φάρµακο.
(β) Ο λόγος της περιοχής κάτω από την καµπύλη της συγκέντρωσης του
φαρµάκου στο πλευριτικό υγρό κατά τη διάρκεια του χρόνου προς την MIC,
(AUC/MIC=AUIC) για τις κινολόνες. Μια AUIC κάτω από 125 αντιστοιχεί σε
ανεπαρκή δράση, µεταξύ 125 και 250 είναι αποδεκτή και πάνω από 250 είναι
ιδανική. Πάνω από την τιµή αυτή ο ασθενής λαµβάνει πάνω από 2 φορές την
δόση του φαρµάκου που χρειάζεται.
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(γ) Μέγιστη συγκέντρωση στον ορρό του αίµατος µεγαλύτερη από την ελάχιστη
συγκέντρωση αναστολής (Cmax > MIC) για τις αµινογλυκοσίδες, δηλαδή όσο
µεγαλύτερη είναι η Cmax του φαρµάκου στο πλάσµα από την MIC τόσο
δραστικότερο είναι το φάρµακο.
∆εν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία για την διείσδυση των αντιµικροβιακών
παραγόντων

που χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του εµπυήµατος, στην

υπεζωκοτική κοιλότητα.
Η

φαρµακοκινητική

και

φαρµακοδυναµική

των

αντιβιοτικών

που

χρησιµοποιούνται για την θεραπεία του εµπυήµατος διαφέρει από αντιβιοτικό σε
αντιβιοτικό. Οι κινολόνες, επιτυγχάνουν συγκεντρώσεις στους ιστούς παρόµοιες
µε εκείνες που επιτυγχάνουν στο πλάσµα. Τα αντιβιοτικά αυτά θα είναι µια καλή
επιλογή στη θεραπεία του εµπυήµατος αν και οι περισσότερες µελέτες έχουν γίνει
για την σιπροφλοξασίνη και όχι για άλλες νεότερες όπως η µοξιφλοξασίνη και η
λεβοφλοξασίνη.
Ωστόσο, η ελεύθερη-µη συνδεδεµένη µε πρωτεΐνες µορφή ενός αντιβιοτικού είναι
δραστική κατά των βακτηρίων και µόνο η µορφή αυτή διαχέεται ελεύθερα
ενδαγγειακά ή εξωαγγειακά. Γι’ αυτό η συγκέντρωση του ελεύθερου αντιβιοτικού
στο πλάσµα και στους υπόλοιπους ιστούς είναι ο καλύτερος παράγοντας για τον
καθορισµό

των

φαρµακοκινητικών/φαρµακοδυναµικών

φαρµάκου, ωστόσο δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί.

παραµέτρων

ενός
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Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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Β.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πλευριτική συλλογή παραµένει ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ιατρικό πρόβληµα.
Ασθενείς µε πλευριτικό εµπύηµα εµφανίζουν αυξηµένη νοσηρότητα και θνητότητα
(113). Το εµπύηµα προκαλείται συνήθως από πνευµονία αλλά µπορεί να είναι
αποτέλεσµα: (α) βακτηριακής εξάπλωσης από το πνεύµονα, τα οστά της
θωρακικής κοιλότητας, το µεσοθωράκιο και από παθήσεις κάτωθεν του
διαφράγµατος, (β) βακτηριακής εξάπλωσης από το αίµα ή τη λέµφο, (γ) και τέλος
ενοφθαλµισµού µικρόβιων κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεµβάσεων ή
τραύµατος (114, 115).
Οι συνηθέστεροι µέθοδοι θεραπείας του εµπυήµατος είναι η χορήγηση
αντιβιοτικών και η παροχέτευση. Σε επιπλεγµένες περιπτώσεις γίνεται επιπλέον
έγχυση θροµβολυτικών και επί αποτυχίας ενδείκνυται πιο επεµβατικές
χειρουργικές µέθοδοι (π.χ. θωρακοσκόπηση, ανοιχτή θωρακοτοµή κτλ) (116). Η
επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού, εξακολουθεί να αποτελεί αντικείµενο
έρευνας και αφορά την φαρµακοκινητική και την φαρµακοδυναµική στον
πνευµονικό ιστό και το υγρό της υπεζωκοτικής συλλογής (117). Σήµερα µολονότι
χρησιµοποιούνται παλαιότερα αλλά και νεότερα αντιβιοτικά δεν έχει µελετηθεί η
συµπεριφορά πολλών από αυτά ώστε να ώστε να γνωρίζουµε επαρκώς αν έχουν
αποδεκτό φαρµακοκινητικό και φαρµακοδυναµικό προφίλ στις πλευριτικές
συλλογές και τα εµπυήµατα (118).
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Β.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η

παρούσα

µελέτη

σκοπό

έχει

να

µελετήσει

την

φαρµακοκινητική

αντιµικροβιακών, όπως οι νεότερες κινολόνες και οι µακρολίδες στο αίµα και το
πλευριτικό υγρό πειραµατόζωων και να απαντήσει στο ερώτηµα αν οι στάθµες
τους στο πλευριτικό υγρό είναι αποτελεσµατικές για την εξάλειψη βακτηριδίων
που προκαλούν το εµπύηµα (φαρµακοδυναµική).
Β.3. ΥΠΟΘΕΣΗ
Υποθέτουµε ότι η µοξιφλοξασίνη, η λεβοφλοξασίνη, και η κλαριθροµυκίνη µετά
ενδοφλέβια χορήγησή τους, διεισδύουν ικανοποιητικά στην υπεζωκοτική
κοιλότητα και επιτυγχάνουν θεραπευτικά επίπεδα στο πλευριτικό υγρό κονίκλων
µε εµπύηµα.
Β.4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Ζώα
Το πρωτόκολλο αυτό πραγµατοποιήθηκε στο Πειραµατικό Χειρουργείο της
Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και ήταν υπό την
επίβλεψη του Κτηνίατρου του Πανεπιστηµίου. Η µελέτη του πειράµατος εγκρίθηκε
από την διεύθυνση Κτηνιατρικής Έβρου (Αλεξανδρούπολη 11-07-03, Αριθµός
Πρωτοκόλλου Τ/3339).
∆εκατρία αρσενικά άσπρα κουνέλια Νέας Ζηλανδίας βάρους µεταξύ 4 ως 5 κιλών
χρησιµοποιήθηκαν για την µελέτη. Τα ζώα στεγάστηκαν σε διαφορετικά κλουβιά
και σιτίστηκαν µε νερό και τροφή. Τρία κουνέλια για κάθε αντιβιοτικό
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χρησιµοποιήθηκαν για να µελετηθούν τα επίπεδα της µοξιφλοξασίνης, της
λεβοφλοξασίνης και της κλαριθροµυκίνης στο αίµα και το πλευριτικό υγρό µετά IV
χορήγηση.
Προετοιµασία των µικροβίων
Το στέλεχος της Escherichia coli που χρησιµοποιήθηκε ήταν το ATCC 35218 και
αναπτύχθηκε σε Mc Congi agar (Becton Dickinson), για 24ώρες σε 35ο C. Η
ποσότητα των µικροβίων που εγχύθηκε ήταν 1010 διαλυµένης σε 5 mL
φυσιολογικό ορό και υπολογίστηκε µε βάση την κλίµακα Mc Farland.
∆ηµιουργία του εµπυήµατος
Τα κουνέλια αναισθητοποιήθηκαν µε κεταµίνη 50 mg/kg ενδοµυϊκά (IM) (Ketaset,
Fort Dodge Laboratories Inc, Iowa, USA), ατροπίνη 0.04 mg/kg (Demo S. A.,
Αthens, Greece) και ξυλαζίνη 5 mg/kg IM (Rompun, Bayer AG, Leverkusen,
Germany). Το δεξιό πρόσθιο θωρακικό τοίχωµα κάθε κουνελιού ξυρίστηκε και
καθαρίστηκε µε betadine και οινόπνευµα. Τα ζώα τοποθετήθηκαν στο χειρουργικό
τραπέζι και στην συνέχεια µια µέση τοµή 0.5 cm έγινε επάνω από τα όρια του
δεξιού ηµιθωρακίου µε ένα νυστέρι. Ένας ειδικά προετοιµασµένος 16-gauge
καθετήρας (έχοντας επιπρόσθετες οπές στην κορυφή του) εισήχθη στην
υπεζωκοτική κοιλότητα. Ο καθετήρας στερεώθηκε µε ράµµα στο δέρµα και στο
άκρο του έξω από την υπεζωκοτική κοιλότητα συνδέθηκε µε ένα three-way
stopcock ώστε να αναρροφηθεί όλος ο αέρας για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
δηµιουργίας πνευµοθώρακα στο κουνέλι. Στην συνέχεια ο καθετήρας µέσου
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τούνελ εξήχθη υποδορίως στην περιοχή ανάµεσα στην ωµοπλάτες του κουνελιού
για να ασφαλιστεί. 1 mL turpentine (Riedel de Haen, Sigma- Aldrich
Laborchemikalien, GMBH, Germany) χορηγήθηκε στην υπεζωκοτική κοιλότητα
των κουνελιών και στη συνέχεια προωθήθηκε µε 1.5 mL φυσιολογικού ορού
(119). 24 ώρες αργότερα χορηγήθηκε 1010 Escherichia coli (διαλυµένης σε 2 mL
φυσιολογικού ορού) στην υπεζωκοτική κοιλότητα των ζώων.
Πιστοποίηση του εµπυήµατος
Μία µέγιστη ποσότητα από 0.5 mL πλευριτικού υγρού αναρροφήθηκε 12, 24, 48
and 72 ώρες µετά την χορήγηση των µικροβίων για ανάλυση. Το πλευριτικό υγρό
αναλύθηκε για pH χρησιµοποιώντας έναν αναλυτή αερίων αίµατος (Gem premier
3000, model 5700, instrumentation laboratory, Lexington, MA, USA) (120) και για
γλυκόζη και LDH (η µέγιστη τιµή του εργαστηρίου για την LDH ήταν 460U/L) στο
µικροβιολογικό εργαστήριο του ΠΓΝΑλεξανδρούπολης. Τα κριτήρια του
εµπυήµατος ήταν: πλευριτικό υγρό πυώδες και πηκτό µε γλυκόζη < 40 mg/dL, pH
πλευριτικού υγρού < 7.10 και LDH >1000 U/L (89).
Χορήγηση των αντιβιοτικών
Μετά την εγκαθίδρυση του εµπυήµατος σε καθένα από τα κουνέλια χορηγήθηκε
ένα αντιβιοτικό µέσω της επιχείλιας του αυτιού φλεβός για ένα χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο από 3 λεπτά. Τα αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν ήταν τα εξής:
µοξιφλοξασίνη (Octegra, Elpen) 25 mg/kg, λεβοφλοξασίνη (Tavanic, Aventis) 25
mg/kg, κλαριθροµυκίνη (Klaricid, Abbott) 30 mg/kg. Τέσσερα ζώα αποτέλεσαν την
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οµάδα ελέγχου χωρίς χορήγηση µικροβίου και ενδοφλέβιας (IV) αντιβίωσης αλλά
µε ενδουπεζωκοτική έγχυση φυσιολογικού ορού.
∆είγµατα πλευριτικού υγρού και ορρού του αίµατος
∆είγµατα

εµπυηµατικού

πλευριτικού

υγρού

και

ορρού

του

αίµατος

συγκεντρώθηκαν 1, 4, 5, 6, 7 και 12 ώρες µετά την χορήγηση των αντιβιοτικών για
περαιτέρω ανάλυση. Αµέσως µετά την συγκέντρωση των δειγµάτων, τα δείγµατα
φυγοκεντρήθηκαν στις 3000 στροφές/λεπτό για 15 λεπτά και στην συνέχεια
καταψύχθηκαν στους –20ΟC. Τα δείγµατα στην συνέχεια µεταφέρθηκαν σε ξηρό
πάγο στο Εργαστήριο Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της
Κρήτης

για

περαιτέρω

ανάλυση

χρησιµοποιώντας

HPLC.

Τρία

ζώα

χρησιµοποιήθηκαν για κάθε αντιβιοτικό. Σε κάθε χρονικό σηµείο υπήρχαν δύο
διαφορετικές µετρήσεις προκειµένου για την ανάλυση των επιπέδων των
αντιβιοτικών στο πλευριτικό υγρό και στο αίµα.
Στατιστική ανάλυση
Η µέγιστη συγκέντρωση στο αίµα και το πλευριτικό υγρό (Cmax) και ο χρόνος
στον οποίο παρατηρήθηκε (Τmax) εξήχθησαν απευθείας από τις καµπύλες
συγκέντρωση/χρόνος των υπό µελέτη αντιβιοτικών. Οι περιοχές κάτω από τις
καµπύλες (ΑUC) υπολογίστηκαν µε βάση το εµβαδόν του τραπεζίων. Ο λόγος
AUC:MIC, καθορίσθηκε ως η περιοχή κάτω από την καµπύλη αναστολής της
συγκέντρωσης (AUIC) και υπολογίστηκε µε βάση την AUC στο πλευριτικό υγρό
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(από τις σχεδιασµένες καµπύλες) και την ελάχιστη συγκέντρωση αναστολής
(ΜΙC) για τα πιο κοινά µικρόβια στο εµπύηµα.
Νεκροτοµή των κουνελιών
Τα κουνέλια θυσιάστηκαν µε θανατηφόρα δόση φαινοβαρβιτάλης από την
επειχίλια φλέβα του αυτιού, στις 96 ώρες. Στην νεκροτοµή, ο θώρακας
διαχωρίστηκε κεντρικά και το αριστερό και δεξιό ηµιθωράκιο εξετάστηκαν.
∆είγµατα από τον σπλαχνικό και τον τοιχωµατικό υπεζωκότα τοποθετήθηκαν σε
φορµόλη για µικροσκοπική ανάλυση.
Β.5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
Μοξιφλοξασίνη-Λεβοφλοξασίνη
Χηµικά: Για την µέτρηση των επιπέδων των αντιβιοτικών µε HPLC
χρησιµοποιήθηκαν µεθανόλη και ακετονιτρίλη (Hiper Solv BDH Laboratory
supplies Poole, BH15 1TD, England), νερό, ορθοφωσφορικό οξύ 85%, όξινο
φωσφορικό κάλιο(E. Merck, Darmstadt, Germany) και τριαιθυλαµίνη (Fluka
Chemie, AG GH-9471, Buchs, D-89231 Neu-Ulm).
Προετοιµασία των καµπύλων αναφοράς: Προετοιµάστηκαν δύο διαφορετικά
διαλύµατα 100 µg/ml µε µοξιφλοξασίνη και λεβοφλοξασίνη και αποθηκεύτηκαν
στους 0oC.Για καθένα από τα διαλύµατα αυτά, δηµιουργήθηκαν εννιά
διαφορετικά διαλύµατα που περιείχαν µοξιφλοξασίνη και λεβοφλοξασίνη στα 0,
0.065, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5 και10 µg/ml. Η καµπύλη ήταν γραµµική και για τα
δύο φάρµακα και τα όρια ανίχνευσης καθορίσθηκαν από τη συγκέντρωση και
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καθορίσθηκαν για τη λεβοφλοξασίνη στα 0.065 µg/ml και για τη µοξιφλοξασίνη
στα 0.125 µg/ml αντιστοίχως.
Προσδιορισµός των βιολογικών δειγµάτων: ∆είγµατα αίµατος από υγιή ζώα
χρησιµοποιήθηκαν σαν «τυφλά» δείγµατα. Μία καµπύλη αναφοράς από 8 σηµεία
προετοιµάστηκε και για τα δύο φάρµακα. Οι συγκεντρώσεις από τα τελικά 45
δείγµατα ήταν 0, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5, 10 και 25 µg/ml. Η καµπύλη ήταν γραµµική
και για τα δύο φάρµακα (λεβοφλοξασίνη: y=4813.5x–1184, r2=0.9981
µοξιφλοξασίνη: y=1632.3x-384.07, r2=0.9986). Το όριο προσδιορισµού (LOQ)
αποτελεί την ελάχιστη ποσότητα για την ακρίβεια των µετρήσεων και
υπολογίστηκε στα 0.250 µg/ml και για τα δύο αντιβιοτικά.
Συσκευές: Τα επίπεδα των φαρµάκων στο αίµα και το πλευριτικό υγρό
µετρήθηκαν µε Kromasil 100, C18, 5µm, 250mm x 4.6 mm ID column (Spectra
Physic 8800, San Jose, USA). Η ευκίνητη φάση για τον καθορισµό της
λεβοφλοξασίνης περιελάµβανε: νερό-µεθανόλη-τριαιθυλαµίνη σε αναλογία
(750:250:4) (121). Το pH από την ευκίνητη φάση καθορίσθηκε στα 3.2 µε
ορθοφωσφορικό οξύ και για την ευκίνητη φάση χρησιµοποιήθηκε ένα φίλτρο 0.20
µm filter (Sarstedt Aktiengesellscafr & Co, D-51588 Numbrecht, Germany). Οι
συνθήκες αποχωρισµού ήταν οµοιόµορφες και το ποσοστό ροής καθορίσθηκε
στα 1.0 ml/ml. Για την µοξιφλοξασίνη ως ευκίνητη φάση χρησιµοποιήθηκε
διάλυµα ακετονιτρίλης-10 mM όξινο φωσφορικό κάλιο (200:750 v/v) (122). Το pH
από την ευκίνητη φάση καθορίσθηκε στα 3.8 µε ορθοφωσφορικό οξύ και για την
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ευκίνητη φάση χρησιµοποιήθηκε ένα φίλτρο 0.20 µm filter. Η ανίχνευση για την
απορρόφηση UV ακτινοβολίας καθορίσθηκε στα 297 nm, έγινε µε έναν uv/vis
ανιχνευτή (Spectra Physic 8450,San Jose, USA) και το όριο του ανιχνευτή
ρυθµίστηκε στα 0.01 AUFS. Κάτω από τις συνθήκες αυτές ο χρόνος
κατακράτησης της λεβοφλοξασίνης ήταν14.7 min και της µοξιφλοξασίνης 13.86
min.
∆ιαδικασία εκχύλισης για HPLC ανάλυση: Μία ποσότητα 100 µl βιολογικού
υγρού (αίµατος ή πλευριτικού υγρού διαλύθηκε σε 200 µl µεθανόλη. Το διάλυµα
αναδεύτηκε για 20 δευτερόλεπτα και εν συνεχεία φυγοκεντρήθηκε για 5 λεπτά
στις 14000 στροφές για να διαχωριστούν οι πρωτείνες (123, 124). Η ανάκτηση
για την µοξιφλοξασίνη ήταν της τάξεως των 100.7 % και για την λεβοφλοξασίνη
96.4 % αντιστοίχως.
Κλαριθροµυκίνη
Οι συγκεντρώσεις της κλαριθροµυκίνης στα δείγµατα ορού του αίµατος
υπολογίστηκαν µε βάση την µέθοδο που έχει ήδη περιγραφεί (125). Συνοπτικά,
0.1 mL ορού αναµείχθηκαν µε 0.1mL διαλύµατος NaCO3 και 1 mL
ισοπροπανολόνης (E. Merck, Darmstadt, Germany) για 15 min στις 400 rpms. Τα
ανώτερα συστατικά, φυγοκεντρήθηκαν για 5 λεπτά στις 2700 rpms. Tα
εναποµείναντα συστατικά, διαλύθηκαν σε 0.1 mLs ακετονιτρίλης και επωάστηκαν
για 40 λεπτά στους 400C µε 0.1 mL K3PO4 (100mM, pH 6.8) και 0.1 mL
διαλύµατος

2.5mg/ml

FMOC

(9-fluorenylmethyloxycarbonyl

chloride)

σε
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ακετονιτρίλη. Στη συνέχεια, ενέθηκε µια ποσότητα 50 µL σε µια συσκευή HPLC µε
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: στήλη Nucleosil 100-5 C18 (4.0 x 250mm, 5µm) σε
370C, κινητή φάση µε διάλυµα 50 mM K3PO4 (pH: 4.0) και ακετονιτρίλη σε
αναλογία 60/40 και ρυθµό διάχυσης 1 ml/min, υπεριώδης ανίχνευση στα 210 nm.
Μια πρότυπη καµπύλη αναφοράς µε γνωστές συγκεντρώσεις δηµιουργήθηκε µε
ερυθροµυκίνη ως πρότυπο αντιβιοτικό. Το κατώτερο όριο ανίχνευσης ήταν στα
0.19 µg/mL.
Β.6. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όλα τα κουνέλια ανέπτυξαν εµπύηµα µετά την ενδουπεζωκοτική έγχυση
turpentine και 1010 Escherichia coli (Πίνακας 4):
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ευρήµατα στο πλευριτικό υγρό αµέσως πριν την χορήγηση των
αντιβιοτικών.

Kουνέλι

Aντιβιοτικό

pH

No

Γλυκόζη

LDH (IU)

Καλλιέργεια

(mg/dL)

1

Moξιφλοξασίνη

6.93 17

2025

Θετική

2

Moξιφλοξασίνη

6.87 14

8307

Θετική

3

Moξιφλοξασίνη

6.97 12

3113

Θετική

1

Λεβοφλοξασίνη

7.06 15

1875

Θετική

2

Λεβοφλοξασίνη

7.01 26

1027

Θετική

3

Λεβοφλοξασίνη

7.09 8

2296

Θετική

1

Κλαρυθροµυκίνη

6.07 20

2035

Θετική

2

Κλαρυθροµυκίνη

6.79 34

8245

Θετική

3

Κλαρυθροµυκίνη

7.09 10

3465

Θετική

1

Οµάδα Ελέγχου

6.90 15

1100

Θετική

2

Οµάδα Ελέγχου

7.1

32

1936

Θετική

3

Οµάδα Ελέγχου

6.68 12

1965

Θετική

4

Οµάδα Ελέγχου

7.02 34

2243

Θετική
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Το πλευριτικό υγρό ήταν πηκτό και πυώδες. Το pH ήταν < 7.10, η γλυκόζη στο
πλευριτικό υγρό < 40 mg/dL και η LDH ήταν > 1000 IU σε όλα τα κουνέλια. Η
καλλιέργεια του πλευριτικού υγρού ήταν θετική για µικρόβια (Escherichia coli) σε
όλα τα κουνέλια. Tα επίπεδα των αντιβιοτικών στο πλευριτικό υγρό και στο αίµα
διέφεραν από το ένα αντιβιοτικό στο άλλο (Σχεδιάγραµµα 4).
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

4.

Συγκεντρώσεις

λεβοφλοξασίνης,

µοξιφλοξασίνης,

κλαριθροµυκίνης και αζιθροµυκίνης στο αίµα και το πλευριτικό υγρό µετά
ενδοφλέβια χορήγηση. Μέσες τιµές (±SD) από τρία ζώα.
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Οι σχέσεις αυτές καθορίσθηκαν αρχικά µε βάση: (1) τον βαθµό διείσδυσης του
αντιβιοτικού στην υπεζωκοτική κοιλότητα, και (2) τον χρόνο για την εξισορρόπηση
της συγκέντρωσης του αντιβιοτικού στο αίµα και το πλευριτικό υγρό. Ο βαθµός
διείσδυσης στο πλευριτικό υγρό υπολογίστηκε συγκρίνοντας τον λόγο, AUC
(περιοχή κάτω από την καµπύλη) πλευριτικού υγρού /AUC αίµατος για κάθε
αντιβιοτικό (Πίνακας 5):
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Φαρµακοκινητικά δεδοµένα για τα αντιβιοτικά στο πλευριτικό υγρό
και στο αίµα.

∆εδοµένα

Kλαριθροµυκίνη

Mοξιφλοξασίνη

Λεβοφλοξασίνη

∆όση, mg/kg

30

25

25

Cmax αίµα, µg/mL 3.53

4.813

1.88

Cmax PF, µg/mL

2.88

2.77

1.39

CmaxPF/Cmaxαίµα

0.8

0.5

0.7

Tmaxαίµα, h

1

1

1

Tmaxυγρό, h

1

6

6

AUCPF/αίµα,

1.56

1.37

1.13

µg*h/mL

AUC: area under the curve (περιοχή κάτω από την καµπύλη), PF: πλευριτικό
υγρό, Cmax: µέγιστη συγκέντρωση του αντιβιοτικού, Tmax: χρόνος για την
µέγιστη συγκέντρωση
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Η διείσδυση ήταν µεγαλύτερη για την κλαριθροµυκίνη (AUCπλευριτικού υγρού/
AUCαίµατος, 1.56)

από ότι για την µοξιφλοξασίνη (AUCπλευριτικού υγρού/

AUCαίµατος, 1.37) και την λεβοφλοξασίνη (AUCπλευριτικού υγρού/ AUCαίµατος,
1.13). Ο λόγος AUC πλευριτικού υγρού/AUC αίµατος για την κλαριθροµυκίνη, την
µοξιφλοξασίνη και την λεβοφλοξασίνη ήταν > 1, γιατί τα επίπεδα στο πλευριτικό
υγρό παρέµειναν αυξηµένα µέχρι και 12 ώρες αν και µειώθηκαν τα επίπεδα στο
αίµα.
Ο χρόνος για την εξισορρόπηση των επιπέδων στο πλευριτικό υγρό και το αίµα
ήταν ταχύτερος για την µοξιφλοξασίνη (3.9 ώρες), από ότι για τη λεβοφλοξασίνη
(4.4 ώρες) και την κλαριθροµυκίνη (7.7 ώρες). Με την µοξιφλοξασίνη η µέγιστη
συγκέντρωση στην υπεζωκοτική κοιλότητα σηµειώθηκε 6 ώρες µετά την
χορήγηση του αντιβιοτικού και στην συνέχεια µειώθηκε σταδιακά. Τα επίπεδα
στο πλευριτικό υγρό έφθασαν τα αντίστοιχα στο αίµα στις 3.9 ώρες και ήταν
πολλές φορές µεγαλύτερα από εκείνα του αίµατος στις 6 και τις 12 ώρες.
Με τη λεβοφλοξασίνη, η µέγιστη συγκέντρωση στην υπεζωκοτική κοιλότητα
σηµειώθηκε 6 ώρες από την χορήγηση του αντιβιοτικού. Μετά το χρονικό σηµείο
των 6 ωρών, µειώθηκε σταδιακά µέχρι τις 12 ώρες. Ο χρόνος για την
εξισορρόπηση στο πλευριτικό υγρό και το αίµα ήταν 4.4 ώρες µετά την χορήγηση
του αντιβιοτικού και τα επίπεδα στο πλευριτικό υγρό ήταν µεγαλύτερα από εκείνα
του αίµατος στις 6 και τις 12 ώρες.
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Με τη κλαριθροµυκίνη, η µέγιστη συγκέντρωση στην υπεζωκοτική κοιλότητα
σηµειώθηκε 1 ώρα από την χορήγηση του αντιβιοτικού. Μετά από το χρονικό
σηµείο αυτό, µειώθηκε βαθµιαία µέχρι τις 12 ώρες. Ο χρόνος για την
εξισορρόπηση στο πλευριτικό υγρό και το αίµα ήταν 7.7 ώρες µετά την χορήγηση
του αντιβιοτικού και τα επίπεδα στο πλευριτικό υγρό ήταν µικρότερα στις 4 και τις
6 ώρες αλλά πολύ µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα στο αίµα στις 12 ώρες.
Τα φαρµακοκινητικά δεδοµένα για τα αντιβιοτικά απεικονίζονται στον Πίνακα 13.
Ο λόγος της µέγιστης συγκέντρωσης στο πλευριτικό υγρό και στο αίµα ήταν
µεγαλύτερος για την κλαριθροµυκίνη (0.8). Ο χρόνος για την µέγιστη
συγκέντρωση στο πλευριτικό υγρό ήταν 1 ώρα για την κλαριθροµυκίνη και
παρόµοιος (6 ώρες) για την µοξιφλοξασίνη και την λεβοφλοξασίνη.
Παθολογοανατοµικές µελέτες
Τα ζώα θανατώθηκαν µετά το πέρας του πειράµατος (121). Ιστοί από τον
υπεζωκότα κάθε ζώου εστάλησαν για νεκροτοµή και ιστολογικές µελέτες. Οι
υπεζωκοτικές σπλαχνικές και τοιχωµατικές επιφάνειες ήταν πεπαχυσµένες µε
πυώδη εξιδρώµατα και πολλαπλές συµφύσεις σε όλα τα ζώα (Σχεδιάγραµµα 5).
Ιστολογικές µελέτες που έγιναν µε βαφή µε αιµατοξυλλίνη-οζίνη (µεγέθυνση X100
και X400) έδειξαν µόνιµη φλεγµονώδη εξεργασία στα τεµάχια που µελετήθηκαν
(Σχεδιάγραµµα 6).
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. (Α) υπεζωκοτική κοιλότητα 48 ώρες µετά την χορήγηση του
µικροβίου. (Β) υπεζωκοτική κοιλότητα του κουνελιού (ΑΡ) στην οποία δεν έγινε
έγχυση µικροβίου.

Α

Πνεύµονας

Θωρακικός σωλήνας Υπεζωκοτική κοιλότητα

Β

Πνεύµονας

Υπεζωκοτική κοιλότητα
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6. Ιστολογικά τµήµατα του υπεζωκότα µετά την χορήγηση
turpentine και Escherichia coli δείχνοντας µόνιµη οξεία φλεγµονώδη διήθηση
(χρώση µε αιµατοξυλλίνη-οζίνη). Α. Μεγέθυνση X100, Β. Μεγέθυνση X400.
Α.

Β.
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Γ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα µελέτη δείχνει ότι η διείσδυση των αντιβιοτικών στην υπεζωκοτική
κοιλότητα και η εξισορρόπηση της συγκέντρωσης καθενός από αυτά στο αίµα και
το πλευριτικό υγρό διαφέρουν από το ένα αντιβιοτικό στο άλλο.
Η µοξιφλοξασίνη ήταν πιο αποτελεσµατική στην διείσδυσή της στην υπεζωκοτική
κοιλότητα ακολουθούµενη από την λεβοφλοξασίνη. Η εξισορρόπηση των
επιπέδων των αντιβιοτικών στο αίµα και το πλευριτικό υγρό ήταν ταχύτερη στην
µοξιφλοξασίνη. Πολύ υψηλά επίπεδα κλαριθροµυκίνης, µοξιφλοξασίνης και
λεβοφλοξασίνης παρέµειναν στην υπεζωκοτική κοιλότητα παρά την µείωση των
επιπέδων τους στο αίµα µε την πάροδο του χρόνου.
Εκτός από τον λόγο AUCπλευριτικού υγρού/ AUCαίµατος, ο χρόνος µέχρι η
συγκέντρωση στον ορρό του αίµατος να υπερβεί την MIC των κοινών παθογόνων
που προκαλούν εµπύηµα (Τ>MIC) είναι ένας παράγοντας που σχετίζεται µε την
αποτελεσµατικότητα της κλαριθροµυκίνης (126). Όπως µπορούµε να δούµε από
τον Πίνακα 14 και το διάγραµµα της κλαριθροµυκίνης στο Σχεδιάγραµµα 4, η
συγκέντρωση του αντιβιοτικού στο αίµα είναι πάντα κατά πολύ µεγαλύτερη από
τις αντίστοιχες MIC για τα κοινά παθογόνα στο εµπύηµα.
Η AUIC (περιοχή κάτω από την καµπύλη αναστολής) είναι ένας φαρµακολογικός
παράγοντας που επιτρέπει σε αντιβιοτικά όπως οι κινολόνες µε µεγάλο χρόνο
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ηµίσειας ζωής να συγκριθούν µεταξύ τους. Η AUIC αποτελεί τον λόγο AUC / MIC
(121). In vitro µελέτες έδειξαν ότι απαιτούνται τιµές AUIC > 100 για κλινική και
µικροβιολογική αποτελεσµατικότητα (128).
Η αποτελεσµατικότητα της µοξιφλοξασίνης και της λεβοφλοξασίνης για τα πιο
συχνά µικρόβια στο εµπύηµα όπως η H. influenza, E. coli, Klebsiella spp, S.
aureus and S. pneumoniae µπορεί να προσδιορισθεί από την AUIC στο
πλευριτικό υγρό. Για τα βακτήρια αυτά απαιτείται µια MIC 0.03 ως 0.25 µg/mL
(µοξιφλοξασίνη) ή µια MIC από 0.03 ως 1 µg/mL (λεβοφλοξασίνη) (129), και η
τιµή της AUIC >100 επιτυγχάνεται για τα περισσότερα από αυτά (Πίνακας 6):
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. MICs (µg/mL) των πιο κοινών στελεχών µικροβίων στο εµπύηµα και
AUICs (µg*h/mL) για την µοξιφλοξασίνη και την λεβοφλοξασίνη.

H.influenza E.coli

Klebsiella

S.aureus

S.pneumoniae

MICµοξιφλοξασίνης

0.03

0.5

0.25

0.12

0.25

MICλεβοφλοξασίνης

0.03

0.12

0.06

0.5

1

AUICµοξιφλοξασίνης

766.5

45.99

91.98

191.625

91.98

AUICλεβοφλοξασίνης

437.83

109.45

218.91

26.27

13.135

MIC: minimum inhibitory concentration (ελάχιστη συγκέντρωση αναστολής), AUIC:
area under the inhibitory concentration (περιοχή κάτω από την καµπύλη
αναστολής)

Η AUIC εξαρτάται από την δόση του φαρµάκου. Αφού οι δόσεις που
χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη µας, είναι παρόµοιες µε τις αντίστοιχες στους
ανθρώπους: 400 mg για την µοξιφλοξασίνη και 250-500 mg για την
λεβοφλοξασίνη, οι τιµές της AUIC θα είναι παρόµοιες και στους ανθρώπους.
Ο Strahilevitz et al (121), µελέτησαν την µοξιφλοξασίνη σε ένα πειραµατικό
µοντέλο εµπυήµατος σε κουνέλια χρησιµοποιώντας την ίδια δόση. Η AUIC για την
µοξιφλοξασίνη στο εµπυηµατικό υγρό για χρόνο µεγαλύτερο από 12 ώρες ήταν
85.8 mg*h/L όταν η AUIC στην παρούσα µελέτη ήταν 46.0 µg*h/mL. Η AUC στο
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πλευριτικό υγρό ήταν 34.3 mg*h/L µεγαλύτερη από την AUC 22.9 µg*h/mL στην
παρούσα µελέτη. Η AUC στο αίµα ήταν 29.4 mg*h/L ενώ στη µελέτη µας ήταν
16.7 µg*h/mL. Ο λόγος για το ότι η AUC στο αίµα είναι υψηλότερη στην µελέτη
των Strahilevitz et al δεν είναι ξεκάθαρος, αλλά η υψηλή τιµή της AUC στο αίµα
είναι πιθανόν η εξήγηση για τις χαµηλές τιµές της AUIC και AUC στο εµπυηµατικό
υγρό στην παρούσα µελέτη.
Ο λόγος AUCπλευριτικού υγρού/ AUCαίµατος ήταν 1.56 για την κλαριθροµυκίνη,
1.37 για την µοξιφλοξασίνη και 1.13 για την λεβοφλοξασίνη και ο χρόνος για την
εξισορρόπηση των επιπέδων των αντιβιοτικών στο πλευριτικό υγρό και το αίµα
ήταν ταχύτερος για την µοξιφλοξασίνη (3.9 ώρες) από ότι για την λεβοφλοξασίνη
(4.4 ώρες) και την κλαριθροµυκίνη (7.7 ώρες).
Σε µια προηγούµενη µελέτη (92), το πηλίκο AUCπλευριτικού υγρού/
AUCαίµατος ήταν 0.98 για την µετρονιδαζόλη, 2.31 για την πενικιλίνη, 0.74
για την κλινδαµυκίνη, 0.82 για την κεφτριαξόνη, 0.61 για την βανκοµυκίνη
και 0.49 για την γενταµυκίνη. Στην ίδια µελέτη (92), ο χρόνος
εξισορρόπησης ήταν 2 ώρες για την µετρονιδαζόλη, 1 ώρα για την
πενικιλίνη, 4,5 ώρες για την κλινδαµυκίνη, 4 ώρες για την κεφτριαξόνη, 4
ώρες για την βανκοµυκίνη και 3.5 ώρες για την γενταµυκίνη. Η σύγκριση
από τις παραπάνω τιµές δείχνει ότι οι νεότερες κινολόνες εισδύουν
επιτυχώς στο εµπυηµατικό πλευριτικό υγρό συγκρινόµενες µε παλαιότερα
αντιβιοτικά.
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Υψηλές τιµές κλαριθροµυκίνης, µοξιφλοξασίνης και λεβοφλοξασίνης παρέµειναν
στην υπεζωκοτική κοιλότητα για περισσότερο από 12 ώρες, αν και τα επίπεδα
στο αίµα ελαττώθηκαν µε την πάροδο του χρόνου. Σε προηγούµενες µελέτες, οι
Strahilevitz et al (121), είχαν ευρήµατα για την µοξιφλοξασίνη ενώ οι Teixeira και
συνεργάτες (92), µέτρησαν επίπεδα µέχρι και στις 6 ώρες. Όµως ανέφεραν ότι τα
επίπεδα της κεφτριαξόνης ήταν µη ανιχνεύσιµα µετά τις 4 ώρες (92).
Ορισµένες προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει µικρή διαφορά στη
διείσδυση των αντιβιοτικών στο πλευριτικό υγρό. Ο Taryle και συνεργάτες (112)
µελέτησαν 16 ασθενείς (και 5 µε εµπύηµα) και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι
συγκεντρώσεις των αντιβιοτικών στο πλευριτικό υγρό ήταν συνήθως τα τρία
τέταρτα των συγκεντρώσεων σε ταυτόχρονα δείγµατα ορρού του αίµατος (τα
αντιβιοτικά που χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη ήταν η πενικιλλίνη, η κεφαλοθίνη,
η οξακιλλίνη, η αµπικιλλίνη, η κλινδαµυκίνη, και οι αµινογλυκοσίδες). Επόµενες
µελέτες έδειξαν ότι η διείσδυση των αµινογλυκοσιδών και ιδιαίτερα της
γενταµυκίνης είναι µικρή στο εµπυηµατικό πλευριτικό υγρό (130).
Το γεγονός ότι τα επίπεδα της κλαριθροµυκίνης, της µοξιφλοξασίνης και της
λεβοφλοξασίνης στο πλευριτικό υγρό παρέµειναν υψηλά ( > 1 µg/mL, 12 ώρες
µετά την ΙV έγχυση) ενώ αντίθετα στο αίµα ήταν πολύ χαµηλότερα, ήταν µη
αναµενόµενο. Η εξήγηση δεν είναι εµφανής. Ίσως σχετίζεται µε την αυξηµένη
διαπερατότητα των µακρολιδών και των κινολονών στην υπεζωκοτική κοιλότητα
όταν συνυπάρχει φλεγµονή ή αυξηµένη οξύτητα του πλευριτικού υγρού µε
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εµπύηµα. Γι’ αυτό η χρήση τους ίσως είναι πλεονεκτική στη θεραπεία ασθενών µε
εµπύηµα.
Η εξισορρόπηση της συγκέντρωσης ενός αντιβιοτικού στο αίµα και το πλευριτικό
υγρό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: το µέγεθος της υπεζωκοτικής συλλογής
(όσο µεγαλύτερη είναι, τόσο αργότερα γίνεται η εξισορρόπηση), την πυκνότητα
του υπεζωκότα (όσο µεγαλύτερη είναι, τόσο αργότερα γίνεται η εξισορρόπηση),
τον βαθµό της υπεζωκοτικής φλεγµονής (όσο µεγαλύτερη είναι, τόσο γρηγορότερα
γίνεται η εξισορρόπηση λόγω της αυξηµένης πρωτεϊνικής ροής) και το αντιβιοτικό
αυτό καθεαυτό.
Στην παρούσα µελέτη όλοι οι παραπάνω παράγοντες έµειναν αµετάβλητοι, µε
µόνον µεταβλητό το αντιβιοτικό.
Ωστόσο υπάρχουν πολλοί περιορισµοί στην παρούσα µελέτη. Πρώτον, δεν είναι
σίγουρο αν τα αποτελέσµατα αυτά στα κουνέλια ισχύουν και στους ανθρώπους,
καθώς τα κουνέλια είναι ένα είδος µε λεπτό υπεζωκότα ενώ ο άνθρωπος έχει
παχύ υπεζωκότα (53).
∆εύτερον, οι µελέτες έγιναν σχετικά νωρίς (24-30 ώρες) µετά τη δηµιουργία του
εµπυήµατος. Η εξισορρόπηση πιθανόν θα είναι λιγότερο γρήγορη σε ασθενείς µε
παρατεταµένο εµπύηµα λόγω του ότι ο υπεζωκότας είναι πιο πεπαχυσµένος.
Τελικώς, µια παρατεταµένη ΙV έγχυση, δεν είναι ο τυπικός τρόπος χορήγησης
αντιβιοτικών στους ανθρώπους. Ο τρόπος αυτός χορήγησης ίσως προκαλεί
αλλαγές στις καµπύλες εξισορρόπησης που θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερες
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σε ασθενείς µε παρατεταµένη IV έγχυση. Η θεραπεία µε αντιβιοτικά ξεκίνησε
σχετικά ενωρίς µετά τη δηµιουργία του εµπυήµατος, 24 ώρες µετά τον
ενοφθαλµισµό µε µικρόβια. Αν και νωρίς, ο υπεζωκότας ήταν πεπαχυσµένος και
το πλευριτικό υγρό ήταν ινοπυώδες. Τα ευρήµατα αυτά ήταν παρόµοια µε το
ινοπυώδες και το οργανωµένο-χρόνιο στάδιο του εµπυήµατος στους ανθρώπους
(131).
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∆. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την µελέτη αυτή, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι στο µοντέλο αυτό του
εµπυήµατος υπάρχουν διαφορές στον βαθµό της διείσδυσης των αντιβιοτικών
στο επιµολυσµένο πλευριτικό υγρό και διαφορές στο χρονικό διάστηµα για την
εξισορρόπηση των επιπέδων των αντιβιοτικών στο αίµα και το πλευριτικό υγρό. Η
κλινική τους σηµασία είναι άγνωστη διότι δεν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία για
την διείσδυση των παραγόντων αυτών στην υπεζωκοτική κοιλότητα στους
ανθρώπους. Περισσότερες µελέτες χρειάζονται για να καθορίσουν την
φαρµακοκινητική

και

την

φαρµακοδυναµική

των

αντιβιοτικών

που

χρησιµοποιούνται στο εµπύηµα. Ωστόσο, οι διαφορές θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη όταν χορηγούµε αντιβιοτικά µε σκοπό την θεραπεία του εµπυήµατος.

90

Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η πλευριτική συλλογή παραµένει ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ιατρικό
πρόβληµα τα τελευταία χρόνια. Ασθενείς µε εµπύηµα εµφανίζουν αυξηµένη
νοσηρότητα και θνητότητα. Το εµπύηµα προκαλείται συνήθως από πνευµονία
αλλά µπορεί να είναι αποτέλεσµα: (α) βακτηριακής εξάπλωσης από το πνεύµονα,
τα οστά της θωρακικής κοιλότητας, το µεσοθωράκιο και από παθήσεις κάτωθεν
του διαφράγµατος, (β) βακτηριακής εξάπλωσης από το αίµα ή τη λέµφο, (γ)
ενοφθαλµισµού µικρόβιων κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεµβάσεων ή
τραύµατος.
Οι συνηθέστεροι µέθοδοι θεραπείας του εµπυήµατος είναι η χορήγηση
αντιβιοτικών και η παροχέτευση του πλευριτικού υγρού. Σε επιπλεγµένες
περιπτώσεις γίνεται επιπλέον έγχυση θροµβολυτικών και επί αποτυχίας
ενδείκνυται πιο επεµβατικές χειρουργικές µέθοδοι (πχ θωρακοσκόπηση, ανοιχτή
θωρακοτοµή κτλ). Ωστόσο η επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού είναι θέµα
φαρµακοκινητικής και φαρµακοδυναµικής πέραν του πνευµονικού ιστού και στην
υπεζωκοτική συλλογή. Σήµερα µολονότι χρησιµοποιούνται παλαιότερες αλλά και
νεότερες γενιές αντιβιοτικών σε πολλά από αυτά δεν έχει µελετηθεί η
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συµπεριφορά τους τοπικά ώστε να µην είναι γνωστό αν αυτά έχουν αποδεκτό
φαρµακοκινητικό και φαρµακοδυναµικό προφίλ.
Σκοπός της µελέτης: Η παρούσα µελέτη σκοπό έχει: (α) να µελετήσει την
φαρµακοκινητική φαρµάκων, όπως οι νεότερες κινολόνες και οι µακρολίδες στο
αίµα και το πλευριτικό υγρό των πειραµατόζωων, (β) να απαντήσει στο ερώτηµα
αν οι στάθµες των παραπάνω φάρµακων στο πλευριτικό υγρό των
πειραµατόζωων είναι αποτελεσµατικές στη θεραπεία των κοινών βακτηριδίων
που προκαλούν εµπύηµα (φαρµακοδυναµική).
Υπόθεση: Υποθέτουµε ότι η µοξιφλοξασίνη, η λεβοφλοξασίνη και η
κλαριθροµυκίνη µετά ενδοφλέβια χορήγησή τους, διεισδύουν ικανοποιητικά στην
υπεζωκοτική κοιλότητα και επιτυγχάνουν θεραπευτικά επίπεδα στο πλευριτικό
υγρό κονίκλων µε εµπύηµα.
Σχεδιασµός της µελέτης: Χρησιµοποιήθηκαν 13 αρσενικά άσπρα New Zealand
κουνέλια βάρους 4-5 kg, για την µελέτη. Τα κουνέλια υποβλήθηκαν σε
αναισθησία µε χρησιµοποίηση ξυλαζίνης, ατροπίνης και κεταµίνης ενδοµυϊκά. Το
δεξιό πρόσθιο θωρακικό τοίχωµα ξυρίστηκε και έγινε επάλειψη µε betadιne. Τα
ζώα τοποθετήθηκαν στο χειρουργικό τραπέζι και µια µέση τοµή έγινε στο δεξιό
πρόσθιo θωρακικό τοίχωµα µε νυστέρι. Ένας ειδικά προετοιµασµένος 16G
καθετήρας (περιέχοντας επιπλέον οπές στην κορυφή του) εισήχθη στην
υπεζωκοτική κοιλότητα. Όλος ο αέρας αναρροφήθηκε από την υπεζωκοτική
κοιλότητα και στα κουνέλια έγινε έγχυση 1mL turpentine και µετά παρέλευση 24

92

ωρών, 1010 Escherichia coli σε 5mL φυσιολογικό ορό. Το στέλεχος Escherichia
coli που χρησιµοποιήθηκε ήταν το ATCC 35218 και αναπτύχθηκε σε McCongi
άγαρ στους 350C.
Μετά τη πάροδο 12, 24, 48, 72 ωρών έγιναν συνεχείς αναρροφήσεις πλευριτικού
υγρού από τον θωρακικό σωλήνα. Το πλευριτικό υγρό αναλύθηκε σε µηχάνηµα
αερίων αίµατος για τον καθορισµό του pH και στο µικροβιολογικό εργαστήριο του
ΠΓΝΑλεξανδρούπολης για τον υπολογισµό της LDH και της γλυκόζης. Στις 24
ώρες από την χορήγηση του µικροβίου όλα τα κουνέλια είχαν εµπύηµα µε βάση
τα Light’s criteria (γλυκόζη < 40 mg/dl, pH < 7.1 και LDH > 1000U/L). Στη
συνέχεια, στα κουνέλια χορηγήθηκε ένα αντιβιοτικό για χρόνο µεγαλύτερο από 3
λεπτά. Χρησιµοποιήθηκαν 3 κουνέλια για καθένα από τα εξής αντιβιοτικά:
µοξιφλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη και κλαριθροµυκίνη, ενώ 4 κουνέλια αποτέλεσαν
την οµάδα ελέγχου και δεν έλαβαν αντιβίωση. Μία µέγιστη ποσότητα αίµατος και
πλευριτικού υγρού 0,3 mL ελήφθη µε συνεχείς αιµοληψίες και αναρροφήσεις σε
1, 4, 6 και 12 ώρες από την έγχυση των αντιβιοτικών. Αµέσως µετά την λήψη
τους, τα δείγµατα αίµατος και πλευριτικού υγρού φυγοκεντρήθηκαν και στη
συνέχεια καταψύχθηκαν. Αφού συγκεντρώθηκαν, µεταφέρθηκαν σε ξηρό πάγο
στο Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης όπου έγινε η µέτρηση
των επιπέδων των κινολονών µε HPLC και στο Εργαστήριο Λοιµωξιολογίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών όπου έγινε η µέτρηση της κλαριθροµυκίνης µε την ίδια
µέθοδο.
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Αποτελέσµατα: Από την ανάλυση αυτή έγινε η φαρµακοκινητική και
φαρµακοδυναµική µελέτη των αντιβιοτικών. Η διείσδυση ήταν µεγαλύτερη για την
κλαριθροµυκίνη (AUCπλευριτικού

υγρού

/ AUCαίµατος 1.56), στη συνέχεια για την

µοξιφλοξασίνη (AUCπλευριτικού

υγρού

/ AUCαίµατος 1.37) και τέλος για την

λεβοφλοξασίνη (AUCπλευριτικού

υγρού

/ AUCαίµατος 1.13). Ο χρόνος για την

εξισορρόπηση µεταξύ των επιπέδων των αντιβιοτικών στο αίµα και στο
πλευριτικό υγρό ήταν ταχύτερος για την µοξιφλοξασίνη (3.9 ώρες) από ότι για την
λεβοφλοξασίνη (4.4 ώρες) και την κλαριθροµυκίνη (7.7 ώρες). Με την
µοξιφλοξασίνη, η µέγιστη συγκέντρωση του φαρµάκου στο πλευριτικό υγρό
(CmaxPF 2.77 µg/mL) παρουσιάστηκε στις 6 ώρες (TmaxPF 6 ώρες) µετά την
χορήγηση του αντιβιοτικού και στην συνέχεια ελαττώθηκε. Η µέγιστη
συγκέντρωση του φαρµάκου στο αίµα (CmaxBlood 4.81 µg/mL) ήταν στην 1 ώρα
µετά την χορήγηση του αντιβιοτικού. Με την λεβοφλοξασίνη, η µέγιστη
συγκέντρωση του φαρµάκου στο πλευριτικό υγρό (CmaxPF 1.39 µg/mL)
παρουσιάστηκε στις 6 ώρες (TmaxPF 6

ώρες) µετά την χορήγηση του

αντιβιοτικού. Η µέγιστη συγκέντρωση του φαρµάκου στο αίµα (CmaxBlood 1.88
µg/mL) ήταν στην 1 ώρα µετά την χορήγηση του αντιβιοτικού. Η AUIC στο
πλευριτικό υγρό ήταν 45.99 µg*h/mL για την µοξιφλοξασίνη και 109.45 µg*h/mL
για την λεβοφλοξασίνη.
Με την κλαριθροµυκίνη, η µέγιστη συγκέντρωση του φαρµάκου στο πλευριτικό
υγρό (CmaxPF 2.88 µg/mL) παρουσιάστηκε στην 1 ώρα (TmaxPF 1 ώρα) µετά την
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χορήγηση του αντιβιοτικού και στην συνέχεια ελαττώθηκε σταδιακά µέχρι τις 12
ώρες. Η µέγιστη συγκέντρωση του φαρµάκου στο αίµα (CmaxBlood 3.53 µg/mL)
ήταν στην 1 ώρα µετά την χορήγηση του αντιβιοτικού και στη συνέχεια
ελαττώθηκε µέχρι τις 12 ώρες µε µεγαλύτερο βαθµό από ότι στο πλευριτικό υγρό.
Συµπεράσµατα: Τα επίπεδα της µοξιφλοξασίνης, της λεβοφλοξασίνης και της
κλαριθροµυκίνης στο πλευρικό υγρό µετά από ενδοφλέβια χορήγηση τους, είναι
αποτελεσµατικά για την θεραπεία των κοινών βακτηριδίων που προκαλούν
εµπύηµα. Ο βαθµός διείσδυσης διαφέρει από αντιβιοτικό σε αντιβιοτικό, και αυτό
θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν επιλέγονται αντιβιοτικά για την θεραπεία
του εµπυήµατος.
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Ζ. SUMMARY

Background: The degree of penetration of newer quinolones and macrolides into
the pleural fluid has not been studied.
Objective: To determine the degree to which moxifloxacin, levofloxacin and
clarithromycin penetrate into empyemic pleural fluid using a new rabbit model of
empyema.
Methods: An empyema was created via the intrapleural injection of 1mL
turpentine followed 24 h later by instillation of 5 mL (1010) Escherichia coli bacteria
(ATCC 35218) into the pleural space of New Zealand white rabbits. After an
empyema was verified by thoracentesis and pleural fluid analysis, clarithromycin
30 mg/kg, moxifloxacin and levofloxacin 25 mg/kg each, were administered IV.
Antibiotic levels were determined on samples of pleural fluid and bloods collected
serially over 12 h. Antibiotic levels were measured using HPLC.
Results: Each of the antibiotics penetrated well into the empyemic pleural fluid.
Antibiotic penetration was the greatest for clarithromycin (AUCPF / AUCblood ratio of
1.56) followed by moxifloxacin (AUCPF / AUCblood ratio of 1.37) and levofloxacin
(ratio of 1.13). The time to equilibration between the pleural fluid and blood
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antibiotic levels was more rapid for moxifloxacin (3.9 h) than for levofloxacin (4.4
h) and clarithromycin (7.7 h). With clarithromycin, the peak pleural fluid level
(CmaxPF of 2.88 µg/mL) occurred 1 h (TmaxPF of 1 h) after infusion and decreased
thereafter. The Cmaxblood was 3.53 µg/mL at 1 h after administration. With
moxifloxacin, the peak pleural fluid level (CmaxPF of 2.77 µg/mL) occurred 6 h
(TmaxPF of 6 h) after infusion and decreased thereafter. The Cmaxblood was 4.81
µg/mL at 1 h after administration. With levofloxacin, the peak pleural fluid level
(CmaxPF of 1.39 µg/mL) occurred at 6 h (TmaxPF of 6 h) after infusion. The
Cmaxblood was 1.88 µg/mL at 1 h after administration. The AUIC in the pleural fluid
was 45.99 µg*h/mL for moxifloxacin and 109.45 µg*h/mL for levofloxacin.
Conclusion: The levels of quinolones and clarithromycin in the pleural fluid after
intravenous administration are inhibitory for most usual pathogens in empyema.
The degree of penetration of the antibiotics should be considered when antibiotics
are selected for the treatment of patients with empyema.
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penetrates into empyemic pleural fluid using a new rabbit model of
empyema.
Methods: An empyema was created via intrapleural injection of 1mL
turpentine followed 24 h later by instillation of 5mL (1010) Escherichia
coli bacteria (ATCC 35218) into the pleural space of New Zealand white
rabbits. After an empyema was verified by thoracentesis and pleural fluid
analysis, clarithromycin 30 mg/kg was administered IV. Antibiotic levels
in samples of pleural fluid and blood collected serially for up to 12 h and
measured using HPLC.
Results: Clarithromycin penetrated well into the empyemic pleural fluid
(AUCPF / AUC blood ratio of 1.56).
The time to pleural fluid antibiotic level and blood antibiotic level
equilibration was 8 h.
The peak pleural fluid antibiotic level (CmaxPFof 2.88 g/mL) reached 1 h
(TmaxPF of 1 h) after infusion. The Cmaxblood was 3.53 g/mL in 1 h after
administration.
Conclusion: The degree of penetration should be considered when
macrolides are selected for the treatment of patients with empyema.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η θωρακική κοιλότητα αποτελείται από τον θωρακικό κλωβό µε το διάφραγµα στο
κατώτερο τµήµα για την καλύτερη προστασία και τη λειτουργία του πνεύµονα.
Μέσα στη θωρακική κοιλότητα, σε έναν περιορισµένο, αλλά προστατευµένο
χώρο, ο πνεύµονας κινείται και αλλάζει τον όγκο του διαρκώς κατά τις τις
διάφορες φάσεις της αναπνοής (Εικόνα 1).
Ο πνεύµονας εκτείνεται στην εισπνοή και συµπτύσσεται στην εκπνοή. Για να
µειωθεί

η

τριβή µεταξύ του πνεύµονα και του θωρακικού τοιχώµατος,

η

εσωτερική επιφάνεια του θωρακικού τοιχώµατος και η εξωτερική επιφάνεια του
πνεύµονα καλύπτονται από µια ορώδη, ελαστική µεµβράνη µε οµαλή επιφάνεια
λίπανσης: τον υπεζωκότα. Η υπεζωκοτική κοιλότητα µοιάζει µε έναν κλειστό,
ελαστικό σάκο που βρίσκεται µεταξύ του πνεύµονα και του θωρακικού
τοιχώµατος.
Ο υπεζωκότας και η υπεζωκοτική κοιλότητα είναι εποµένως ουσιαστικά για την
λειτουργία του πνεύµονα, όπως το περικάρδιο και η περικαρδιακή κοιλότητα για
την καρδιά. Είναι τόσο σηµαντικά, ώστε ακόµη και στο έµβρυο µια πρωτόγονη
σωµατική κοιλότητα (coelom) που καλύπτεται από µια ορώδη µεµβράνη
αναπτύσσεται προτού ακόµη να αναπτυχθούν όλα τα ζωτικής σηµασίας όργανα.

ΙΙ. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
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Το

µεσοθήλιο

και

ο

συνδετικός

ιστός

της

ορώδους

µεµβράνης,

συµπεριλαµβανοµένου του υπεζωκότα, του περικαρδίου και του περιτοναίου,
προέρχονται από το πρωτόγονο µεσόδερµα του εµβρύου.

Στο ανθρώπινο

έµβρυο, το πρωτόγονο µεσόδερµα χωρίζεται αρχικά στο µέσο και σε δύο
πλευρικά τµήµατα. Το µέσο τµήµα θα εξελιχθεί αργότερα στο κρανίο και στον
σπονδυλικό σωλήνα (προστατεύοντας τον εγκέφαλο και το νωτιαίο µυελό) και
στις πλευρές, στους µύες της ράχης και στα ραχιαία τµήµατα του θωρακικού
τοιχώµατος .
Τα πλευρικά τµήµατα χωρίζονται στον εσωτερικό σπλαχνοϋπεζωκότα (ο
πρόδροµος

των εσωτερικών

οργάνων) και τον πλευρικό

ή εξωτερικό

σωµατοϋπεζωκότα (ο πρόδροµος του πλευρικού σωµατικού τοιχώµατος) για να
διαµορφώσουν ένα ζεύγος κοιλοτήτων. Αυτές οι δύο κοιλότητες µε τον
σπλαχνοϋπεζωκότα και τον σωµατοϋπεζωκότα επεκτείνονται ουραιοκεφαλικά
κατά µήκος του µήκους του εµβρύου και κοιλιακά ή πρόσθια, έξω και πέρα από
την επιφάνεια του σάκου του εµβρύου. Η συνένωση του αριστερού και δεξιού
σωµατοϋπεζωκότα και των δύο κοιλοτήτων κοιλιακά, δηλ. η σύντηξη και η
ολοκλήρωση του κοιλιακού τοιχώµατος, δηµιουργούν ένα εµβρυϊκό «coelom», µια
πρωτόγονη σωµατική κοιλότητα, στην 7η εβδοµάδα της κύησης (1). Αυτή τη
στιγµή η κοιλότητα ήδη καλύπτεται από ένα στρώµα ορώδους µεµβράνης µε
µεσοθηλιακά κύτταρα στην επιφάνειά της (2).
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Με την πάροδο του χρόνου ο σάκος του εµβρύου αναπτύσσεται και όλα τα
εσωτερικά όργανα, όπως ο πνεύµονας, η καρδιά, το ήπαρ, το έντερο , και
καλύπτονται από ένα στρώµα ορώδους µεµβράνης. Το coelom διαιρείται στις
υπεζωκοτικές και την περιτοναϊκή κοιλότητα µε την σύµπτυξη του εγκάρσιου
διαφράγµατος, που ξεκινά από την κοιλιακή, καθώς επίσης και τις αριστερέςδεξιές πλευροπεριτοναϊκές πτυχές από το οπίσθιο τοίχωµα.

Όταν οι δύο

πλευροπεριτοναϊκές πτυχές συνενωθούν, οι δύο υπεζωκοτικές κοιλότητες
χωρίζονται ολοκληρωτικά µεταξύ τους και από την περικαρδιακή κοιλότητα (2). Η
εξέλιξη αυτή δίνει την ευελιξία στα όργανα να συµπτύσσονται , να εκπτύσσονται,
να µεταβάλλουν το σχήµα τους και να αναπτύσσονται στον περιορισµένο χώρο
µέσα στις τρεις κοιλότητες.

ΙΙΙ. Ο ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ
Το πέταλο του υπεζωκότα που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του πνεύµονα,
συµπεριλαµβανοµένων των µεσολόβιων σχισµών, ονοµάζεται σπλαγχνικός
υπεζωκότας. Αυτός που καλύπτει το υπόλοιπο της θωρακικής κοιλότητας,
συµπεριλαµβάνοντας

την εσωτερική επιφάνεια του θωρακικού κλωβού, το

µεσοδιάστηµα µεταξύ των πνευµόνων και το διάφραγµα, είναι ο τοιχωµατικός
υπεζωκότας. Ο σπλαγχνικός και τοιχωµατικός υπεζωκότας που συγχωνεύονται
στην πύλη του πνεύµονα, προέρχονται από την ίδια ορώδη µεµβράνη της
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πρόωρης εµβρυϊκής κοιλότητας. Στη συνέχεια, διαφοροποιούνται, από τις δοµές
που καλύπτουν.
Ο τοιχωµατικός υπεζωκότας περιλαµβάνει:1. τον πλευρικό υπεζωκότα, ο οποίος
καλύπτει τις εσωτερικές επιφάνειες των πλευρών και των µεσοπλεύριων µυών , 2.
τον διαφραγµατικό υπεζωκότα, ο οποίος καλύπτει την κυρτή επιφάνεια του
διαφράγµατος, 3. τον αυχενικό υπεζωκότα, ο οποίος εκτείνεται προς τα άνω, και
4. τον µεσοθωρακικό υπεζωκότα, ο οποίος καλύπτει τα σπλάχνα που περιέχονται
στο µεσοθωράκιο (3).
Η υπεζωκοτική κοιλότητα βρίσκεται µεταξύ του σπλαγχνικού και τοιχωµατικού
υπεζωκότα (4)

Η δεξιά και αριστερή υπεζωκοτική κοιλότητα είναι τελείως

χωρισµένες η µια από την άλλη, όπως επίσης και από το διάφραγµα και από την
περικαρδιακή κοιλότητα. Ο θόλος της υπεζωκοτικής κοιλότητας επεκτείνεται
επάνω από την πρώτη πλευρά για 2 έως 3 εκατ. κατά µήκος του µέσου ενός
τρίτου της κλείδας πίσω από τους στερνοκλειδοµαστοειδείς µύες. Χειρισµοί,
όπως η εισαγωγή ενός κεντρικού φλεβικού καθετήρα (CVP), η χειρουργική
εξαίρεση λεµφαδένων ή οι τυχαίοι τραυµατισµοί του τραχήλου, µπορούν να
τραυµατίσουν την υπεζωκοτική κοιλότητα και να προκαλέσουν πνευµοθώρακα.
Στο κατώτερο µεσοθωράκιο, ο πρόσθιος και ο οπίσθιος µεσοθωρακικός
τοιχωµατικός υπεζωκότας ανακάµπτούν προς τη θωρακική κοιλότητα καθώς ο
πνεύµονας αναπτύσσεται, και µπορούν να παραµείνουν κάθετα από την πύλη
του πνεύµονα µέχρι το διάφραγµα διαµορφώνοντας τον πνευµονικό σύνδεσµο. Ο
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σύνδεσµος αυτός διαιρεί το διάστηµα κάτω από την πύλη του πνεύµονα σε
πρόσθια και οπίσθια τµήµατα (5). Μπορεί να περιέχει µεγάλα λεµφικά αγγεία.
Σπάνια, τραυµατισµός ή ατελής απολίνωση αυτών των λεµφικών αγγείων κατά
τη διάρκεια

των χειρουργικών

επεµβάσεων µπορεί να οδηγήσει σε

µετεγχειρητική υπεζωκοτική συλλογή (6).
Συνήθως ο υπεζωκότας εκτείνεται µέχρι τα κατώτερα ή τα οπίσθια όρια του
θωρακικού κλωβού, αλλά µπορεί να επεκταθεί και πέρα από τα πλευρικά όρια
δεξιά υποστερνικά και αµφοτερόπλευρα στις πλευροσπονδυλικές γωνίες. Σε µια
ακτινολογική µελέτη, ο πνεύµονας βρίσκεται στο επίπεδο ή κάτω από το επίπεδο
της 12ης πλευράς στο 80% των ασθενών και στο 18% ο πνεύµονας φθάνει προς
τα πίσω στο επίπεδο του Ο1 σπονδύλου δίπλα στις δύο πλευροσπονδυλικές
γωνίες (7).
Στη βαθιά εισπνοή ο πνεύµονας γεµίζει τελείως την υπεζωκοτική κοιλότητα. Κατά
τη διάρκεια της εκπνοής ή της ήρεµης αναπνοής, λόγω της σύµπτυξης του
πνεύµονα, οι οπίσθιες ή οι ακραίες περιοχές του τοιχωµατικού υπεζωκότα που
εκτείνονται πέρα από τα πλευρικά όρια µπορεί να είναι σε άµεση επαφή µεταξύ
τους ώστε να δηµιουργήσουν την εντοµή. Πλεόνασµα ποσότητας υγρού µέσα
στην υπεζωκοτική κοιλότητα συνήθως συγκεντρώνεται αρχικά σε αυτήν την
εντοµή.

Οι προσπάθειες να αναρροφηθεί το υγρό από την εντοµή ή η

χειρουργική προσέγγιση του ήπατος,των επινεφριδίων ή των νεφρών οπίσθια
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είναι δυνατόν να τραυµατίσουν τον πνεύµονα και τον υπεζωκότα προκαλώντας
τον πνευµοθώρακα ή αιµοθώρακα (7).
Ο σπλαγχνικός υπεζωκότας επεκτείνεται στα µεσολόβια διαστήµατα. Συνεπώς
κάθε λοβός µπορεί να συρρικνωθεί ή να εκπτυχθεί ξεχωριστά, χωρίς να
επηρεάζει τους άλλους λοβούς. Εντούτοις, ανώµαλες διαιρέσεις των λοβών και
των επιµέρους τµηµάτων είναι συχνές (4) και οι µεσολόβιες σχισµές µπορούν
ηµιτελώς ή εντελώς να χωριστούν από τα διαφράγµατια. Οι σχισµές αυτές µπορεί
να εµφανιστούν ως γραµµικές σκιές ή "εξαφανισµένους όγκους" ακτινογραφικά
όταν παγιδεύουν υγρό σε παθήσεις όπως η καρδιακή ανεπάρκεια (8).
Η µείζονα µεσολόβιος σχισµή του πνεύµονα επεκτείνεται λοξά προς τα κάτω, από
πίσω προς τα µπροστά, περίπου παράλληλα προς την έκτη πλευρά. Κατά
συνέπεια, ένας θωρακικός σωλήνας που τοποθετείται στο πέµπτο, έκτο, ή έβδοµο
µεσοπλεύριο διάστηµα µπορεί να εισέλθει στην υπεζωκοτική κοιλότητα κοντά στη
µείζονα µεσολόβιο σχισµή, και αν κατευθύνεται κεντρικά, µπορεί να εισέλθει και
να παγιδευτεί µέσα στη σχισµή µε συνέπεια την αναποτελεσµατική παροχέτευση
(9).

IV. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
Η φυσιολογική υπεζωκοτική επιφάνεια είναι οµαλή, υγρή, στίλβουσα και
ηµιδιαφανής. Μικροσκοπικά ο υπεζωκότας διαιρείται σε πέντε στρώµατα.
Ξεκινώντας από την πλευριτική επιφάνεια τα στρώµατα είναι: 1. ένα ενιαίο
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στρώµα µεσοθηλιακών κυττάρων, 2. ένα λεπτό στρώµα υποµεσοθηλιακού
συνδετικού ιστού που συµπεριλαµβάνει και τον βασικό υµένα, 3. ένα λεπτό
επιφανειακό ελαστικό στρώµα, 4. ένα χαλαρό στρώµα συνδετικού ιστού και 5.
ένα βαθύ ινοελαστικό στρώµα. Βέβαια το πάχος κάθε στρώµατος ποικίλει µεταξύ
των διαφόρων ειδών και µεταξύ διαφορετικών περιοχών του υπεζωκότα στα ίδια
ζώα (4, 10 - 14).
Η διάµετρος των ανθρώπινων µεσοθηλιακών κυττάρων κυµαίνεται από 16,4 ± 6,8
έως 41,9 ± 9,5 µm και το πάχος από 1 ως 4 µm (10,14). Τα µεσοθηλιακά
κύτταρα µπορούν να εµφανιστούν επιπεδωµένα, όπως τα ενδοθηλιακά κύτταρα ή
κυβοειδή, όπως τα επιθηλιακά κύτταρα. Η µορφή και το µέγεθος των
µεσοθηλιακών κυττάρων αντικατοπτρίζουν συνήθως την δοµή του υπεζωκότα και
τη λειτουργική θέση των κυττάρων.
Το πάχος και τα όρια του δεύτερου και του τρίτου στρώµατος ποικίλουν. Το
χαλαρό τέταρτο στρώµα συνδετικού ιστού περιέχει λιπώδη ιστό, αγγεία, νεύρα
και λεµφικό δίκτυο, και είναι συχνά το επίπεδο της πλευρεκτοµής. Το πέµπτο
βαθύ ινοελαστικό στρώµα βρίσκεται σε άµεση επαφή ή συγχωνεύεται µε το
παρέγχυµα του πνεύµονα, το διάφραγµα, το µεσοθωράκιο
τοίχωµα.

V. Η ΛΕΠΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤAΡΩΝ

ή το θωρακικό
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Όπως περιγράφηκε, ένα ενιαίο στρώµα πολυγωνικών µεσοθηλιακών κυττάρων
καλύπτει την επιφάνεια του τοιχωµατικού και του σπλαχνικού υπεζωκότα. Το
βασικό χαρακτηριστικό του µεσοθηλιακού κυττάρου είναι οι θαµνώδεις
µικρολάχνες στην επιφάνεια που φαίνονται καλύτερα µε ηλεκτροµικροσκοπική
ανίχνευση (Εικόνες 2 και 3). Οι µικρολάχνες έχουν διάµετρο περίπου 0,1 µm και
µήκος µέχρι 3 µm ή περισσότερο. Πολλές µικρολάχνες συχνά αθροίζονται και
εµφανίζονται κυµατιστές (10, 14- 17).
Οι µικρολάχνες συµβάλλουν πιθανώς στο σχηµατισµό, στην απορρόφηση και
στην οργάνωση της λιπαντικής επιφάνειας του πλευριτικού υγρού. Τα
πινοκυτταρικά έγκλειστα

είναι πολυάριθµα και συχνά σχετίζονται µε τις

µικρολάχνες της κυτταρικής µεµβράνης των µεσοθηλιακών κυττάρων, ιδιαίτερα
αυτών στην υπεζωκοτική επιφάνεια.
Ο πυρήνας ενός µεσοθηλιακού κυττάρου είναι ωοειδής και έχει µεγάλο
πυρηνίσκο. Το κυτταρόπλασµα µπορεί να είναι λεπτό και ελάχιστο ή πυκνό και
άφθονο, αλλά πάντα έχει ένα µέτριο έως άφθονο αριθµό οργανιδίων
συµπεριλαµβάνοντας µιτοχόνδρια, ένα τραχύ και οµαλό ενδοπλασµατικό δίκτυο
και πυκνά σωµάτια (εικόνα 3). Υπάρχουν επίσης ριβοσωµάτια, ενδιάµεσες
ινώδεις κατασκευές, συσκευές Golgi και κόκκοι γλυκογόνου, υποδεικνύοντας ότι
το µεσοθηλιακό είναι ένα ενεργό κύτταρο (18).
Υπάρχει στενή σύνδεση µεταξύ των µεσοθηλιακών κυττάρων στο ακραίο τµήµα
τους. Εντούτοις, η παρουσία ενδιάµεσων συνδέσµων και δεσµοσωµατίων είναι
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λιγότερο εµφανής (19). Τα βασικά τµήµατα δύο παρακείµενων µεσοθηλιακών
κυττάρων επικαλύπτονται συχνά, αλλά δεν προσκολλούνται ούτε συνδέονται µε
µεσοκυττάριες συνδέσεις. Η επικάλυψη εξαφανίζεται όταν ο πνεύµονας είναι σε
πλήρη εισπνοή (19). Αυτό δείχνει ότι τα µεσοθηλιακά κύτταρα διατείνονται και ότι
τα κυτταρικά τους σώµατα ολισθαίνουν το ένα πάνω στο άλλο κατά τη διάρκεια
των αναπνευστικών κινήσεων. Ο βασικός υµένας υπάρχει πάντα κάτω από τα
µεσοθηλιακά κύτταρα και κάτω από τις επικαλυµµένες κυτταροπλασµατικές
λειτουργίες.
Η ενδοµεµβρανική οργάνωση των συνδέσµων µεταξύ των µεσοθηλιακών
κυττάρων του τοιχωµατικού υπεζωκότα είναι χαλαρή και µοιάζει µε αυτήν του
φλεβικού ενδοθηλίου (19, 20). Αυτό δείχνει ότι το τοιχωµατικό µεσοθηλιακό
στρώµα είναι τόσο ασταθές όσο το ενδοθηλιακό στρώµα µιας µικρής φλέβας.
Αντίθετα, η αντίστοιχη ενδοµεµβρανική οργάνωση µεταξύ των σπλαχνικών
µεσοθηλιακών κυττάρων στα ποντίκια είναι πιο σύνθετη από αυτή των
τοιχωµατικών κυττάρων (19, 20). Αυτό δείχνει ότι το σπλαχνικό µεσοθηλιακό
στρώµα υφίσταται µεγαλύτερη ελαστική διάταση από ότι το τοιχωµατικό και ότι
είναι πιο ανθεκτικό σε διαρροές.

VI. ΟΙ ΜΙΚΡΟΛΑΧΝΕΣ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
Οι µικρολάχνες είναι παρούσες σε ολόκληρη την υπεζωκοτική επιφάνεια αλλά
διανέµονται άνισα. Η πυκνότητα τους κυµαίνεται περίπου στις 600 (µέσος όρος
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300) ανά 100 µm2(εικόνα 2), (11,14- 16). Γενικά περισσότερες µικρολάχνες
βρίσκονται στα κατώτερα τµήµατα του πνεύµονα και του θωρακικού τοιχώµατος,
όπως και

στον σπλαχνικό υπεζωκότα (11, 14). Αντίθετα, η µικρότερη

συγκέντρωση παρατηρείται στον υπεζωκότα που καλύπτει τις πλευρές.
Η λειτουργία των µικρολαχνών δεν είναι σαφής. Οι µικρολάχνες αυξάνουν την
επιφάνεια του κυττάρου και πιθανώς να αυξάνουν τις λειτουργίες που εξαρτώνται
από την κυτταρική µεµβράνη, όπως είναι ο αριθµός ποικίλων υποδοχέων και η
παραγωγή ενζύµων, όπως οι µεταλλοπρωτεϊνάσες. Η συνένωση των
µικρολαχνών και των πινοκυτταρικών εγκλείστων µπορεί να είναι σηµαντική στις
διακυτταρικές επικοινωνίες (21). Εντούτοις, η σηµαντικότερη λειτουργία των
µικρολαχνών είναι να παγιδεύουν γλυκοπρωτεΐνες πλούσιες σε υαλουρονικό οξύ
µε σκοπό να λιπάνουν την υπεζωκοτική επιφάνεια και να ελαττώσουν την τριβή
µεταξύ του πνεύµονα και του θώρακα (14, 15).
Οι µικρολάχνες και το υαλουρονικό οξύ είναι αφθονότερες στο κατώτερο τµήµα
της θωρακικής κοιλότητας, όπου επιτελούνται η συστολή και η χαλάρωση του
διαφράγµατος, όπως και η σύµπτυξη και έκπτυξη του πνεύµονα και του
θωρακικού κλωβού. Το υαλουρονικό οξύ εκκρίνεται από τα µεσοθηλιακά, όπως
και από τα µεσεγχυµατικά κύτταρα στο υποµεσοθηλιακό διάµεσο ιστό. Το
υαλουρονικό οξύ φαίνεται από τους µπλε ή κολλοειδείς λεκέδες σιδήρου στο απλό
ή το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (14).
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VII. Η ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ

1. Η ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
Η αρτηριακή παροχή αίµατος του τοιχωµατικού υπεζωκότα είναι πολύ πλούσια
και προέρχεται από τους πολλαπλούς κλάδους πολλών παρακείµενων αρτηριών
της συστηµατικής κυκλοφορίας: ο πλευρικός υπεζωκότας αιµατώνεται από τις
διαπλευρικές και τις έσω µαστικές αρτηρίες, ο διαφραγµατικός υπεζωκότας από
τις βρογχικές, τις άνω διαφραγµατικές, τις έσω µαστικές και τις µεσοπλεύριες
αρτηρίες, ο αυχενικός υπεζωκότας από τις υποκλείδιες αρτηρίες, ο
διαφραγµατικός υπεζωκότας από τους άνω φρενικούς κλάδους των έσω
µαστικών αρτηριών, τις µεσοπλεύριες αρτηρίες, τη θωρακική αορτή και τις
κατώτερες φρενικές αρτηρίες της κοιλιακής αορτής (3,4,13).
Οι φλέβες του τοιχωµατικού υπεζωκότα ακολουθούν τις αρτηρίες στην άζυγο
φλέβα και έπειτα στην άνω κοίλη φλέβα. Οι φλέβες του διαφράγµατος εκβάλλουν
είτε προς τα κάτω στην κάτω κοίλη φλέβα µέσω των κατώτερων φρενικών
φλεβών, είτε προς τα άνω στην άνω κοίλη φλέβα µέσω των ανώτερων φρενικών
φλεβών, οι οποίες πορεύονται παράλληλα µε την έσω µαστική αρτηρία και έπειτα
στην βραχιοκεφαλική αύλακα.

2. Η ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
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Αντίθετα µε τον τοιχωµατικό υπεζωκότα, η αιµάτωση του σπλαχνικού είναι υπό
αµφισβήτηση στους ανθρώπους. Στα ζώα µε παχύ υπεζωκότα, όπως τα άλογα ,
οι χοίροι ή τα πρόβατα, η παροχή αίµατος στον σπλαχνικό υπεζωκότα γίνεται
από τις βρογχικές αρτηρίες. Σε εκείνα µε λεπτό υπεζωκότα, όπως τα ποντίκια, οι
αρουραίοι και τα κουνέλια, προέρχεται από την πνευµονική κυκλοφορία. Ο
Albertine και συνεργάτες έδειξαν ότι στα πρόβατα αποκλειστικά η βρογχική
αρτηρία αρδεύει τον σπλαχνικό υπεζωκότα (10).
Οι άνθρωποι έχουν παχύ σπλαχνικό υπεζωκότα. Εποµένως, η συστηµατική
βρογχική κυκλοφορία θα έπρεπε να παρέχει αίµα στον ανθρώπινο σπλαχνικό
υπεζωκότα, αν και αυτό δεν είναι τελείως σίγουρο (22). Όλοι οι ερευνητές
συµφωνούν ότι η βρογχική αρτηρία παρέχει αίµα στο µεγαλύτερο µέρος του
υπεζωκότα που καλύπτει το µεσοθωράκιο, τις µεσολόβιες πτυχές και ένα τµήµα
του διαφράγµατος. Η παροχή αίµατος για τα υπόλοιπα τµήµατα του σπλαχνικού
υπεζωκότα, δηλαδή για ολόκληρη την κυρτή πλευρική επιφάνεια των πνευµόνων
και για το µεγαλύτερο µέρος της διαφραγµατικής επιφάνειας, είναι λιγότερο
γνωστή (23). Για µερικούς ερευνητές (4), η αιµάτωση του µέρους αυτου του
σπλαχνικού υπεζωκότα παρέχεται από τις πνευµονικές αρτηρίες. Ο Milne και
Pistolesi, µε τεχνικές που χρησιµοποιούνται για να σκιαγραφήσουν τα
πνευµονικά και βρογχικά κανάλια, κατέλήξαν στο συµπέρασµα ότι η σπλαχνική
υπεζωκοτική κυκλοφορία προέρχεται από την πνευµονική κυκλοφορία (24). Στους
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ανθρώπους υπάρχει διαφωνία σε ότι αφορά την αιµάτωση του σπλαχνικού
υπεζωκότα.
Το µεγαλύτερο µέρος της φλεβικής επιστροφής του σπλαχνικού υπεζωκότα που
αιµατώνεται από τη βρογχική αρτηρία γίνεται µέσω των πνευµονικών φλεβών,
εκτός από µια µικρή περιοχή γύρω από την πύλη όπου οι πλευρικές φλέβες
καταλήγουν στις βρογχικές φλέβες.

3.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
Στους ανθρώπινους πνεύµονες, αναστοµώσεις µεταξύ των συστηµατικών και
πνευµονικών αρτηριών και των φλεβών υπάρχουν φυσιολογικά πιθανώς λιγότερο
από 5 %, αλλά αυξάνονται µε την ηλικία και µε διάφορες χρόνιες πνευµονικές
παθήσεις. (4). Στους ανθρώπους µεγάλης ηλικίας, οι βρογχικές αρτηρίες στο
σπλαχνικό υπεζωκότα, ειδικά εκείνες µακριά από την πύλη, είναι συχνά
σκληρωτικές. Είναι πιθανό ότι η πνευµονική κυκλοφορία, µε κάποια λειτουργική
επιβάρυνση, θα αντιστάθµιζε τη µοίρα του υπεζωκότα που στερείται από την
βρογχική παροχή αίµατος. Αυτό είναι προφανέστερο στις υπεζωκοτικές
φυσαλίδες του πνεύµονα (bullae).
Στον µεγάλης ηλικίας πνεύµονα και σε πολλές χρόνιες πνευµονικές και
πλευριτικές παθήσεις, το βρογχικό αρτηριακό σύστηµα αυξάνεται γύρω από τον
αεραγωγό στο µεσολόβιο διάφραγµα ή ακόµα και στον υπεζωκότα µε ίνωση. Σε
υπεζωκοτικές φλεγµονές και σε ίνωση, ειδικά όταν αναπτύσσονται συµφύσεις
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ανάµεσα στον πνεύµονα και στο θωρακικό τοίχωµα, οι συστηµατικές αρτηρίες
αρδεύουν τον σπλαγχνικό υπεζωκότα από την τοιχωµατική πλευρά. Η αλλαγή της
αγγειακής παροχής χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση κατά την αντιµετώπιση
παθήσεων του πνεύµονα και του υπεζωκότα,.

VIII. ΝΕΥΡΩΣΗ
Ο πλευρικός υπεζωκότας και το περιφερικό τµήµα του διαφραγµατικού
υπεζωκότα νευρώνονται από τα µεσοπλεύρια νεύρα (3,13). Όταν κάποια από
αυτές τις περιοχές ερεθίζεται, ο πόνος αντανακλάται στο παρακείµενο θωρακικό
τοίχωµα. Αντίθετα, το φρενικό νεύρο νευρώνει την κεντρική µοίρα του
διαφράγµατος. Με τον ερεθισµό αυτής της µοίρας του διαφραγµατικού
υπεζωκότα, ο πόνος αντανακλάται στη σύστοιχη ωµοπλάτη.
Ο σπλαχνικός υπεζωκότας νευρώνεται εκτενώς από τους πνευµονικούς κλάδους
του πνευµονογαστρικού νεύρου και της συµπαθητικής αλύσου. Ο σπλαχνικός
υπεζωκότας δεν περιέχει καµία ίνα πόνου και µπορούν να γίνουν χειρισµοί χωρίς
πρόκληση πόνου. Εποµένως, η παρουσία πλευριτικού θωρακικού πόνου δείχνει
πάντα ερεθισµό του τοιχωµατικού υπεζωκότα.

ΙΧ. ΠΛΕΥΡΙTIΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Φυσιολογικά η ποσότητα του πλευριτικού υγρού είναι µικρή. Κάποιος µπορεί να
συλλέξει περίπου 0,2 ml υγρού από την υπεζωκοτική κοιλότητα του κουνελιού και
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λιγότερο από 1 ml στον άνθρωπο (25). Σε µια άλλη µελέτη, ο όγκος του πλευρικού
υγρού που συλλέχτηκε από την υπεζωκοτική κοιλότητα στο κουνέλι ήταν 0,98 ml
και στο σκυλί 2,35 ml (26).
Το πλευριτικό υγρό σχηµατίζει ένα λεπτό στρώµα πάχους τουλάχιστον 10 µm,
που βρίσκεται µεταξύ

του σπλαχνικού και του τοιχωµατικού πετάλου του

υπεζωκότα (27,28). Το στρώµα του υγρού είναι αρκετά πυκνό, ώστε να
αποτρέψει την επαφή µεταξύ των δυο πετάλων. (29). Πειραµατικά, ο Albertine και
λοιποί έδειξαν ότι δεν υπάρχει άµεση επαφή µεταξύ των σπλαχνικών και
τοιχωµατικών µεσοθηλιακών κυττάρων στην υπεζωκοτική κοιλότητα του
πρόβατου(30).
Το πλευριτικό υγρό περιέχει 1 έως 2 g πρωτεΐνης ανά 100 ml, παρόµοια µε τη
συγκέντρωση που ανιχνεύεται στο διάµεσο υγρό των ζώων και των ανθρώπων
(25, 31).Αντίθετα, οι πρωτεΐνες µεγάλου µοριακού βάρους, όπως η LDH (µοριακό
βάρος 134000), στο πλευριτικό υγρό κυµαίνονται σε επίπεδα χαµηλότερα από το
µισό από αυτά που βρίσκονται στον ορό. Υπάρχουν 1400 έως 4500 κύτταρα σε 1
µl πλευριτικού υγρού στα ζώα και τους ανθρώπους (25, 26, 31).Αυτά είναι
συνήθως µακροφάγα µε µερικά λεµφοκύτταρα και ερυθρά αιµοσφαίρια.
Το πλευριτικό υγρό προέρχεται από τη συστηµατική κυκλοφορία, κυρίως από τον
τοιχωµατικό υπεζωκότα στην

περιοχή της υπεζωκοτικής κοιλότητας που τα

αγγεία είναι κοντά στην επιφάνεια των µεσοθηλιακών κυττάρων. Η
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επαναρρόφηση γίνεται µέσω του λεµφικού δικτύου κυρίως στον τοιχωµατικό
υπεζωκότα, στη διαφραγµατική επιφάνεια και στη µεσοθωρακική περιοχή (32).
Η ανταλλαγή υγρού µεταξύ των κυψελίδων, του διάµεσου πνευµονικού ιστού και
της υπεζωκοτικής κοιλότητας είναι περιορισµένη, όπως περιγράφηκε νωρίτερα.
Εντούτοις σε παθολογικές καταστάσεις, όπως η συµφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια (CHF), το σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων
(ARDS), το υψηλής διαπερατότητας οίδηµα των πνευµόνων, δεν υπάρχουν
εµπόδια και το κυψελιδικό και πνευµονικό διάµεσο υγρό µπορεί να µετακινηθεί
προς την υπεζωκοτική κοιλότητα. Σε τέτοιες καταστάσεις η υπεζωκοτική κοιλότητα
αποτελεί µια από τις κύριες εξόδους για την απορρόφηση του οιδήµατος των
πνευµόνων (33).

Χ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΥΠΕΖΩΚOΤΑ
Η επικοινωνία µέσα και έξω από τον υπεζωκότα γίνεται µε βάση τον λόγο
υδροστατικής-ογκωτικής (ωσµοτικής) πίεσης (33). Επειδή το υγρό στην
υπεζωκοτική κοιλότητα συµµετέχει στη λειτουργία της αναπνοής διατηρείται
σταθερό σε ότι αφορά τον όγκο και το πάχος του (34).
Το ύδωρ και µόρια µικρότερα από 4 nm µπορούν να περάσουν ελεύθερα
ανάµεσα από τα µεσοθηλιακά κύτταρα. Ενδοϋπεζωκοτικές εγχύσεις µε φερριτίνη
(11nm), µόρια άνθρακα (20-50 nm), µόρια πολυστυρένιου (µέχρι 1000 nm),
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υπότονου και υπέρτονου υγρού προκαλούν αύξηση στον αριθµό και στο µέγέθος
των κυτταροπλασµατικών και πινοκυτταρικών εγκλείστων µέσα στα µεσοθηλιακά
κύτταρα (19, 35). Mερικά από τα µικρότερα µόρια βρίσκονται στα µεσεγχυµατικά
κύτταρα στο πλευριτικό τοίχωµα (19). Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η
διακυτταρική µεταφορά είναι ενεργός στο µεσοθηλιακό κύτταρο.
Εντούτοις, τα µόρια µε µέγεθος 1000 nm απορροφούνται από το µεσοθηλιακό
κύτταρο, αλλά δεν µεταφέρονται παραπέρα από το βασικό υµένα. Παρά το
γεγονός ότι το τοιχωµατικό µεσοθηλιακό στρώµα κυττάρων µπορεί να είναι
ασταθές, η αποτελεσµατική αποµάκρυνση των µεγάλων µορίων ή κυττάρων µέσω
του υπεζωκότα δεν είναι δυνατή, εκτός αν ο βασικός υµένας και τα βαθύτερα
στρώµατα του υπεζωκότα έχουν καταστραφεί.
Βέβαια ο µη επιπλεγµένος αιµοθώρακας αυτοϊάται και τα ερυθρά αιµοσφαίρια
εισέρχονται στη συστηµατική κυκλοφορία (36, 37). Επιπλέον πρωτεΐνες µεγάλου
µοριακού βάρους και ισοσµωτικό υγρό απορροφούνται στην υπεζωκοτική
κοιλότητα µέσω του λεµφικού δικτύου (38). Εποµένως, µια µεγαλύτερη και
ταχύτερη επικοινωνία, εκτός από την κυτταροπλασµατική µεταφορά, θα πρέπει να
υπάρχει µεταξύ της υπεζωκοτικής κοιλότητας και της συστηµατικής κυκλοφορίας.

ΧΙ. ΛΕΜΦΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Το λεµφικό δίκτυο µέσα στον πνεύµονα διαιρείται σε δύο συστήµατα: το
επιφανειακό ή πλευρικό πλέγµα, που εντοπίζεται στο υποϋπεζωκοτικό στρώµα
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του συνδετικού ιστού του σπλαχνικού υπεζωκότα, και το βαθύ πλέγµα που
βρίσκεται

στα

αγγειοβρογχικά

δεµάτια,

συµπεριλαµβανοµένου

του

περιβρογχικού, αγγειακού, και του µεσολόβιου διαφράγµατος ή του συνδετικού
ιστού. Οι επικοινωνίες µεταξύ των δύο πλεγµάτων υπάρχουν µόνο στους
συνδέσµους του υπεζωκότα και στο µεσολόβιο διάφραγµα (4,13).
Η υπεζωκοτική κοιλότητα µπορεί να θεωρηθεί ως ένας διασταλτός διάµεσος
χώρο, µεταξύ του προαναφερθέντος επιφανειακού πνευµονικού υπεζωκοτικού
πλέγµατος και του τοιχωµατικού λεµφικού συστήµατος. Αυτές οι δύο λεµφικές
κυκλοφορίες διαδραµατίζουν σηµαντικούς, αλλά διαφορετικούς ,ρόλους στο
σχηµατισµό και την µετακίνηση του πλευριτικού υγρού σε φυσιολογικές ή και
άλλες συνθήκες (23, 33). Οι δοµές και οι ρόλοι τους συζητούνται περαιτέρω.

1. ΛΕΜΦΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
Το επιφανειακό λεµφικό πλέγµα του σπλαχνικού υπεζωκότα αποτελείται από τα
τριχοειδή λεµφαγγεία και τα λεµφικά αγγεία. Τα µεγαλύτερα λεµφικά αγγεία που
συλλέγουν την λέµφο βρίσκονται κυρίως κατά µήκος των πλευρικών βάσεων των
αναπνευστικών λοβίων και διαµορφώνουν ένα ευρύ πολυεδρικό δίκτυο. Οι
δευτερεύοντες κλάδοι και τα τριχοειδή αγγεία διανέµονται τυφλά και άνισα στο
δίκτυο (23).
Παρόλο που η λέµφος µπορεί να κυκλοφορεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση
ανάλογα µε τη διαφορά πίεσης, τα µεγαλύτερα λεµφικά αγγεία του σπλαχνικού

140

υπεζωκότα έχουν βαλβίδες, κατευθύνοντας τη ροή προς την πύλη του πνεύµονα.
Εποµένως, όλη η λέµφος από το σπλαχνικό υπεζωκότα φθάνει τελικά στην πύλη
του πνεύµονα, είτε µε την είσοδο των λεµφαγγείων στα µεσολόβια διαφραγµάτια
του πνεύµονα, είτε µε τη ροή κατά µήκος µιας µεγάλης φλέβας στην επιφάνεια του
πνεύµονα. Ανατοµικά τα περισσότερα µεγάλα και µικρά λεµφαγγεία στο
σπλαχνικό υπεζωκότα βρίσκονται πιο κοντά στις κυψελίδες παρά στην πλευρά
της υπεζωκοτικής κοιλότητας και αρδεύουν το περιεχόµενό τους σε αγγεία στα
µεσολόβια διαφράγµατα.
2. ΛΕΜΦΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
Στους ανθρώπους τα λεµφικά πλέγµατα του πλευρικού υπεζωκότα εντοπίζονται
κυρίως στα µεσοπλεύρια διαστήµατα και απουσιάζουν ή είναι ελάχιστα πάνω
στις πλευρές(23). Η λέµφος που συλλέγεται στον πλευρικό υπεζωκότα
παροχετεύεται κοιλιακά προς τους λεµφαδένες κατά µήκος της έσω µαστικής
αρτηρίας ή ραχιαία προς τους έσω µεσοπλεύριους λεµφαδένες κοντά στην
κορυφή των πλευρών.
Τα λεµφαγγεία του µεσοθωρακικού υπεζωκότα είναι πιο αυξηµένα στις περιοχές
µε άφθονο παχύ συνδετικό ιστό και η λέµφος παροχετεύεται στους
τραχειοβρογχικούς και στους µεσοθωρακικούς λεµφαδένες. Στην κατώτερη µοίρα
του µεσοθωρακίου, το λεµφικό δίκτυο συνδέεται µε τις εστίες του Kampmeier. Τα
λεµφαγγεία

του

διαφραγµατικού

υπεζωκότα

παροχετεύονται

στους
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παραστερνικούς, στους µέσους φρενικούς και στους οπίσθιους διαφραγµατικούς
λεµφαδένες.
Το λεµφικό δίκτυο του τοιχωµατικού υπεζωκότα είναι µεγαλύτερο και λιγότερο
περιορισµένο από το αντίστοιχο του σπλαχνικού υπεζωκότα ,όπως συµβαίνει και
µε το αρτηριακό και το φλεβικό του σύστηµα. Εποµένως, το τοιχωµατικό λεµφικό
δίκτυο διαδραµατίζει κύριο ρόλο στην µετακίνηση του πλευρικού περιεχοµένου σε
φυσιολογικές ή µη καταστάσεις. Αυτή η µετακίνηση στηρίζεται στις υπεζωκοτικέςλεµφικές επικοινωνίες.

ΧΙΙ. Η ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ-ΛΕΜΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ύπαρξη ανατοµικών επικοινωνιών µεταξύ ορώδους κοιλότητας (ειδικά της
περιτοναϊκής κοιλότητας) και λεµφαγγείων έγινε αντιληπτή πριν από τη
µορφολογική επιβεβαίωση (36). Η υπόθεση αυτή έγινε από τον Von
Recklinghausen το 1863 (39) και από τον Dybkowsky το 1866 (40), και
αποδείχθηκε από τις υπερηχοτοµογραφικές µελέτες κατά τη δεκαετία του '70 (41,
42). Η υπεζωκοτική-λεµφική επικοινωνία αποτελείται από τις ακόλουθες δοµές.
1. ΣΤΟΜΑΤΙΑ
Ωοειδείς ή στρογγυλές οπές διαµέτρου 2 έως 6 µm έχουν βρεθεί σε ορισµένες
περιοχές στην υπεζωκοτική επιφάνεια του κατώτερου θωρακικού τοιχώµατος, του
µεσοθωρακίου και του διαφράγµατος στα κουνέλια και στα ποντίκια (41, 42). ∆εν
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αναγνωρίζονται εύκολα, µπορούν να είναι µεµονωµένα (εικόνα 4), αλλά
συχνότερα βρίσκονται κατά οµάδες. Ο Shinohara βρήκε περίπου 1000 λεµφικά
στοµάτια στο ηµιθωράκιο ενός αρουραίου (43). Το 15 % των λεµφικών στοµατίων
διανέµονταν στις κοιλιακές-ανώτερες περιοχές του θωρακικού τοιχώµατος, και
περίπου το 85% στη ραχιαία-ουραία περιοχή. Στις κοιλιακές-ανώτερες περιοχές
τα λεµφικά στοµάτια βρίσκονταν κατά µήκος του πλευρικού ορίου και στη
ραχιαία-ουραία περιοχή κυρίως στον προ - και στον παρασπονδυλικό λιπώδη
ιστό. Επιπλέον, περιέγραψε µερικούς µικρούς µεσοθηλιακούς πόρους και
χάσµατα, αλλά υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα λεµφικό στοµάτιο ανοικτό
στην πλευρική επιφάνεια του διαφράγµατος.
Στοµάτια έχουν βρεθεί στον τοιχωµατικό και διαφραγµατικό υπεζωκότα και είναι
ιδιαίτερα άφθονα στο τοιχωµατικό περιτόναιο σε πολλά είδη και στους
ανθρώπους (41, 42, 44). Αντίθετα, µέχρι σήµερα, στοµάτια δεν έχουν βρεθεί στη
σπλαχνική επιφάνεια σε όλα τα ζώα που µελετήθηκαν.
2. ΗΘΜΟΕΙ∆ΕΣ ∆ΙΚΤΥΟ
Η βάση της µοίρας του τοιχωµατικού υπεζωκότα µε τα στοµάτια είναι ένα χαλαρα
πλεγµένο στρώµα από δέσµες συνδετικού ιστού που διαπλέκονται µεταξύ τους
(εικόνα 5) (45, 46). Το ηθµοειδές δίκτυο διαµορφώνει τη στέγη ενός λεµφικού
καναλιού (µέρος 3 κατωτέρω). Ένα στρώµα µεσοθηλιακών κυττάρων καλύπτει
την πλευρική επιφάνεια αυτού του δικτύου συνδετικού ιστού και ένα στρώµα
λεµφικών ενδοθηλιακών κυττάρων καλύπτει την αντίθετη επιφάνεια (εικόνα 6)
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(41). Τα στοµάτια πιθανώς να σχηµατίζονται στις περιοχές που τα παρακείµενα
κύτταρα και των δυο επιφανειών δεν καλύπτουν το διάστηµα µεταξύ των ινών
συνδετικού ιστού. Ηθµοειδές δίκτυο δεν έχει βρεθεί στο σπλαχνικό υπεζωκότα
ούτε στους ανθρώπους ούτε σε άλλα είδη ζώων.
3.ΒΟΘΡΙΑ-ΣΤΟΜΙΑ( lacuna)ΚΑΙ ΛΕΜΦΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Κάτω από τα στοµάτια και το ηθµοειδές δίκτυο υπάρχει ένα βοθρίο που είναι ο
τελικός προορισµός κάθε λεµφαγγείου. Το βοθρίο αυτό έχει µικρά στοµάτια
ανοιχτά προς την υπεζωκοτική

κοιλότητα από τη µία πλευρά και

ένα

παροχετευτικό λεµφικό κανάλι µε βαλβίδες από την άλλη (41).
Οι αναπνευστικές κινήσεις αλλάζουν τον ρυθµό αποµάκρυνσης των µορίων, των
ερυθρών αιµοσφαιρίων και του υγρού από την υπεζωκοτική κοιλότητα (34, 36,
41). Στην εισπνοή, το θωρακικό τοίχωµα διατείνεται και τα µεσοπλεύρια
διαστήµατα διευρύνονται. Τα στοµάτια είναι επίσης ανοικτά. Συγχρόνως, το υγρό
και τα µόρια στην υπεζωκοτική κοιλότητα απορροφούνται στο βοθρίο λόγω
αρνητικής πίεσης ή ωθούνται σε αυτό από τον εκπτυσσόµενο πνεύµονα. Στην
εκπνοή, οι διάµετροι των στοµατίων µειώνονται αφού συµπτύσσεται η θωρακική
κοιλότητα. Το βοθρίο συµπιέζεται και το υγρό και τα µόρια ωθούνται στο λεµφικό
κανάλι. Στην επόµενη εισπνοή, το βοθρίο και τα στοµάτια είναι διευρυµένα και
πάλι, και η ροή του υγρού και των µορίων στο λεµφικό κανάλι εµποδίζεται από τις
λεµφικές βαλβίδες. Τα στοµάτια και τα βοθρία λειτουργούν όµοια και στην
περιτοναϊκή πλευρά του διαφράγµατος (46).
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4. ΟΙ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ KAMPMEIER
Το 1928, ο Kampmeier ανακάλυψε µικρές γαλακτώδεις εστίες στη οπίσθια και
κατώτερη µοίρα του µεσοθωρακίου και σε άλλες θέσεις του τοιχωµατικού
υπεζωκότα

των

αρουραίων

και

των

ανθρώπων

(48, 49).

Με

την

ηλεκτροµικροσκοπική ανίχνευση, οι εστίες αυτές εµφανίζονται ως ακανόνιστα
ανυψωµένες δοµές (19). Καλύπτονται από τα τροποποιηµένα, κυβοειδή
µεσοθηλιακά κύτταρα µε στοµάτια, και έχουν ένα άθροισµα λεµφοκυττάρων,
ιστιοκυττάρων, κυττάρων πλάσµατος και άλλων µονοπύρηνων κυττάρων γύρω
από τα κεντρικά τοποθετηµένα λεµφαγγεία ή φλεβικά αγγεία. Τα µεσοθηλιακά
κύτταρα αυτών των εστιών φαίνεται να έχουν αυξηµένη κυτταροπλασµατική µάζα
και κοκκία και πιθανώς να προσφέρουν στην άµυνα. Παρόµοιες εστίες
βρίσκονται στη θωρακική κοιλότητα του σκυλιού και στο µεσεντέριο πολλών
ειδών θηλαστικών (49). Αντιπροσωπεύουν ενδεχοµένως δοµές τοπικής άµυνας
µε λειτουργία παρόµοια µε τις αµυγδαλές στον στοµατοφάρυγγα. Οι µολυσµατικοί
παράγοντες ή άλλα επιβλαβή µόρια στην υπεζωκοτική κοιλότητα µπορούν να
παρακάµψουν τις εστίες του Kampmeier για να φθάσουν στους παραστερνικούς
λεµφαδένες (50).

ΧΙΙΙ. Η ΤΟΠΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
Υπάρχουν ουσιαστικές µορφολογικές διαφορές στις περιοχές του υπεζωκότα.
∆ιαφορές παρατηρούνται

στο µέγεθος, στη µορφή και στην πυκνότητα των
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µικρολαχνών επιφάνειας, στα µεσοθηλιακά κύτταρα,

στον αριθµό των

υπεζωκοτικολεµφικών επικοινωνιών και στις εστίες του Kampmeier (11, 14, 48).
Τα µεσοθηλιακά κύτταρα στην υπεζωκοτική επιφάνεια µπορεί να εµφανιστούν
είτε κυβοειδή και ανώµαλα, είτε επιπεδωµένα. Τα κυβοειδή και ανώµαλα
µεσοθηλιακά κύτταρα βρίσκονται στον υπεζωκότα µε πιο χαλαρή δοµή. Η δοµή
αυτή βρίσκεται στον σπλαχνικό και στον µεσοθωρακικό υπεζωκότα, στην
υπεζωκοτική εντοµή και στην υποπλεύρια µοίρα του τοιχωµατικού υπεζωκότα.
Τα επιπεδωµένα µεσοθηλιακά κύτταρα είναι περισσότερα πάνω στις πλευρές,
λιγότερα στους τένοντες του διαφράγµατος και ακόµη λιγότερα πάνω στο µυικό
τµήµα του τοιχωµατικού υπεζωκότα και του διαφράγµατος. Είναι πιθανόν πως τα
κυβοειδή και τα επιπεδωµένα κύτταρα που καλύπτουν τις χαλαρές δοµές είναι
παρόµοια. Ωστόσο, το µέγεθος και η µορφή τους αλλάζουν συνεχώς,
αντανακλώντας τις λειτουργίες τους. Αυτό δεν συµβαίνει στα επιπεδωµένα
κύτταρα πάνω στις πλευρές.
Ο σπλαχνικός υπεζωκότας είναι σχετικά λεπτός προς τα άνω, στη στατικά
εκπτυσσόµενη µοίρα του πνεύµονα, µε επιπεδωµένα µεσοθηλιακά κύτταρα που
παρουσιάζουν αραιές µικρολάχνες. Ο υπεζωκότας που καλύπτει την ενεργά
κινούµενη, βασική µοίρα του πνεύµονα, είναι παχύτερος και έχει κυβοειδή
µεσοθηλιακά κύτταρα που παρουσιάζουν αυξηµένες µικρολάχνες (14). Ο βασικός
υµένας και τα βαθύτερα στρώµατα είναι δύσκολο να διακριθούν στον σπλαχνικό
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υπεζωκότα, ειδικά προς την κορυφή του πνεύµονα, όπου η συστηµατική
αρτηριακή παροχέτευση αντικαθίσταται από την πνευµονική κυκλοφορία.
Στην τοιχωµατική του πλευρά, ο υπεζωκότας που καλύπτει τις πλευρές έχει ένα
στρώµα επιπεδωµένων µεσοθηλιακών κυττάρων µε αραιές µικρολάχνες και ένα
λεπτό σχετικά δεύτερο, τρίτο και τέταρτο στρώµα. Το πέµπτο πυκνό ινοελαστικό
στρώµα καταλήγει στο περιχόνδριο ή το περιόστεο των πλευρών.
Στον τοιχωµατικό υπεζωκότα που καλύπτει τις χαλαρές δοµές τα µεσοθηλιακά
κύτταρα είναι κυβοειδή και προεξέχοντα. Το δεύτερο και το τρίτο στρώµα είναι
καλά διαφοροποιηµένα και το τέταρτο στρώµα συγχωνεύεται συχνά µε το κακώς
διαφοροποιηµένο πέµπτο στρώµα. Αυτό το χαλαρό τέταρτο στρώµα χρησιµεύει
συχνά στην πλευρεκτοµή.
Η δοµή του υπεζωκότα που καλύπτει τους µύες, όπως το µεσοπλεύριο µυ και το
διάφραγµα, είναι κάπου µεταξύ των δύο παραπάνω τύπων στη διάταξη και σε
πάχος. Γενικά, τα κυτταρικά και τα µη κυτταρικά συστατικά του υπεζωκότα
τροποποιούνται ανάλογα µε τις δοµές που καλύπτουν.
XIV. ∆ΙΑΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΟΜΑΤΙΩΝ
Αν και η ύπαρξη των στοµατίων που συνδέουν την υπεζωκοτική κοιλότητα µε το
λεµφικό δίκτυο έχει αποδειχθεί στα ζώα και τους ανθρώπους (41-44), υπάρχει
ακόµη διχογνωµία. Αυτό είναι κατανοητό λόγω της αραιής διάταξης των
στοµατίων και της περιορισµένης διαθεσιµότητας υγιών ανθρώπινων ιστών για
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µελέτη (51). Τοπικές συλλογές ινικής, µακροφάγων, ερυθρών αιµοσφαιρίων, θα
µπορούσαν να αποκρύψουν τα στοµάτια (41).
Τα στοµάτια βρίσκονται εύκολα στην περιτοναϊκή κοιλότητα (41, 52).∆εν είναι
ξεκάθαρος ο λόγος γιατί υπάρχουν πολλά στην περιτοναϊκή πλευρά του
διαφράγµατος, αλλά λιγότερα στην πλευρική πλευρά. Η υπεζωκοτική κοιλότητα
είναι απολύτως αποµονωµένη από τον εξωτερικό κόσµο και λίγα κύτταρα
µπορούν να εισέλθουν σε αυτήν ,ώστε µετά να την εγκαταλείψουν. Η περιτοναϊκή
κοιλότητα, αντίθετα, είναι πιθανότερο άµεσα ή έµµεσα να επηρεαστεί από
παθήσεις του γαστρεντερικού συστήµατος ή γυναικολογικές λοιµώξεις που
παράγουν κύτταρα και υγρό. Τα στοµάτια λειτουργούν όπως η αποχέτευση στον
νηπτήρα. Τοποθετούνται εκεί που χρειάζονται, ώστε να αδειάσουν την κοιλότητα.
Εποµένως, πρόσθετα στοµάτια µπορεί να χρειαστούν στην περιτοναϊκή και στην
υπεζωκοτική κοιλότητα σε παθολογικές καταστάσεις ή όταν πρέπει να
αφαιρεθούν υπολείµµατα ιστού. Τα λεπτά και εύθραυστα µεσοθηλιακά και
λεµφικά κύτταρα καταστρέφονται κατά τη διάρκεια φλεγµονής ή σε χρόνιες
υπεζωκοτικές παθήσεις (41). Τα στοµάτια µπορεί να αυξηθούν σε αριθµό και
µέγεθος µε την ηλικία.

ΧV. Η ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ-ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΤΕΛΕΙΕΣ
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Η επικοινωνία µεταξύ των δύο λεµφικών πλεγµάτων στην υπεζωκοτική και στην
περιτοναϊκή επιφάνεια είναι φτωχή. Αυτό είναι σηµαντικό, γιατί υγρό από την
περιτοναϊκή κοιλότητα δεν πρέπει να φθάσει εύκολα στην υπεζωκοτική κοιλότητα,
ώστε να παρεµποδίσει τη ζωτικής σηµασίας αναπνευστική λειτουργία.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να υπάρχουν ελλείµµατα στο διάφραγµα. Τα ελλείµµατα
µπορεί να είναι συγγενή ή επίκτητα. Τα επίκτητα σχηµατίζονται λόγω λέπτυνσης
και διαχωρισµού των κολλαγόνων ινών της κυρτής µοίρας του διαφράγµατος και
παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια παθήσεων, όπως οι αποφρακτικές παθήσεις
πνευµόνων. Τα ελλείµµατα αυτά µπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση
πλευρικού υγρού σε ασθένειες όπως ο ηπατικός υδροθώρακας (50), το σύνδροµο
Meig’s και η συνεχής περιτοναϊκή διάλυση.
Ακόµη και χωρίς διαφραγµατικά ελλείµµατα, η υπερβολική συσσώρευση υγρού
στην περιτοναϊκή κοιλότητα µπορεί να φθάσει στην υπεζωκοτική κοιλότητα, ή
σπάνια αντίστροφα, από την ανεπάρκεια του θωρακικού πόρου και των
σηµαντικών λεµφικών ιδιοτήτων του.

XVI. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΟΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Τα µη ενεργοποιηµένα µεσοθηλιακά κύτταρα είναι κυβοειδή ή επιπεδωµένα (54).
Είναι ευαίσθητα, και ενεργοποιούνται από λεµφοκίνες και θροµβίνη (14, 55, 56).
Τα ενεργοποιηµένα µεσοθηλιακά κύτταρα µπορούν να γίνουν µεγάλα κυβοειδή, ή
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και κωνοειδή, µε µικρολάχνες (14). Τα κύτταρα αυτά έχουν στην µεµβράνη τους
κυρίως οξειδωτικά ένζυµα (57). Η επιφάνεια της µεµβράνης ή τα ένζυµα που
σχετίζονται µε τα µιτοχόνδρια (5-νουκλεοτιδάση , αλκαλική φωσφατάση, ATPase,
οξειδάση

των

κυτοχρωµάτων)

αυξάνονται

σε

αυτά.

Οι

ινωδολυτικές

δραστηριότητες και η σύνθεση προστακυκλίνης (58), λεµφοκινών

και

υαλουρονικού οξέος πλούσιου σε γλυκοπρωτεΐνες (59, 60) ενισχύονται επίσης.
Στην φλεγµονή αυξάνεται ο πολλαπλασιασµός των µεσοθηλιακών κυττάρων,
πιθανώς λόγω της δράσης ποικίλων αυξητικών παραγόντων. Έχει αποδειχθεί ότι
τα µεσοθηλιακά κύτταρα από τους αρουραίους έχουν υποδοχείς για τους
παραγόµενους από τα αιµοπετάλια παραγόντων αύξησης (PDGF), και οι
καλλιέργειες στους ανθρώπους παρουσιάζουν αύξηση σε απάντηση στα PDGF
και TGF-β. Η έκφραση της κυτοκερατίνης και της βιµεντίνης προκαλεί την
µετακίνηση των πολλαπλασιασµένων µεσοθηλιακών κυττάρων (61).
Ο πολλαπλασιασµός των µεσοθηλιακών κυττάρων είναι συχνός στην υποκλινική
φάση διάφορων τύπων τραυµατισµών στους πνεύµονες. Η απάντηση µπορεί να
παραταθεί όταν αναπτύσσεται η πλευρική ίνωση.

XVII. ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΟΣ
Η πλευρίτιδα ή η πλευριτική συλλογή αναπτύσσονται συχνά στους ασθενείς µε
πνευµονία, πνευµονικό έµφρακτο ή καρδιακή ανεπάρκεια. Οι περισσότερες από
αυτές τις παθήσεις υποτροπιάζουν (62), χωρίς να είναι απολύτως κατανοητός ο
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µηχανισµός.

Στις

µελέτες

πειραµατόζωων,

τα

µεσοθηλιακά

κύτταρα

πολλαπλασιάζονται και ενεργοποιούνται ως απάντηση σε τραυµατισµούς. Η
µεσοθηλιακή αντίδραση συµµετέχει στην αφαίρεση της ινικής και των
φλεγµονωδών στοιχείων και βοηθά στην διατήρηση της µορφής της υπεζωκοτικής
κοιλότητας, καθώς επίσης και στην παροχέτευσή της (59, 63, 64). Ο βαθµός της
καταστροφής του βασικού υµένα είναι αποφασιστικός παράγοντας για την πλήρη
αποκατάσταση ή την ανάπτυξη ίνωσης στην υπεζωκοτική κοιλότητα (65).
Η υπολογιστική τοµογραφία (CT) και η µαγνητική τοµογραφία (MRI) δείχνουν ότι
οι υπεζωκοτικές βλάβες είναι συχνές, ειδικά στους καπνιστές (66). Οι
υπεζωκοτικές βλάβες µπορεί να εµφανιστούν σε ασθενείς µε καρκίνο πνευµόνων
ή µε ισχαιµία στο µυοκάρδιο χωρίς κλινικά ή ακτινολογικά στοιχεία (62).Πιθανώς,
η υπεζωκοτική κοιλότητα να µην προστατεύεται αποκλειστικά από τον θωρακικό
κλωβό. Χωρίς τα ενεργοποιηµένα µεσοθηλιακά κύτταρα, η µορφή της
υπεζωκοτικής κοιλότητας και η λειτουργία του πνεύµονα και της καρδιάς θα
µπορούσαν γρήγορα να επηρεαστούν.

XVIII. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο πνεύµονας και η καρδιά είναι ζωτικής σηµασίας όργανα και πρέπει να
προστατευθούν καλά, αλλά και να µεταβάλλουν τον όγκο και το σχήµα τους για
να λειτουργήσουν. Για την καλύτερη προστασία και λειτουργία του πνεύµονα, η
θωρακική κοιλότητα έχει κωνοειδές σχήµα µε το διάφραγµα ,ως το κύριο κινητο
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τµήµα ,στο κατώτερο µέρος. Επιπλέον, η εξωτερική επιφάνεια του πνεύµονα και η
εσωτερική επιφάνεια της θωρακικής κοιλότητας καλύπτονται από µια ελαστική
και ορώδη µεµβράνη και δηµιουργούν την υπεζωκοτική κοιλότητα που µειώνει την
τριβή. Η λίπανση ολοκληρώνεται από τα µεσοθηλιακά κύτταρα που έχουν
θαµνώδεις µικρολάχνες µε υαλουρονικό οξύ και γλυκοπρωτεΐνες. Το ποσό του
υγρού

στην

υπεζωκοτική

κοιλότητα

ρυθµίζεται

από

τον

λόγο

υδροστατικής/ωσµωτικής πίεσης και την λεµφική ροή. Η υπερβολική ποσότητα
υγρού, τα µεγάλα µόρια και τα κύτταρα αποµακρύνονται από την υπεζωκοτική
κοιλότητα µέσω των στοµατίων που υποβοηθούνται από τις αναπνευστικές
κινήσεις. Τα στοµάτια βρίσκονται κυρίως στα κατώτερα θωρακικά τοιχώµατα και
στο διάφραγµα. Τέλος, τα αντιδραστικά µεσοθηλιακά κύτταρα αποκαθιστούν τις
βλάβες και διατηρούν την µορφή της υπεζωκοτικής κοιλότητας. Χωρίς αυτά, ο
πνεύµονας δεν θα µπορούσε να λειτουργήσει και η υπεζωκοτική κοιλότητα θα
περιοριζόταν από την ίνωση.
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ΛΕΖΑΝΤΕΣ

Εικόνα 1. Πρόσθια και πλάγια όψη του θώρακα που δείχνει τη σχέση του
υπεζωκότα µε τον πνεύµονα και το θωρακικό τοίχωµα.
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Εικόνα 2.
Οι θαµνώδεις µικρολάχνες της επιφάνειας του µεσοθηλιακού κυττάρου µε
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Κατά µέσο όρο, υπάρχουν 300 µικρολάχνες ανά 100
µm2 ενός µεσοθηλιακού κυττάρου. Σπλαχνικός υπεζωκότας κουνελιών, SEM
X20,000. (Από Peng and Wang. Ref # 67)

163

Εικόνα 3.
Η κατανοµή των µικρολαχνών είναι ανοµοιογενής µέσα στο ίδιο κύτταρο. Οι
µικρολάχνες είναι θαµνώδεις και ο λόγος µήκους-διαµέτρου είναι πάνω από 10
µm. Ακόµη και το επίπεδο µεσοθηλιακό κύτταρο παρουσιάζει πολλά µιτοχόνδρια
(m) και άφθονο ενδοπλασµατικό δίκτυο (e).
Σπλαχνικός υπεζωκότας κουνελιών, TEM X21,100, (Aπό WANG, 1985. Ref # 19 )
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Εικόνα 4.
Οι µικρολάχνες ενός µεσοθηλιακού κυττάρου προβάλλουν σε ένα στοµάτιο στην
υπεζωκοτική επιφάνεια. Το στοµάτιο κυµαίνεται σε µέγεθος από 2 -12 µm και
χρησιµεύει σαν περιοχή επικοινωνίας µεταξύ της υπεζωκοτικής κοιλότητας και
του λεµφικού καναλιού.
SEM Χ 25.800 (Aπό WANG, 1985, Ref # 19 )

165

Εικόνα 5.
Πολλαπλές ανώµαλες οπές στον τοιχωµατικό υπεζωκότα κατά τη διάρκεια µιας
βιοψίας δείχνοντας την ηθµοειδή µεµβράνη.
SEM Χ 1.100, (Aπό WANG, 1985, Ref # 19 )
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Εικόνα 6.
Ένα ερυθρό αιµοσφαίριο υπάρχει στο στοµάτιο κάθε βοθρίου. Οι διάµετροι 2
µονοπύρηνων κυττάρων είναι µεγαλύτερες από το στενότερο τµήµα του
στοµατίου. Το στοµάτιο καλύπτεται εντελώς από τα µεσοθηλιακά και λεµφικά
ενδοθηλιακά κύτταρα.
Κουνέλια, κατώτερο θωρακικό τοίχωµα, SEM Χ 1.000, (Aπό WANG, 1985, Ref #
41)
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3.
Liapakis IE, Kottakis I, Bouros D. Φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική
στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Chapter at the book “Diseases of the pleura”,
Edition of the Greek Association of Pneumonology, Athens 2004 (in press).
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ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

ΙΕ ΛΙΑΠΑΚΗΣ, Ι ΚΟΤΑΚΗΣ, ∆ ΜΠΟΥΡΟΣ
Πανεπιστηµιακή

Πνευµονολογική

Κλινική,

Περιφερειακό

Πανεπιστηµιακό

Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης

Φαρµακοκινητική είναι η µεταβολή των συγκεντρώσεων ενός φαρµάκου και των
παραγώγων του κατά τη διάρκεια του χρόνου µετά από την χορήγησή του καθ’
οποιονδήποτε τρόπο. Για να δράσει ένα φάρµακο απαιτείται η κατάλληλη
συγκέντρωση,

στον

κατάλληλο

χώρο

κάτι

που

εξαρτάται

από

τις

φαρµακοκινητικές παραµέτρους του φαρµάκου οι κυριότερες από τις οποίες είναι
οι εξής παρακάτω:
Ο βαθµός απορρόφησης που εκφράζει τον βαθµό απορρόφησης ενός φαρµάκου
και υπολογίζεται από τo λόγο της περιοχής κάτω από την καµπύλη της
συγκέντρωσης του φαρµάκου στο πλευριτικό υγρό κατά τη διάρκεια του χρόνου
προς εκείνη στον ορρό του αίµατος (AUCπλευριτικού υγρού/AUCαίµατος).
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Η βιοδιαθεσιµότητα που εκφράζει την έκταση και τον βαθµό απορρόφησης ενός
φαρµάκου στη συστηµατική κυκλοφορία.
Η µέγιστη συγκέντρωση (peak) του φαρµάκου και ο µέγιστος χρόνος (peak time)
που αυτή επιτυγχάνεται.
O όγκος κατανοµής που είναι ο όγκος του φαρµάκου που θα απαιτηθεί για να
παραµείνει στο σώµα στην ίδια συγκέντρωση όπως αυτό κατανέµεται στον ορρό
του αίµατος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να υπολογιστεί η δόση που
απαιτείται για µια συγκεκριµένη συγκέντρωση φαρµάκου και το αντίστροφο.
Ο ρυθµός αποβολής ενός φαρµάκου που εκφράζει την αποβολή ενός φαρµάκου
από το σώµα και εξαρτάται από τη συγκέντρωση του στο πλάσµα. Η παράµετρος
που συνδέει την συγκέντρωση ενός φαρµάκου στο πλάσµα και τον ρυθµό
αποβολής του είναι η ολική κάθαρση, η οποία αποτελεί το άθροισµα της νεφρικής
και µεταβολικής κάθαρσης. Η σταθερά του ρυθµού αποβολής είναι επίσης ένας
συντελεστής που επηρεάζει την αποβολή του φαρµάκου από το σώµα.
Ο χρόνος ηµίσειας ζωής που είναι ο χρόνος που απαιτείται για να ελαττωθεί η
συγκέντρωση του φαρµάκου στο πλάσµα στο µισό της αρχικής.
Ο µέσος χρόνος παραµονής (MRT) που είναι ο µέσος χρόνος παραµονής ενός
φαρµάκου στο σώµα µετά ταχεία IV χορήγηση.
Οι παράµετροι αυτοί επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία και
το βάρος, η νεφρική λειτουργία, το φυσικό στρες, τυχόν ηπατική δυσλειτουργία,
αλληλεπιδράσεις και δοσολογία των φαρµάκων (1).
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Φαρµακοδυναµική είναι η µελέτη των µηχανισµών δράσης και των βιοχηµικώνφυσιολογικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη δράση ενός φαρµάκου
(1). Η φαρµακοδυναµική εκφράζει την θεραπευτική αποτελεσµατικότητα ενός
φαρµάκου.
Εάν η χορήγηση ενός αντιβιοτικού, δεν δηµιουργεί τα κατάλληλα επίπεδα στα
σηµεία της λοίµωξης είναι άνευ θεραπευτικού αποτελέσµατος. Η αντιµικροβιακή
δράση ενός φαρµάκου στην αντιµετώπιση µιας παραπνευµονικής συλλογής,
συνίσταται στην επίτευξη επαρκών συγκεντρώσεων στα σηµεία της φλεγµονής
(2).
Για την θεραπεία εποµένως των πλευριτικών συλλογών είναι σηµαντική η
επίτευξη και διατήρηση επαρκών επιπέδων των αντιβιοτικών στο πλευριτικό
υγρό. Για συγκεκριµένους λόγους, όπως αλλαγές στη διαβατότητα, τα επίπεδα
των αντιβιοτικών µετά τη συστηµατική τους χορήγηση θα πρέπει να είναι
διαφορετικά στον ορρό του αίµατος από ότι στο εµπυηµατικό πλευριτικό υγρό.
Γενικά, πιστεύεται ότι τα επίπεδα των αντιβιοτικών στο εµπυηµατικό πλευριτικό
υγρό είναι παρόµοια µε εκείνα στον ορρό του αίµατος. Ωστόσο, αυτό στηρίζεται
σε µελέτες που έγιναν σε ασθενείς µε παθήσεις διαφορετικές από εµπύηµα. Η
φυσιολογία της υπεζωκοτικής κοιλότητας είναι διαφορετική στην περίπτωση του
εµπυήµατος: οι υπεζωκοτικές επιφάνειες είναι παχύτερες, το πλευριτικό υγρό
είναι όξινο και πυώδες. Είναι πολύ πιθανό, η διάχυση ενός αντιµικροβιακού
παράγοντα να εµποδιστεί από τον παχύτερο υπεζωκότα (3), οπότε τα επίπεδα
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του αντιβιοτικού στο πλευριτικό υγρό θα πρέπει να είναι σχετικά µικρότερα από
εκείνα στον ορρό του αίµατος.
Πραγµατικά, σε µια περίπτωση χρόνιου φυµατιώδους εµπυήµατος µε
πεπαχυσµένο

υπεζωκότα,

η

συγκέντρωση

της

ριφαµπικίνης

(που

χρησιµοποιήθηκε µεταξύ άλλων αντιβιοτικών) στο πλευριτικό υγρό ήταν < 4 %
από ότι ήταν στον ορρό του αίµατος (4). Ο λόγος γι’αυτό δεν είναι πλήρως
κατανοητός. Οι χαµηλές συγκεντρώσεις του φαρµάκου στο πλευριτικό υγρό,
ίσως είναι το αποτέλεσµα της χαµηλής παροχής αίµατος διαµέσου του ινώδους
υπεζωκότα, ή της δηµιουργίας ενός ανενεργού συµπλέγµατος µεταξύ φαρµάκου
και συστατικών του πυώδους εµπυηµατικού υγρού.
Άλλες µελέτες (3), έχουν δείξει ότι ο βαθµός διείσδυσης στην υπεζωκοτική
κοιλότητα και ο ρυθµός κατά τον οποίο επιτυγχάνεται εξισορρόπηση της
συγκέντρωσης στο πλευριτικό υγρό και τον ορρό διαφέρει από αντιβιοτικό σε
αντιβιοτικό.
Ιn vitro µελέτες (5) έχουν δείξει ότι το pΗ και τα δισθενή κατιόντα επηρεάζουν την
αντιµικροβιακή δραστηριότητα. Το pΗ έχει σηµαντικότατο ρόλο στην
αποτελεσµατικότητα των κινολονών και των µακρολιδών. Οι φθοριοκινολόνες
έχουν µια ελεύθερη καρβοξυλική οµάδα που γίνεται ανενεργή σε υψηλότερα pΗ.
Γι’ αυτό τα συγκεκριµένα αντιβιοτικά έχουν καλύτερο αποτέλεσµα σε όξινο
περιβάλλον (6). ∆ιεισδύουν στους ιστούς σε µια αναλογία

προς την
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συγκέντρωσή τους στον ορρό 3:1 περίπου στον βρογχικό βλεννογόνο, 8:1 στο
επιθηλιακό υγρό και > 25:1 στα κυψελιδικά µακροφάγα (7).
Η σιπροφλοξασίνη, αν συγκριθεί µε τις νεότερες κινολόνες επιτυγχάνει την
µικρότερη ενδοκυττάρια συγκέντρωση, αλλά έχει το καλύτερο αντιµικροβιακό
αποτέλεσµα. Είναι µια φθοριοκινολόνη ευρέως φάσµατος κατά Gram (+) και
Gram (-) µικροοργανισµών (8-13). Κλινικές µελέτες έχουν δείξει ασφάλεια και
αποτελεσµατικότητα σε µεγάλο εύρος βακτηριακών λοιµώξεων (12) στην
υπεζωκοτική κοιλότητα και µέσες συγκεντρώσεις στον ορρό µεγαλύτερες από την
εκάστοτε αναγκαία MIC (minimum inhibitory concentration) για την αναστολή της
δράσης του µικροβίου. Η βιοδιαθεσιµότητα της είναι περίπου 80% και ο χρόνος
ηµίσειας ζωής στον ορρό κυµαίνεται µεταξύ 3 ως 4 ώρες και εξαρτάται από τη
δόση και την οδό χορήγησης (13-14). Επιπλέον, ο µεγάλος ρυθµός κατανοµής
συνεπάγεται καλή διεισδυτικότητα στους ιστούς (13-16). Τέλος, υπολογισµός των
συγκεντρώσεων της σιπροφλοξασίνης στα πτύελα και στον βρογχικό βλεννογόνο
έδειξε πολύ καλή διεισδυτικότητα στο βρογχικό δέντρο (17-18).
Ο Sanders και συνεργάτες έδειξαν ότι η σιπροφλοξασίνη διεισδύει στα
µακροφάγα, κάτι πολύ σηµαντικό στη περίπτωση του εµπυήµατος διότι το
εµπυηµατικό πλευριτικό υγρό έχει υψηλές συγκεντρώσεις µακροφάγων και
πρωτεϊνών (19). Ο Morgenroth και συνεργάτες (20) υπολόγισαν την
φαρµακοκινητική µιας απλής δόσης 200mg σιπροφλοξασίνης , που χορηγήθηκε
σε επιπλεγµένες παραπνευµονικές συλλογές ασθενών µε εµπύηµα. Το µέσο

173

ποσοστό διείσδυσης στο πλευριτικό υγρό ήταν περίπου 210%. Εποµένως, η
σιπροφλοξασίνη

συστηµατικά

χορηγούµενη

διεισδύει

στο

εµπυηµατικό

πλευριτικό υγρό αν και τα επίπεδα του αντιβιοτικού στο πλευριτικό υγρό είναι
µικρότερα από εκείνα στον ορρό του αίµατος.
Οι µακρολίδες και κυρίως η αζιθροµυκίνη και η κλαριθροµυκίνη είναι µόρια
σταθερά σε όξινο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό συνδυαζόµενο µε την αυξηµένη
βιοδιαθεσιµότητα και την αυξηµένη εξωκυττάρια συγκέντρωσή τους, οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι οι µακρολίδες ίσως είναι αποτελεσµατικές στη θεραπεία των
πλευριτικών συλλογών (6). Ωστόσο, δεν υπάρχουν φαρµακοκινητικές µελέτες σε
ανθρώπους ή σε πειραµατόζωα που να επιβεβαιώνουν αυτή την υπόθεση.
Φαίνεται ότι κατάλληλα αντιβιοτικά εµποδίζουν την εξέλιξη µιας µη επιπλεγµένης
παραπνευµονικής συλλογής σε εµπύηµα (21), αν και από µόνα τους είναι
ανεπαρκή στη θεραπεία του εµπυήµατος.
Η φαρµακοδυναµική των κυριότερων φαρµάκων που χρησιµοποιούνται στη
θεραπεία του εµπυήµατος εξαρτάται από τις εξής παραµέτρους:
(α) Χρόνος πάνω από την MIC (T > MIC) για τις πενικιλίνες, τις κεφαλοσπορίνες
και πιθανόν τις µακρολίδες (µε την εξαίρεση της αζιθροµυκίνης), δηλαδή όσο
περισσότερο χρόνο η συγκέντρωση του φαρµάκου είναι πάνω από την MIC του
µικροβίου τόσο δραστικότερο είναι το φάρµακο.
(β) Ο λόγος της περιοχής κάτω από την καµπύλη της συγκέντρωσης του
φαρµάκου στο πλευριτικό υγρό κατά τη διάρκεια του χρόνου προς την MIC,
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(AUC/MIC=AUIC) για τις κινολόνες. Μια AUIC κάτω από 125 αντιστοιχεί σε
ανεπαρκή δράση, µεταξύ 125 και 250 είναι αποδεκτή και πάνω από 250 είναι
ιδανική. Πάνω από την τιµή αυτή ο ασθενής λαµβάνει πάνω από 2 φορές την
δόση του φαρµάκου που χρειάζεται.
(γ) Μέγιστη συγκέντρωση στον ορρό του αίµατος µεγαλύτερη από την ελάχιστη
συγκέντρωση αναστολής (Cmax > MIC) για τις αµινογλυκοσίδες, δηλαδή όσο
µεγαλύτερη είναι η Cmax του φαρµάκου στο πλάσµα από την MIC τόσο
δραστικότερο είναι το φάρµακο.
∆εν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία για την διείσδυση των αντιµικροβιακών
παραγόντων

που χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του εµπυήµατος, στην

υπεζωκοτική κοιλότητα.
Η

φαρµακοκινητική

και

φαρµακοδυναµική

των

αντιβιοτικών

που

χρησιµοποιούνται για την θεραπεία του εµπυήµατος διαφέρει από αντιβιοτικό σε
αντιβιοτικό. Οι κινολόνες, επιτυγχάνουν συγκεντρώσεις στους ιστούς παρόµοιες
µε εκείνες που επιτυγχάνουν στο πλάσµα. Τα αντιβιοτικά αυτά θα είναι µια καλή
επιλογή στη θεραπεία του εµπυήµατος αν και οι περισσότερες µελέτες έχουν γίνει
για την σιπροφλοξασίνη και όχι για άλλες νεότερες όπως η µοξιφλοξασίνη και η
λεβοφλοξασίνη.
Ωστόσο, η ελεύθερη-µη συνδεδεµένη µε πρωτεΐνες µορφή ενός αντιβιοτικού είναι
δραστική κατά των βακτηρίων και µόνο η µορφή αυτή διαχέεται ελεύθερα
ενδαγγειακά ή εξωαγγειακά. Γι’ αυτό η συγκέντρωση του ελεύθερου αντιβιοτικού
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στο πλάσµα και στους υπόλοιπους ιστούς είναι ο καλύτερος παράγοντας για τον
καθορισµό

των

φαρµακοκινητικών/φαρµακοδυναµικών

παραµέτρων

ενός

φαρµάκου, ωστόσο δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί.
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ABSTRACT
Background: The degree of penetration of clarithromycin into the pleural fluid has
not been studied.
Objective: To determine the degree to which clarithromycin penetrates into
empyemic pleural fluid using a new rabbit model of empyema.
Methods: An empyema was created via the intrapleural injection of 1mL turpentine
followed 24 h later by instillation of 5 mL (1010) Escherichia coli bacteria (ATCC
35218) into the pleural space of New Zealand white rabbits. After an empyema
was verified by thoracentesis and pleural fluid analysis, clarithromycin 30 mg/kg
was administered IV. Antibiotic levels were determined on samples of pleural fluid
and bloods collected serially over 12 h. Antibiotic levels were measured using
HPLC.
Results: The antibiotic penetrated well into the empyemic pleural fluid (AUCPF /
AUCblood ratio of 1.567). The time to equilibration between the pleural fluid and
blood antibiotic levels was 8 h. The peak pleural fluid level (CmaxPF of 2.88 µg/mL)
occurred 1 h (TmaxPF of 1h) after infusion and decreased thereafter. The Cmaxblood
was 3.53 µg/mL at 1h after administration.
Conclusion: The levels of clarithromycin in the pleural fluid after intravenous
administration are inhibitory for most of the usual pathogens causing empyema.
The degree of penetration of clarithromycin should be considered when macrolides
are selected for the treatment of patients with empyema.
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INTRODUCTION

Bacterial pneumonia has an associated parapneumonic pleural effusion in
approximately 40% of cases (1). A small percentage of these parapneumonic
effusions evolve into complicated parapneumonic effusions and empyema (2, 3)
and, accordingly, thoracic empyema continues to be a significant medical problem.
There are several therapeutic options available and the choice of therapy is
usually dictated by the severity of disease on presentation. The usual initial
treatment remains parenteral antibiotics with chest tube placement (4, 5). Although
numerous antibiotics are used for the treatment of pneumonia with parapneumonic
effusion, little has been published on the pharmacokinetics of parenterally
administered antibiotics in the pleural fluid.
The most frequent microbes in pleural empyema are anaerobic bacteria,
Streptococcus pneumoniae, group A β-hemolytic streptococci and Staphylococcus
aureus (6, 7). Of importance, empirical therapy needs to be initiated as soon as
pleural fluid, sputum and blood samples have been taken. Second and third
generation cephalosporins, beta lactam-beta-lactamase inhibitor combinations,
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macrolides,

fluoroquinolones,

metronidazole,

clindamycin,

imipenem,

aminoglycosides, or aztreonam may be considered (8).
The newer macrolides like clarithromycin are active against Gram-positive
and atypical respiratory pathogens (9). This spectrum makes these macrolides
suitable therapeutic choices for empyema.
In addition to the specificity of the antimicrobial agent for the offending
microorganism, its distribution within the body is a critical factor in determining its
therapeutic efficacy. If the antimicrobial agent does not enter the site at which the
offending microorganism resides, bacterial growth will continue despite in-vitro
susceptibility of the organism to the drug. The utility of an antimicrobial agent in
the treatment of pleural diseases depends on the attainment of adequate drug
concentrations within intrapleural sites of infection (8). In reference to the
treatment of pleural infections, it is important to obtain adequate levels of the
antibiotics in the pleural fluid. For various reasons, such as limited permeability of
thickened pleura, pleural fluid antibiotic levels obtained after systemic
administration could be different than serum levels. However, there have been
only limited studies on the relationship between serum and pleural fluid antibiotic
levels. Most studies in humans have involved patients with diseases other than
empyema. The physiology is likely to be different with empyema since empyema
fluid is more acidic and the pleural surfaces are thicker (10).
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The correlation between the pleural fluid and the serum clarithromycin
levels has not been studied in animals with empyema. However, Teixeira et al (8),
in an elegant study using a new rabbit model of empyema, determined the
pharmacokinetics of different antibiotics after IV administration. They found that
the penetration into the infected pleural fluid and the equilibration between the
serum and pleural fluid varied from one antibiotic to another.
The purpose of the present study was to determine the pharmacokinetic
and pharmacodynamic parameters of clarithromycin in the blood and pleural fluid
in a rabbit model of empyema after IV administration. We hypothesized that
clarithromycin would penetrate well into the pleural fluid and achieve therapeutic
levels in the pleural fluid of rabbits with empyema.

ΜATERIALS AND METHODS
Animals
Seven 4.0 to 5.0 kg male New Zealand white rabbits were used for the
study. The animals were housed in individual cages and allowed food and water ad
libitum. Three rabbits were used to study the pleural fluid antibiotic levels after the
IV administration of clarithromycin and four served as controls receiving bacteria
but no antibiotic. This project was conducted in the “Experimental Surgery
Department”, Medical School, University of Thrace and was supervised by the
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University’s veterinarian. The “Veterinary Administration Medical Centre”,
Alexandroupolis, Greece approved the study protocol.
Bacteria preparation
The Escherichia coli strain ATCC 35218 and was grown on Mc Congi agar
(Becton Dickinson, 7 Loveton Circle, Sparks, MD, USA). After growth for 24 h at
35OC, the Mc Farland scale was used to determine the concentration. Then the
bacteria were diluted with saline such that there were 1010 organisms in 5 mL.
Empyema induction
The rabbits were anesthetized with ketamine, 50 mg/kg IM (Ketaset, Fort
Dodge Laboratories Inc, Iowa, USA); atropine, 0.04 mg/kg (Demo S. A., Athens,
Greece); and xylazine, 5mg/kg IM (Rompun, Bayer AG, Leverkusen, Germany).
The right chest wall of each rabbit was shaved and then scrubbed with povidoneiodine (Betadine) and alcohol. The animals were placed in supine position on an
operating table under a heating lamp and a 0.5 cm medial to lateral skin incision
was made over the right anterior chest using a scalpel. A specially prepared 16gauge angiocatheter (containing additional holes near the tip of the catheter) was
then introduced into the pleural space. After placement of the catheter, any air
within the pleural space was aspirated and the catheter was secured
subcutaneously in the area between the scapulas (10). The chest tubes were
attached to a Heimlich valve with a three-way stopcock in-line between the chest
tube and the Heimlich valve.
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Turpentine, 1mL, (Riedel de Haen, Sigma- Aldrich Laborchemikalien,
GMBH, Holland) was administered into the pleural space of the animals (11) and
the chest tube was then flushed with 1.5 mL saline solution. Twenty-four hours
later 1010 Escherichia coli (in a final volume of 5 mL saline) were injected through
the cannula into the pleural cavity of the animals.
Empyema verification
A maximum of 0.5 mL of pleural fluid was removed 12, 24, 48 and 72 h after
bacterial injection for analyses. The pleural fluid was analyzed for pH using a blood
gas machine (12) (Gem premier 3000, model 5700, instrumentation laboratory,
Lexington, MA, USA) and for glucose using a common microbiologic laboratory. An
empyema was said to be present if the pleural fluid appeared grossly infected, if
the glucose was < 40 mg/dL and if the pleural fluid pH was < 7.10 (10).
Antibiotic administration

After the presence of an empyema was verified, three of the rabbits
received clarithromycin (Klaricid, Abbott Hellas, IL, USA) 30 mg/kg through their
marginal ear vein over a 3-minute period. Four animals served as controls and
received Escherichia coli but no antibiotic.

Pleural fluid and blood specimens
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Blood and empyemic pleural fluid specimens were serially collected at 1, 5,
7 and 12 h after antibiotic administration for later measurement of antibiotic levels.
Immediately after the specimens were collected, the blood and the pleural fluid
samples were centrifuged at 3000 revolution/min for 15 minutes. The supernatants
were then refrigerated at -200C overnight. The specimens were transported to the
“Laboratory of Infectious Diseases”, 4th Department of Internal Medicine, University
General Hospital “Attikon”, Athens, Greece the following morning using a
refrigeration cooler with dry ice. For the antibiotic, duplicate specimens of blood
and pleural fluid were obtained from two different rabbits at each time point. The
means of the duplicate values at each time point were used for the analysis.

Measurement of antibiotic levels
Concentrations of clarithromycin in serum samples were estimated by a
modification of the method described elsewhere (13). Briefly, 0.1 mL of serum was
mixed with 0.1 mL of a saturated dilution of NaCO3 and 1 mL of isopropanol (E.
Merck, Darmstadt, Germany) and stirred for 15 min at 400 rpm. The sample was
centrifuged for 5 min at 2700 g and the organic layer was evaporated. The
sediment was dissolved in 0.1 mL of acetonitrile and incubated for 40 min at 400C
with 0.1 mL of a K3PO4 buffer (100 mM, pH 6.8) and 0.1 mL of a 2.5 mg/mL
dilution of FMOC (9-fluorenylmethyloxycarbonyl chloride) in acetonitrile. A volume
of 50 µL was then injected into an HPLC system with the following characteristics
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of elution: Nucleosil 100-5 C18 (4.0 x 250 mm, 5 µm) column under 37 OC; mobile
phase consisting by a 50 mM K3PO4 (pH: 4.0) buffer and acetonitrile at a 60/40
ratio with a flow rate of 1 ml/min; ultraviolet detection at 210 nm. One standard
curve of known concentrations was applied with clarithromycin as an internal
standard. The lower detection limit was 0.19 µg/mL.

Necropsy of the rabbits
The rabbits were sacrificed via a lethal dose of pentobarbital IV
through the marginal ear vein at 96 h. At autopsy, the thorax was bisected
coronally and the right and left hemithoraces were examined. Biopsy
specimens from the parietal pleura with chest wall attached and visceral
pleura with lung attached were placed in formalin for microscopic analysis.
Statistical analysis
Values are expressed as mean (±SD) unless otherwise indicated.
The maximum of blood and pleural fluid concentrations (Cmax) and the
time of peak concentration in blood and pleural fluid (Tmax) were taken
directly from the respective curves. The areas under the time-concentration
curves over 12 h (AUC) were estimated by the trapezoidal rule.

RESULTS
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All rabbits developed empyema after intrapleural injection of
turpentine and 1010 Escherichia coli (Table 1). The pleural fluid was thick
and grossly opaque. The pleural fluid pH was < 7.10 and the pleural fluid
glucose level was < 40 mg/dL (Table 1). The pleural fluid culture results
were positive in all rabbits (Table 1).
The relationships between the pleural fluid and the blood levels of
clarithromycin (Figure 1) evaluated in two ways: (1) the degree of penetration of
the antibiotic into the pleural space, and (2) the time of equilibration of blood and
pleural fluid. The degree to which the clarithromycin penetrated into the pleural
fluid was evaluated by comparing the AUC (area under the curve) for the levels in
the pleural fluid /AUC blood for the antibiotic (Table 2). The antibiotic penetration
for clarithromycin was excellent (AUC pleural fluid/ AUC blood ratio was 1.56). The
AUC pleural fluid/AUC blood ratio for clarithromycin was > 1, primarily because the
pleural fluid level remained elevated for 12 h despite decreasing blood level.
The time to equilibration for the pleural fluid and blood antibiotic levels was
8 h. The peak pleural fluid antibiotic level occurred 1 h after infusion and
decreased slowly thereafter. The pleural fluid level exceeded the blood level after
the 8 hr time point, and was several times higher than the blood level at 12 h.

Pathological studies
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When the animals were sacrificed the visceral and parietal pleural surfaces were
thickened and multiple adhesions were present which resulted in the formation of
many pus pockets. Histological sections stained with haematoxylin-eosin showed
prominent acute inflammatory cell infiltration. In the four control rabbits the results
were similar except that there was more pus and adhesions were larger and more
numerous.
DISCUSSION
The present study in an experimental model of empyema in the rabbit
showed that the clarithromycin penetrated well into empyemic pleural fluid.
In the therapy of pneumonia with beta-lactam antibiotics, it has been shown
that the percentage of the time that the serum concentration exceeds the minimum
inhibitory concentration (MIC) value of the pathogen is a key factor in predicting a
successful clinical and bacteriological outcome (14). The time above MIC (T>MIC)
is also a variable which is likely to related to the efficacy of clarithromycin in
respiratory tract infections (14). This general principle holds for most of the
common microbes when the MIC is determined in vitro (15).
Strahilevitz et al (16) studied the effect of moxifloxacin in an experimental
pneumococcal pleural empyema model in rabbits using the same dose. They
reported that the AUC in the pleural fluid was 34.3 mg*h/L while the AUC was
38.03 µg*h/mL in the present study. In the Strahilevitz study the AUC in the blood
was 29.4 mg*h/L while in this study was 24.26 µg*h/mL.
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The AUCPF/blood ratio for clarithromycin was 1.56 and the time to pleural
fluid antibiotic level and blood antibiotic level equilibration was 8 h. In a previous
study (8), the AUCPF/serum ratios were 0.49 for gentamycin, 0.61 for vancomycin,
0.74 for clindamycin, 0.82 for ceftriaxone, 0.98 for metronidazole and 2.31 for
penicillin. The results of the present study demonstrate that the AUCPF/serum for
clarithromycin is second only to penicillin.
Significant levels of clarithromycin remained in the pleural space for up to
12 h, despite diminishing blood antibiotic levels over time. In previous studies,
Strahilevitz et al (16) reported similar findings with moxifloxacin while Teixeira and
coworkers (8) only measured levels up to six hours. However, they reported that
levels of ceftriaxone were undetectable in the pleural fluid after four hours (8).
Some previous studies have suggested that there is very little difference
amongst antibiotics as to their level of penetration into the pleural fluid. Taryle et al
(17) studied 16 patients (including 5 with empyema), and concluded that antibiotic
concentrations were usually three fourths or more of the concentrations in
simultaneously obtained samples of serum (antibiotics reported in this study
included

penicillin,

cephalothin,

oxacillin,

ampicillin,

clindamycin,

and

aminoglycosides). However, subsequent studies have shown that the penetration
of aminoglycosides, particularly gentamicin, into the pleural fluid is poor if an
empyema is present (18).

Sakuma et al (19) studied the penetration of

intravenous antibiotics into the pleural space after pulmonary resection, and
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concluded that higher doses of antibiotics are required in patients with empyema
after pneumonectomy.
The finding of a sustained elevated pleural fluid clarithromycin level in our
study was similar as found for penicillin in the Teixeira study (8). The pleural fluid
antibiotic level remained above 1 µg/mL at 12 h after infusion, while the
simultaneously obtained blood levels had diminished to lower levels.
The equilibration between an antibiotic in the serum and the pleural fluid
depends on several factors. These include the size of the pleural effusion
(equilibration will occur less rapidly with larger pleural effusions), the thickness of
the pleura (equilibration will occur less rapidly with a thicker pleura), the degree of
pleural inflammation (equilibration will occur more rapidly with inflammation due to
increased permeability of the pleura, and the antibiotic itself.
There are certain limitations to the present study. It is not clear if these
results obtained in the rabbit can be extrapolated to human, as rabbits are a
species with thin visceral pleura, while humans have thick visceral pleura (20). It is
likely that the equilibration of antibiotics would be more rapid in species with thin
pleura. A 3-min infusion is not a typical method for administration of these
antibiotics in humans. This infusion method may have also led to changes in the
equilibration curves, which would be different if a longer infusion time had been
used. In our study, antibiotic treatment was initiated relatively early in the course of
empyema; 24 h after bacterial challenge. The equilibration might have been longer
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if the empyema had been present for several days. The repeated pleural fluid
aspirations carried out in the present investigation could possibly be regarded as a
partial pleural empyema drainage facilitating recovery. However, it resembles
closely the current clinical approach to pleural empyema. The administration of
turpentine intrapleurally may have damaged the pleural, which could affect the
transpleural movement of the antibiotic.
From this study, we conclude that in this rabbit model of empyema, the
macrolide, clarithromycin, penetrated well into infected pleural fluid. This finding
suggests that clarithromycin would be a good antibiotic choice in patients with
infected pleural fluid. However, additional studies are warranted in humans to
verify our findings in rabbits.
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Table 1. Pleural fluid findings in the rabbits immediately before administration of
clarithromycin or saline solution.

Rabbit No

Antibiotic

pH

Glucose (mg/dL)

Culture

1

Clarithromycin

7.00

17

Positive

2

Clarithromycin

6.80

14

Positive

3

Clarithromycin

6.78

12

Positive

1

Control

6.93

11

Positive

2

Control

6.95

34

Positive

3

Control

6.60

19

Positive

4

Control

7.01

28

Positive
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Table 2. Summary of pharmacokinetic data for the two different antibiotics in the
blood and the pleural fluid.

Variables

Clarithromycin

Dose, mg/kg

30

Peak blood level, µg/mL

3.53

Peak fluid level, µg/mL

2.88

PF/Blood ratio

0.81

Tmax blood, h

1

Tmax fluid, h

1

AUCPF, µg*h/mL

38.03

AUCblood, µg*h/mL

24.26

AUC PF/blood ratio

1.56

Abbreviations: AUC: area under the curve for the first 12 h; PF: pleural fluid;
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FIGURE 1. Clarithromycin concentration profiles in blood (Α) and pleural fluid (Β)
after IV administration. Mean values (±SD) from three animals.
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