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Περίληψη: Οι Παραπνευμονικές Συλλογές (Parapneumonic 
effusions - PPE) αποτελούν συχνή επιπλοκή των πνευμο-
νιών. Η εξέλιξη της PPE μπορεί να είναι η πλήρης απορρό-
φηση με την αντιβιοτική αγωγή, εάν η συλλογή οφείλεται 
απλώς σε αυξημένη διαπερατότητα του υπεζωκότα λόγω 
της φλεγμονής ή η πολυεγκυστωμένη συλλογή και το εμπύ-
ημα, οπότε απαιτείται επιπλέον της αντιβιοτικής αγωγής 
παροχέτευση της συλλογής. 
Συνεπώς, η διαπίστωση τυχόν ύπαρξης παραπνευμονικής 
συλλογής και η εκτίμηση για την πιθανή εξέλιξή της προς 
εγκύστωση και εμπύημα είναι πρώτιστης διαγνωστικής 
σημασίας. Το ποια PPE πιθανόν χρειασθούν παροχέτευση 
λόγω κινδύνου επιπλεγμένης πορείας, αποτελεί ένα σοβα-
ρό κλινικό πρόβλημα για τον πνευμονολόγο. 
Απάντηση στο ερώτημα αυτό έχουν δώσει οι Οδηγίες Βα-
σισμένες σε Στοιχεία του Αμερικάνικου Κολλεγίου Πνευμο-
νολόγων (ACCP Evidence-Based Guidelines), οι οποίες και 
παρουσιάζονται στο άρθρο αυτό.
Συγχρόνως παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις από την Πνευ-
μονολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας, που αφορούν τα 
δύο άκρα των παραπνευμονικών συλλογών (μη επιπλεγμέ-
νη και πολυεγκυστωμένη) και η αντιμετώπισή τους.

Περίπτωση 1

΄Ανδρας, 75 ετών, καπνιστής μέχρι προ 7ετίας (50 pack 
years). ΧΑΠ υπό αγωγή – Γλαύκωμα – 2003 Προστατεκτομή 
λόγω Υπερτροφίας Προστάτη – 2004 Χειρουργική αφαίρεση 
Πολυπόδων Φωνητικών χορδών – Αρτηριακή Υπέρταση - 
Σακχαρώδης Διαβήτης υπό ινσουλίνη -  Δυσλιπιδαιμία.

Προ 10ημέρου πυρετός 38οC. ΄Έλαβε Τετρακυκλίνη. Υπο-
χώρηση πυρετού μετά τριήμερο. Από τριημέρου πυρετός  
38.5οC,  πλευροδυνία αριστερά, αρθραλγίες, δύσπνοια ηρε-

Ανασκόπηση με παρουσίαση περιστατικών
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μίας – κόπωσης.
Α/α  Θώρακα εισόδου (Έικ. 1, 2): Έλεύθερη Υπεζωκο-

τική Συλλογή Αριστερά.
Παρακέντηση διά βελόνης Αριστερού Ημιθωρακίου

Υπεζωκοτικό Υγρό (Έικ. 3)
΄Οψη: διαυγής 
Χροιά: κίτρινη
Αριθμός κυττάρων: 2700
Πολυμορφοπύρηνα : 60%
Λεμφοκύτταρα:  25%
Μονοπύρηνα – Ακαθόριστα :15%
LDH πλευριτικού υγρού/ορού : 0.8

Χορηγήθηκε ενδοφλέβια Ceftriaxone, Moxifloxacine.
Μετά από πέντε ημέρες χορήγησης αντιβίωσης:
Πλήρης υποχώρηση συμπτωμάτων. 
Α/α Θώρακα (Έικ. 4): Σημαντική μείωση υπεζωκοτικής 
συλλογής.

Ο ασθενής εξήλθε της Κλινικής με συνέχιση αντιβίω-
σης. Σε νέα Α/α θώρακα υπήρχε πλήρης υποχώρηση υπε-
ζωκοτικής συλλογής.

Περίπτωση 2

΄Ανδρας, 68 ετών, Μη καπνιστής, Έλεύθερο Iστορικό.
Πυρετός  38.5οC, πλευροδυνία αριστερά.
Αρχική Α/α  Θώρακα  (Έικ. 1, 2): Έλεύθερη Υπεζωκοτική 
Συλλογή αριστερά – μερική εγκύστωση.

Συνεστήθη από το θεράποντα  Πνευμονολόγο εισα-
γωγή στην Πνευμονολογική Κλινική. Ο ασθενής αρνήθη-
κε. ΄Έλαβε per os Levofloxacine, Azithromycin.

Μετά από 7 ημέρες εισαγωγή στη  Πνευμονολογική 
Κλινική.

Πυρετός >38.5οC, Πλευροδυνία Αριστερά, Δύσπνοια
Α/α  (Έικ. 3,4) και CT Θώρακα (Έικ. 5): Πολυεγκυστω-

μένη Συλλογή αριστερά.
Μετά από 7 ημέρες αντιβίωσης 18-10-2010: 

Πλήρης υποχώρηση πυρετού, συμπτωμάτων.
Α/α Θώρακα (Έικ. 6,7): Ακτινογραφική Βελτίωση – Μείω-
ση εγκυστώσεων, ιδίως στο αριστερό  ΄Ανω Ημιθωράκιο. 

Μετά από 14 ημέρες περαιτέρω βελτίωση.

Εικόνα 1. 

Εικόνα 3. 

Εικόνα 2. 

Εικόνα 4. 
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Εικόνα 1. 

Εικόνα 3. 

Εικόνα 5. 

Εικόνα 7. 

Εικόνα 2. 

Εικόνα 4. 

Εικόνα 6. 
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Εισαγωγή

Οι Παραπνευμονικές Συλλογές (Parapneumonic 
effusions (PPE) αναπτύσσονται στο 57% των ασθενών 
που νοσηλεύονται με βακτηριακή πνευμονία.1 Οι Παρα-
πνευμονικές Συλλογές μπορεί να είναι στείρες <<απλές>> 
παραπνευμονικές συλλογές, που οφείλονται σε αυξημέ-
νη διαπερατότητα των πετάλων του υπεζωκότα λόγω της 
φλεγμονής από την υποκείμενη πνευμονία. Αυτές οι Πα-
ραπνευμονικές Συλλογές θα υποχωρήσουν χωρίς άλλη 
ειδική θεραπεία εκτός από τη χορήγηση αντιβιοτικών για 
την πνευμονία. Ο χρόνος, που απαιτείται για την υποχώ-
ρηση αυτών των παραπνευμονικών συλλογών, υπολογί-
ζεται σε 2-8 εβδομάδες για τους αρνητικούς - HIV ασθε-
νείς και 2-3 εβδομάδες για τους θετικούς-HIV ασθενείς. 

Έντούτοις, ακόμη και με επαρκή αντιβιοτική θερα-
πεία, περίπου το 10% των απλών παραπνευμονικών συλ-
λογών δυνατόν να οργανωθούν ταχέως σχηματίζοντας 
ινώδη διαφράγματα και πλάκες, που πιθανόν χρειασθούν 
χειρουργική αποφλοίωση. Ακόμη δυσμενέστερη εξέλι-
ξη είναι η ανάπτυξη εμπυήματος (ανάπτυξη πύου στην 
υπεζωκοτική κοιλότητα). Η πιθανότητα της επιπλεγμένης 
εξέλιξης της παραπνευμονικής συλλογής προς πολυε-
γκύστωση και εμπύημα <<δίνει>> στις παραπνευμονικές 
συλλογές τη μέγιστη διαγνωστική προτεραιότητα από τις 
συνήθεις αιτίες εξιδρωματικών υπεζωκοτικών συλλογών. 
Οι “επιπλεγμένες” παραπνευμονικές συλλογές χαρα-
κτηρίζονται από ουδετεροφιλία, χαμηλό pH, και συχνά 
ινώδεις εγκυστώσεις. Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, 
χρήση αλκοόλ ή ουσιών, συνύπαρξη χρονίων πνευμο-
νοπαθειών, ανοσοκαταστολή ή ρευματοειδή αρθρίτιδα 
έχουν υψηλότερη συχνότητα μόλυνσης του υπεζωκότα. 
Η κακή οδοντική υγιεινή είναι συχνότερη σε ασθενείς 

με αναερόβιο λοίμωξη. Πρόσφατες γενετικές μελέτες 
επίσης υποστηρίζουν ότι μία ποικιλία της πρωτεϊνης της 
τυροσινικής φωσφατάσης (protein tyrosine phosphatase 
PTPN22 Trp620) σχετίζεται με ευαισθησία σε διηθητική 
πνευμονιοκοκκική νόσο και gram-θετικό εμπύημα.2  Πρω-
τοπαθές εμπύημα, ενώ απουσιάζει πνευμονία, ευθύνε-
ται για το 4% των λοιμώξεων του υπεζωκότα.

Οι “επιπλεγμένες” παραπνευμονικές συλλογές πρέ-
πει να παροχετεύονται. Η πιθανότητα της επιπλεγμένης 
εξέλιξης της παραπνευμονικής συλλογής προς πολυε-
γκύστωση και εμπύημα απαιτεί ταχεία εκτίμηση των 
χαρακτηριστικών του υπεζωκοτικού υγρού, που προδια-
γράφουν επιπλεγμένη εξέλιξη για τον προσδιορισμό των 
παραπνευμονικών συλλογών, που χρειάζονται επείγου-
σα παροχέτευση. 

Η κλινική προσέγγιση για την επιλογή, ποια παρα-
πνευμονική συλλογή πρέπει να παροχετευθεί και ποια 
είναι η πλέον κατάλληλη μέθοδος παροχέτευσης, πα-
ρουσιάζει διαφορές μεταξύ των διαφόρων πνευμονο-
λογικών κέντρων.3 Η Έπιτροπή Πολιτικής Υγείας και Έπι-
στήμης (The Health and Sciences Policy Committee, HSP) 
του Αμερικάνικου Κολλεγίου Πνευμονολόγων (American 
College of Chest Physicians, ACCP) διαπιστώνοντας αυτές 
τις διαφορές στην κλινική προσέγγιση συγκάλεσε επιστη-
μονική διάσκεψη από ειδικούς στο εν λόγω πεδίο για να 
αναπτύξουν κλινικές πρακτικές οδηγίες για τη συντηρητι-
κή και χειρουργική αντιμετώπιση των παραπνευμονικών 
συλλογών.4

Στο πόρισμα που εκδόθηκε γίνονταν αναφορά στη δι-
αβάθμιση του κινδύνου για δυσμενή έκβαση ασθενών με 
παραπνευμονική συλλογή και συντάχθηκαν οδηγίες βα-
σισμένεs σε στοιχεία (evidence-based guidelines) για την 
αντιμετώπιση των παραπνευμονικών συλλογών :

Διαβάθμιση κινδύνου για πτωχή πρόγνωση σε ασθενείς με Παραπνευμονική Συλλογή
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α  Το pH είναι η προτιμητέα εξέταση του πλευριτικού 
υγρού5 και πρέπει να προσδιορίζεται με τη χρήση 
αναλυτή αερίων αίματος.6 Έναλλακτικά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η γλυκόζη του πλευρικού υγρού5 (P0 
γλυκόζη ≥ 60 mg/dl; P1 γλυκόζη < 60 mg/dl). Η επι-
τροπή εφιστά την προσοχή ότι τα όρια της κλινικής 
χρησιμότητας του pH και της γλυκόζης  και οι κλινικές 
αποφάσεις, που βασίζονται στις τιμές των δεικτών 
αυτών, δεν είναι πλήρως εδραιωμένες. 

β  Η κλινική εμπειρία δείχνει ότι συλλογές του μεγέθους 
αυτού δεν απαιτούν θωρακέντηση για εκτίμηση, διό-
τι υποχωρούν.

γ  Έάν η θωρακέντηση εφαρμοσθεί σε ασθενή κατηγο-
ρίας A0 ανατομίας υπεζωκότα και ευρεθεί κατάσταση 
P1 ή B1, η κλινική εμπειρία δείχνει ότι τα ευρήματα 
P1 ή B1 ίσως είναι ψευδώς θετικά. Η θωρακέντηση 
πρέπει να επαναληφθεί, εάν η συλλογή αυξάνεται 
και/ή η κλινική κατάσταση επιδεινώνεται. 

δ  Ανεξάρτητα από την προηγούμενη χρήση αντιβιοτι-
κών. 

ε Έάν η κλινική κατάσταση επιδεινώνεται, πρέπει να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο επανειλημμένων θωρακε-
ντήσεων και παροχέτευσης. 

στ  Μεγαλύτερες συλλογές είναι περισσότερο ανθεκτικές 
σε αποτελεσματική παροχέτευση, ίσως λόγω αυξημέ-
νης πιθανότητας εγκύστωσης.7

ζ  Υπεζωκοτικές εγκυστώσεις υποστηρίζουν χειρότερη 
πρόγνωση.8

η  Η παρουσία πεπαχυμένου υπεζωκότα σε CT ενισχυ-
μένης αντίθεσης υποστηρίζει παρουσία εμπυήμα-
τος.9, 10, 11

Οδηγίες Βασισμένες σε Στοιχεία για την Αντι-
μετώπιση των Παραπνευμονικν Συλλογών

•  Σε όλους τους ασθενείς με οξεία βακτηριακή πνευ-
μονία πρέπει να εξετάζεται, εάν υπάρχει παραπνευ-
μονική συλλογή. 

 
Σύσταση βασισμένη σε ένδειξη επιπέδου C. 
•  Σε ασθενείς με PPE ο υπολογισμός του κινδύνου για 

πτωχή πρόγνωση με τη χρήση της προτεινόμενης 
προσέγγισης από την επιτροπή, βάσει της ανατο-
μίας του υπεζωκοτικού χώρου, της βακτηριολογί-
ας του πλευριτικού υγρού και της βιοχημείας του 
πλευριτικού υγρού πρέπει να αποτελεί τη βάση για 
τον προσδιορισμό, εάν η παραπνευμονική συλλογή 
πρέπει να παροχετευθεί. 

Σύσταση βασισμένη σε ένδειξη επιπέδου D.
•  Ασθενείς κατηγορίας 1 ή 2 για κίνδυνο δυσμενούς 

έκβασης πιθανόν δεν θα χρειασθούν παροχέτευση. 

Σύσταση βασισμένη σε ένδειξη επιπέδου D.
•  Παροχέτευση συνιστάται για την αντιμετώπιση πα-

ραπνευμονικής συλλογής κατηγορίας 3 ή 4. 

Σύσταση βασισμένη σε ένδειξη επιπέδου C. 
•  Βάσει συσσωρευμένων κλινικών στοιχείων για τη 

θνησιμότητα και την ανάγκη δεύτερης επέμβασης, η 
θεραπευτική θωρακέντηση ή η τοποθέτηση θωρακι-
κού σωλήνα παροχέτευσης φαίνεται ότι από μόνες 
τους είναι ανεπαρκείς θεραπευτικές προσεγγίσεις 
για την αντιμετώπιση της πλειοψηφίας των ασθε-
νών με παραπνευμονική συλλογή κατηγορίας 3 ή 4. 

Σύσταση βασισμένη σε ένδειξη επιπέδου C. 
Εντούτοις, η επιτροπή αναγνωρίζει ότι σε επιμέρους 

ασθενείς η θεραπευτική θωρακέντηση ή ο θωρακικός 
σωλήνας μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη υποχώρηση 
της παραπνευμονικής συλλογής. Προσεκτική παρακο-
λούθηση των ασθενών αυτών για πολλές ώρες είναι 
βασική σε αυτούς τους ασθενείς. Εάν υπάρξει υποχώ-
ρηση, δεν είναι απαραίτητη καμία περαιτέρω επέμβα-
ση. 

Σύσταση βασισμένη σε ένδειξη επιπέδου D. 
• ΄Εγχυση ινωδολυτικών12,13,14,15,16 στην υπεζωκοτική 

κοιλότητα, Video Assisted Thoracic Surgery (VATS)17,18 
και χειρουργική παροέτευση19,20,21 είναι αποδεκτές 
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση ασθενών με πα-
ραπνευμονική συλλογή κατηγορίας 3 και 4. Στοιχεία 
από όλες τις μελέτες δείχνουν ότι οι επεμβάσεις αυ-
τές σχετίζονται με τη χαμηλότερη θνησιμότητα. 

Σύσταση βασισμένη σε ένδειξη επιπέδου C.  

Συμπεράσματα

Οι Παραπνευμονικές Συλλογές αποτελούν συχνή επι-
πλοκή των πνευμονιών. Η εξέλιξη των PPE μπορεί να εί-
ναι η πλήρης απορρόφηση με την αντιβιοτική αγωγή, ή η 
πολυεγκυστωμένη συλλογή και το εμπύημα. 

Η διαπίστωση τυχόν ύπαρξης παραπνευμονικής συλ-
λογής και η εκτίμηση για την πιθανή εξέλιξή της προς 
εγκύστωση και εμπύημα είναι πρώτιστης διαγνωστικής 
σημασίας. 

Οι Οδηγίες Βασισμένες σε Στοιχεία του Αμερικάνι-
κου Κολλεγίου Πνευμονολόγων (ACCP Evidence-Based 
Guidelines) μπορούν να βοηθήσουν στην κλινική πράξη 
τον πνευμονολόγο, για το ποιος ασθενής έχει αυξημέ-
νους κινδύνους επιπλεγμένης πορείας της παραπνευμο-
νικής συλλογής και της ανάγκης για επεμβατική παροχέ-
τευση.
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Summary
Parapneumonic effusion and empyema: When to drain. 
E. Haini, Pneumonologist 
Parapneumonic effusions (PPE) develop in up to 57% of 
patients hospitalized with bacterial pneumonia. Parap-
neumonic effusions may be sterile “simple” parapneu-
monic effusions reflecting hyperpermeability from pleu-
ral inflammation secondary to the underlying pneumonia. 
These PPE will resolve without specific therapy other 
than antibiotic treatment of the underlying pneumonia. 
However,e ven with adequate antibiotic therapy, ap-
proximately 10% of simple parapneumonic effusions may 
evolve into complicated effusions or empyemas. “Compli-
cated” parapneumonic effusions must be drained for the 
patient to recover. “Complicated” parapneumonic effu-
sions are characterized by neutrophilia, low pH, and often 
fibrinous loculations. 
Clinical approaches to choosing which PPE should be 
drained and the appropriate method(s) for draining these 
PPE vary. The Health and Sciences Policy Committee (HSP) 
of the American College of Chest Physicians (ACCP) rec-
ognized this variability in clinical practice and convened a 
panel of experts in this field to develop a clinical practice 
guideline on the medical and surgical treatment of PPE. 
In this article the ACCP Evidence-Based Recommenda-
tions for the Management of the Parapneumonic Effu-
sions are presenting and also two cases with PPE from 
Pulmonay Departement of Corfu General Hospital.  
Key words: Parapneumonic effusions, prognosis
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