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редакторски
аНоНс

Скъпи колеги, в ръцете ви е Новото Списание!

Наричам го по този почтителен начин, защото се готвя да се отнасям 
с Особено уважение към НЕГО. Най-после ние, специалисти по белодробни 
болести, ще списваме списание, предназначено за вас, ПРАКТИКУВАЩИТЕ 
ЛЕКАРИ – пулмолози, интернисти, общопрактикуващи и всички други, които 
искат да знаят повече КАК СТАВАТ НЕЩАТА НА ПРАКТИКА. Това списание, на 
което приех да бъда главен редактор, ще има цялата свобода да се бори 
за вашето внимание и ВАШЕТО отношение, и мнение ще бъде най-важният 
ориентир за нас. Няма да го караме на автопилот, няма да ви принуждаваме 
да търсите рационалното в дълбоките води на недоказани още хипотези 
и псевдофилософски синтагми, а ще търсим упорито проблемите, които 
ви вълнуват и ще се вслушваме съучастнически във вашите предложения. 
Не приемаме за мотивираща тезата “ако щете, го четете”! И без бой ще 
си признаем, че тази теза не можем да я вдишаме (просто я изкашляме!). А 
ако успеем да спечелим повече от вас за идеята, то ще ви призная, че съм 
ви приготвил един евтин номер: искаме да създадем едно ИНТЕРАКТИВНО 
списание, на което да се радваме дружно за да си заслужим чашата червено 
вино след всеки брой! Ако това се случи, ще ви бъдем верни и Това ще бъде 
Вашето списание (предвижда се тираж 7000!).

А кои сме ние, които сме се заели с целия ентусиазъм да ви имаме за читате-
ли (може да ми вярвате, че създаваме списанието с цялата специална суета, 
която имаме и не се интересуваме от другото!)? Моя милост и още четири-
ма верни приятели и уважавани от мен колеги, които избрах сам, познавам от 
години и на чийто професионализъм , лоялност, почтеност и морал вярвам без 
остатък. Обединяват ни общи професионални, телесни и духовни щения: ам-
бицията да ви станем полезни, страстта към писане (повечето от нас са ав-
тори и съавтори на статии и монографии), любовта към добрата литерату-
ра (между нас има и утвърден поет с три издадени стихосбирки, страстта 
към музиката (джаз, блус, поп и Вагнер!), вегетарианската храна (между нас 
има само един отцепник!) и възхищението към всичко красиво и съзидателно, 
на което се радваме юнашки и без ревност. Всички нас ни тласка идеята в Бъл-
гария най-сетне да се случи едно РАБОТЕЩО списание по белодробни болести – 
живо, готино, решено да ни съпътства в ежедневните проблеми с романти-
зма и ентусиазма на КОЛЕГИАЛНОСТТА и СЪПРИЧАСТНОСТТА. Ние нямаме за цел 
да конкурираме излизащото гилдийно списание “Пулмология и фтизиатрия”, 
чиято цел е по-академичното представяне, а да бъдем неговото братче, кое-
то се рови в проблемите на практикуващия лекар и се стараем да сме възмож-
но най-близо до него. Това е експеримент, който с ваша помощ смятаме да из-
ведем до зрялост. Ние заедно с вас ще пишем НЕГОВАТА биография.

Всеки брой ще се изгражда по една предварително приета от нас структура; 
основна тема на броя, актуална статия (тук очакваме вашата статия!), 
лекарства и технологии, актуална информация (книжовен наблюдател), 
новинар и накрая (когато това започне да се случва!) – писма на читатели 
(епистоларна пулмология).

Основната тема на този първи брой (предвиждаме да ви предложим общо 4 
тематични броя през 2006 г.) са БОЛЕСТИТЕ НА ПЛЕВРАТА, представени по един 
систематизиран и удобен за практиката начин. Този първи брой е и анонс към 
излязлата вече от печат през м. януари монография (виж на стр. 44) на двама 
от авторите на това списание - Плеврата. Текстове за научна и клинична 
практика при плевралните болести. (К. Костов и Д. Калев, изд. “Анкос”).

Какво още се случи във времето за списване на броя?
• Създадохме и вдъхнахме живот на югозападния клон на българското дру-

жество по белодробни болести, който направи и първата си работна среща 
в гр. Сандански на 18.02.06 (дай Боже повече такива купони!);

• Светът почете завършения гений на В. А. Моцарт с повсеместни търже-
ства по повод 250 г. от рождението му (27.01.1756 г.). Трябва да си неприлично 
надарен, за да сътвориш за 35 г. музика, която сега се счита от някои за уни-
версално лекарство за ред болести – от болестта на Alzheimer до депресив-
ните състояния и акне!). Нека да послушаме незавършения от него РЕКВИЕМ 
за да се убедим, че “ всички ние сме в канавката, но някои гледат към звезди-
те” (Оскар Уайлд).

• На 20.04.06 в хотелския комплекс Sungate Port Royal в  Анталия(Турция), 
се проведе вторият форум на евро-азийската асоциация FEMTOS (виж 
подробности за форума на стр. 46).

• На 18 март в 13.37 мин. (под знака на Риби) се роди дъщеря ми Благост!
• Почина Юрий Буков. Големите българи намаляха с повече от един.
 И в края искам да ви кажа като колега на колеги: не спирайте до това из-

речение, а обърнете следващите страници и се наслаждавайте на дозира-
ния академизъм, леко поднесените и доказани в практиката тези и на добрия 
стил. 

Честито и бъдете здрави!

Доц. д-р Коста Костов

Човек се учи по три начина:
 чрез размишление (най-евтино),

 чрез подражание (най-лесно)
и от опит (най-скъпо).
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най-често задавани въпроси при 
диагностика на плеврални изливи
Д-р Димитър Калев, д.м.
Главен асистент, Първа клиника по пневмология, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна

диаГнОсТиЧни ПОдХОди

когато застане пред пациент с плеврален излив 
(Пи), според R. Light клиницистът би трябвало да 
си зададе следните три въпроса: (i) трябва ли да се 
провежда диагностична торакоцентеза? (ii) ако 
торакоцентеза е проведена, ексудат или трансу-
дат е плевралната течност? (iii) ако плевралната 
течност е ексудат, каква е неговата етиология? 
в отговорите на тези три въпроса на практика 
се включват всички научни и практични принципи 
на подхода към плевралната патология.

трябва ли да се провежда 
диагностична торакоцентеза? 
диагностична торакоцентеза не трябва да се 

провежда в следните две ситуации: (i) при много 
малък излив и (ii) при пациент със застойна сърдеч-
на недостатъчност. 

Големината на Пи се определя или с ултрасоног-
рафия (УсГ), или с декубитална латерография на гръ-
ден кош (легнал по гръб). ако разстоянието между 
външния контур на белия дроб и вътрешния контур 
на гръдната стена е под 10 mm, изливът е несигни-
фикантен и торакоцентеза не се препоръчва.

При случаи със застойна сърдечна слабост изклю-
чение правят следните три състояния, налагащи 
торакоцентеза: (i) изливът не е двустранен или е 
двустранен, но с различни размери; (ii) наличие на 
гръдна болка и (iii) наличие на фебрилитет.

ако Пи не се резорбира бързо, е показана серия от 
торакоцентези. Повторната манипулация би тряб-
вало да се проведе най-малко 5-7 дни след първата. 

Ексудат или трансудат 
е плевралната течност? 
трансудативният Пи се дефинира като резултат 

от нарушения в системните фактори, които регу-
лират формирането и абсорбцията на плеврална 
течност, докато капилярният пермеабилитет за 
протеини е нормален. обратно, ексудативният Пи 
се дефинира като състояние, при което плеврална-
та повърхност или капилярите в мястото на обра-
зуване на плеврална течност са променени така, че 
течността кумулира в плевралната кухина. 

Главните мотиви за диференциране на плеврал-
ната течност на ексудативна и трансудативна 
са следните: (i) ако изливът е трансудат, други 
диагностични процедури, свързани с плеврата, не 
са необходими и лечението се насочва основно към 
застойна сърдечна недостатъчност, чернодробна 

цироза или нефроза; (ii) ако изливът е ексудат, па-
циентът подлежи на обширна поредица от проце-
дури, преследващи етиологична диагноза.

Каква е етиологията 
на ексудативния плеврален излив?
 Уточняването на етиологията е задължителна 

при всички пациенти, при които торакоцентезата 
е показала ексудативна плеврална течност. в някои 
случаи диагнозата е лесна, например при повечето 
случаи на парапневмоничен Пи. в други случаи диа-
гнозата е по-трудна, например при метастатични 
Пи, белодробен тромбоемболизъм и туберкулоза. в 
трети случаи тя е много трудна, например при ви-
русни или азбестови плеврити. във всички тези слу-
чаи се налага използване на различни диагностични 
тестове, които могат да бъдат подредени алго-
ритмично в десет последователни въпроса.

Какъв е видът на плевралната течност? 
Помирисването на плевралната течност е най-

бързият диагностичен тест и може веднага да 
доведе до следните две етиологични диагнози: (i) 
ако миризмата е гнилостна, при пациента е нали-
це плеврален емпием, най-често с анаеробни пато-
гени; (ii) ако миризмата наподобява тази на урина, 
пациентът има уриноторакс.

Преценката на макроскопския вид на плеврал-
ната течност може да регистрира следните две 
твърде типични разновидности: (i) хеморагичен и 
(ii) млекоподобен. 

ако изливът е хеморагичен, задължително тряб-
ва да се изследва хематокрит в плеврална течност. 
ако плевралният хематокрит е с повече от 50% по-
висок от кръвния, при пациента е налице хемото-
ракс, а ако е под 1%, съдържанието на кръв в плев-
ралната течност е несигнификантно. По принцип 
хеморагичният макроскопски вид насочва към след-
ните три етиологични диагнози: (i) малигнен Пи, 
(ii) белодробен тромбоемболизъм и (iii) травма.

ако изливът е млекоподобен, трябва да се изслед-
ва супернатант от центрофугирана плеврална теч-
ност и тогава има следните две възможности: (i) ако 
течността поначало е мътна, а супернатантът се 
получи бистър, мътността се дължи на клетки или 
възпалителни остатъци; (ii) ако мътността се за-
държа след центрофугиране, тя се дължи на високо 
липидно съдържание и в този случай при пациента е 
налице или хилоторакс, или псевдохилоторакс. тази 

алтернатива се разрешава с анализ на липиди в плев-
рална течност: (i) хилотораксът се характеризира с 
високо съдържание на плеврални триглицериди – над 
1,24 mmol/l, (ii) псевдохилотораксът се характеризи-
ра с високо съдържание на плеврален холестерол – над 
5,18 mmol/l и с наличие на холестеролови кристали.

Изолират ли се патогени 
от плевралната течност? 
ексудативната плеврална течност би трябва-

ло да се изследва микробиологично с оцветяване по 
Gram и с посевки върху култури за бактерии (аеробни 
и анаеробни), микобактерии и гъби. не се препоръчва 
рутинно изследване на намазка за киселинноустойчи-
ви бактерии (кУБ), защото в повечето случаи тя е 
негативна, с изключение на пациенти с туберкулозен 
емпием. Микробиологичното изследване при суспек-
тна плеврална туберкулоза се подобрява и ускорява с 
култивиране в BACTEC система.

Какво е диференциалното клетъчно съдържание 
в плевралната течност? 
според предоминирането на даден клетъчен 

вид ексудатите се класифицират в три катего-
рии: (i) с предоминиране на полиморфоядрени не-
утрофили (ПМн), (ii) с предоминиране на мононук-
леари и (iii) еозинофилни (над 10% еозинофили).

когато в ексудата предоминират ПМн, налице 
е остър процес, засягащ плевралната повърхност, и 
тогава са възможни следните две ситуации: (i) ако 
е налице съпътстващ паренхимен инфилтрат, най-
чести диагнози са парапневмоничен Пи, белодро-
бен тромбоемболизъм или белодробен карцином; 
(ii) ако паренхимен инфилтрат липсва, най-чести 
причини са белодробен тромбоемболизъм, вирусна 
инфекция, остър туберкулозен плеврит, гастро-ин-
тестинално заболяване или азбестов плеврит.

когато в ексудата предоминират мононуклеари, 
налице е хроничен процес, въвличащ плеврата, и са 
възможни следните три ситуации: (i) при предомини-
ране на мононуклеари (лимфоцити и моноцити) най-
чести диагнози са метастатичен Пи, туберкулоза, 
белодробен тромбоемболизъм и резорбиращ се виру-
сен плеврит; (ii) при много ниско съдържание на мезо-
телни клетки (под 5%) често е налице туберкулозен 
плеврит; (iii) при предоминиране на малки зрели лим-
фоцити най-чести причини са метастаза или тубер-
кулоза, като (iv) “остарели” следпневмонични изливи.

когато ексудатът е еозинофилен, обикновено 
се касае за наличие на въздух или кръв в плеврална-
та кухина. ако липсва въздух или кръв, етиологи-
ята включва следните по-редки възможности: (i) 
азбестов плеврит, (ii) парагонимиаза, (iii) синдром 
на Churg-Strauss или (iv) лекарствено-индуциран 
плеврит (аминогликозиди, dantrolene, bromocriptine 
и nitrofurantoin), (v) малигнен излив (в последните 
години зачестяват случаите на малигнитет при 
еозинофилни изливи).

Цитологичното изследване на плеврална 
течност позитивно ли е за малигнитет? 
диагностичната точност на цитологичното 

изследване при малигнени Пи достига до 87%, но 

съществуват няколко причини за негативна цито-
логия: (i) когато изливът е свързан етиологично с 
придружаващи заболявания и състояния като сър-
дечна недостатъчност, белодробен тромбоембо-
лизъм, пневмония, обструкция на лимфния отток 
или хипопротеинемия; (ii) когато изливът е свър-
зан с трудни за диагноза малигнени неоплазми като 
болест на Hodgkin или сарком.

съществуват разнообразни методи за пови-
шаване на диагностичната стойност на плев-
ралната цитология: (i) комбиниране на намазка с 
клетъчно блокче, (ii) изследване на материал от 
три последователни торакоцентези, (iii) флоуци-
тометричен днк-анализ или имуноцитометрия, 
(iv) електронно-микроскопско изследване и (v) иму-
ноцитохимично изследване. 

Флоуцитометричният днк-анализ е с по-нис-
ка чувствителност от плевралната цитология и 
по-често дава фалшиво-положителни резултати. 
Флоуимуноцитометрията идентифицира (фено-
типизира) лимфоцитните субпопулации и е пока-
зана при суспектен лимфом на плеврата. 

електронната микроскопия различава с много 
висока вероятност клетки на аденокарцином (с 
къси и редки микровили) от клетки на малигнен 
мезотелиом (с многобройни и дълги микровили). 

имуноцитохимичните оцветявания използват 
панел от три моноклонални антитела с доказана ви-
сока диагностична стойност – карциноембрионален 
антиген (CEA), B72.3 и Leu-M1. При интерпретация 
на резултатите са възможни следните две опции: (i) 
ако цитологичният препарат е позитивен за поне 
две от трите моноклонални антитела, трябва да 
се приеме метастаза от аденокарцином; (ii) ако пре-
паратът е негативен за всичките три моноклонал-
ни антитела, се приема малигнен мезотелиом.

Какво е нивото на плевралната
аденозин-деаминаза (ADA)? 
нива на плеврална ADA над 45 U/ml корелират с 

три заболявания: (i) туберкулоза, (ii) емпием и (iii) 
ревматоиден Пи. Безспорно най-висока е диагнос-
тичната й стойност при плеврална туберкулоза. 
При лимфоцитарни изливи с високо ниво на плев-
рална ADA вероятността за туберкулозна етио-
логия е изключително висока. с това заболяване 
корелира и високи нива на плеврален IFN- , но това 
изследване е много по-скъпо. 

Какво е нивото на плевралната глюкоза? 
ниските нива на плеврална глюкоза (под 3,3 

mmol/l) указват с висока вероятност следните 
четири заболявания: (i) туберкулоза, (ii) малигни-
тет, (iii) ревматоиден артрит и (iv) усложнен па-
рапневмоничен Пи. други по-редки причини могат 
да бъдат парагонимиаза, хемоторакс, синдром на 
Churg-Strauss и лупусен плеврит.

Какво е нивото на плевралната амилаза? 
нива на плеврална амилаза над горна референт-

на граница на серумна норма е маркер за следните 
три етиологични причини: (i) заболяване на панк-
реаса, (ii) метастатичен аденокарцином и (iii) руп-
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тура на хранопровода. 
изливите при остър панкреатит по правило 

се дължат на плеврално възпаление, докато тези 
при хронични заболявания на панкреаса възникват, 
когато се образува фистула (през диафрагма към 
медиастинум и оттам – към плеврална кухина), по 
която се провежда панкреасна течност.

нивото на плеврална амилаза е повишено в 10% 
от пациентите с метастатични Пи (главно с хис-
тогенеза на аденокарцином), но по правило първич-
ният тумор не е панкреасен. Понеже плевралната 
амилаза в тези случаи е от т.нар. слюнчен тип, за 
да се верифицира метастаза от рак на панкреаса, 
трябва да се изследват амилазни изоензими.

високото ниво на плеврална амилаза при рупту-
ра на хранопровода е със слюнчен произход.

Какво е нивото 
на плевралната лактат-дехидрогеназа (LDH)? 
освен като маркер за различаване на ексудат 

от трансудат, LDH се използва за достоверен ин-
дикатор на степента на плеврално възпаление. 
когато при серия от торакоцентези нивото на 

плеврална LDH нараства, това е показател за про-
гресивно влошаване и е мотив за агресивно продъ-
лжаване на диагностичните търсения. обратно, 
когато нивото на LDH се снижава, степента на 
плеврално възпаление прогресивно отслабва.

Какъв е резултатът 
от сляпата перкутанна биопсия на плеврата? 
избира се като диагностична стъпка преди 

всичко при суспектна плеврална туберкулоза и в 
50-80% от пациентите е позитивна за грануломи. 
Биоптатът може също да се изследва микробио-
логично (намазка за кУБ и посевки върху култури) 
и тогава диагностичната стойност на сляпата 
перкутанна биопсия нараства над 80%. 

При плеврален малигнитет цитологичното из-
следване на плеврална течност превъзхожда сляпа-
та перкутанна биопсия, чиято диагностична точ-
ност е едва около 45%. Причините за този нисък 
процент произтичат от две особености на пари-
еталната плевра, от която се добива биоптат: (i) 
въвлича се в болестта по-късно от висцералната 
плевра; (ii) болестните промени по повърхността 
є са неравномерни.

Какъв е резултатът от торакоскопията? 
тя е инвазивна процедура и се избира като диа-

гностична стъпка при подозрение за малигнитет 
или туберкулоза. днес се прилага видео-асистира-
на торакоскопска хирургия (ватХ), която при плев-
рален малигнитет постига чувствителност 95%, 
а при бенигнени заболявания – 100%. 

Пациентите с Пи с бенигнена етиология са 68%, 
най-често са представени от парапневмонични 
изливи, емпием или хемоторакс и не се нуждаят 
от инвазивни диагностични процедури. от друга 
страна, обаче, 26% имат изливи с неуточнена при-
чина и при тези т.нар. идиопатични Пи трябва да 
се обсъжда ватХ. най-общо казано, торакоскопия-
та трябва да се използва тогава, когато по-малко 
инвазивните подходи (плеврална цитология и сляпа 
перкутанна биопсия) не са стигнали до диагноза.

освен за диагностика, ватХ се използва за про-
веждане на терапевтична талк-плевродеза при па-
циенти с малигнени и бенигнени Пи. 

комплексът от десетте изложени дотук диа-
гностични въпроси, заедно с трите основни при-
нципи в клиничния подход към плевралната патоло-
гия, са представени в алгоритмичен вид на фиг. 1. 
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плеврални изливи (по R. Light, 2003)

разграничаване на ексудативен 
от трансудативен плеврален излив
Доц. д-р Коста Костов, д.м.
Началник Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия - София

решението дали се касае за ексудат, или трансу-
дат е най-важната първа стъпка в диагнозата на 
един плеврален излив (Пи). 

в зависимост от цвета, прозрачността, от-
носителното тегло, биохимичния и цитологичен 
характер на плевралната течност се различават 
два вида Пи: ексудативни и трансудативини. извън 
тези два основни вида още се дифинират изливи с 
кръв (хемоторакс) и с лимфа (хилоторакс).

Плевралният ексудат е смес от различни про-
порции на нормална плеврална течност и ексу-
дат, проникнал в плевралната кухина от зоната 
на възпаление (Таблица 1 ). най-общо ексудатът се 
отличава с голяма относителна плътност (над 
1018), високо съдържание на белтък (над 30 g/l) и 

фибриноген. отношението плеврална глюкоза/се-
румна глюкоза е < 1. При престой ексудатът жели-
ра (съсирва).

различават се два основни вида ексудат: серо-
зен и гноен. те, от своя страна, имат свои подва-
рианти: серофибринозен, серозно-хеморагичен, еози-
нофилен, серозно-гноен, гнойно-хеморагичен, хилозен, 
холестеринов (при хронично протичане).

стабилност в състава на излива настъпва обик-
новено около 10-14-и ден от началото на ексудация 
и тогава той придобива характеристика на една 
или друга етиологична група заболявания. 

във връзка с ранната и адекватна антимикроб-
на химиотерапия (аМХт) на инфекциите на бели-
те дробове през последните години преоблада-
ват предимно серозни изливи. в първите дни на 
възпалителната ексудация в течността преобла-
дават полиморфоядрени неутрофили (ПМн) но в 
течение на 10-14 дни неутрофилията се заменя от 
лимфоцитоза. такава обикновено е характеристи-
ката на парапневмоничните Пи, които са типич-
но неутрофилни ексудати.

Хеморагичните изливи най-често са посттрав-
матични или малигнени. според V. Villena и съавт. 
най-висока честота на хеморагични изливи се ус-

показатели трансудат Ексудат

Плеврален тотален протеин/
серумен тотален протеин

< 0,5 > 0,5

Плеврална LDH < 200 IU/l > 200 IU/l

Плеврална LDH/серумна LDH < 0,6 > 0,6

левкоцитен клетъчен брой < 1000/µl > 1000/µl

Таблица 1. Критерии за трансудативни и ексудативни 
плеврални изливи.

диаГнОсТиЧни ПОдХОди

Инфекции
Болести на 
съединителната тъкан

Други възпалителни Малигнитет Ятрогенни

• Бактериална пневмония
• туберкулоза
• атипични пневмонии
• нокардиоза, 
актиномикоза
• субфреничен абсцес
• чернодробен абсцес
• спленален абсцес
• Хепатит
• спонтанна руптура на 
хранопровод
• Паразити

• лупусен плеврит
• ревматоиден плеврит
• смесена 
съединителнотъканна 
болест
• синдром на Churg-Strauss
• Грануломатоза на 
Wegener
• Фамилна 
средиземноморска треска

• Панкреатит
• Бенигнена азбестоза
• Белодробен инфаркт
• лъчетерапия
• Уремичен плеврит
• саркоидоза
• след сърдечна хирургия
• Хемоторакс
• ордс

• карцином
• лимфоми
• Мезотелиом
• левкемии
• Хилоторакс

• Медикаменти
• Перфорация на 
хранопровод
• езофагеална 
склеротерапия
• разместване на 
централен венозен 
катетър
• дрен за ентерално 
хранене в плеврална 
кухина

повишено негативно 
интраплевралнo 
налягане

Ендокринна дисфункция Лимфни аномалии
преминаване на течност от коремна към 
плеврална кухина

• ателектаза
• „Затворен” бял дроб
• Холестеролов Пи

• Хипотиреоидизъм
• овариален 
хиперстимулационен 
синдром

• Малигнитет
• синдром на жълтите 
нокти
• лимфангиомиоматоза 
(хилоторакс)
• лимфангиектазии

• остър панкреатит
• Панкреасна псевдокиста
• синдром на Meig
• карцином
• Хилозен асцит
• Уриноторакс 

Таблица 2. Етиологични причини за ексудативни плеврални изливи (по S. Sahn и J. Heffner).
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тановява при малигнитет (47%), следван от пост-
травматични (12%) и парапневмонични Пи (10%). 
въпреки това обаче, само 11% от малигнените из-
ливи са хеморагични, а туберкулозата и трансуда-
тите са рядка причина за хеморагичен вид. 

За еозинофилни изливи се приемат всички, при 
които количеството на ео е над 8-10%. напос-
ледък все по-често се срещат при малигнени про-
цеси. такива могат да бъдат и парапневмонични 
изливи (особено след аМХт), изливи при колагенози, 
травми, паразитози и туберкулоза. Белодробният 
тромбоемболизъм е отговорен за 4% от еозино-
филните Пи.

етиологичната класификация на ексудативни-
те Пи е представена в таблица 2.

Плевралният трансудат е с прозрачно жълт 
цвят, относително тегло под 1015, ниско съдържа-
ние на белтък (под 20 g/l) и не желира при престо-
яване. активността на лактат-дехидрогеназата 
(LDH) в него е ниска. събирането на трансудат в 
плеврална кухина се нарича хидроторакс.

отношенията плеврален тотален протеин/се-
румен тотален протеин и плеврална LDH/серумна 
LDH, заедно със серумна LDH са показатели, разра-
ботени от R. Light и съавт. и са популярни в клинич-
ната практика като трите оригинални критерии 

на R. Light. Поради различни референтни нива на 
различните лаборатории количественият крите-
рий за LDH беше променен и в момента вместо 
200 IU/l е дефиниран като две трети от нормал-
ните горни референтни нива за съответната ла-
боратория. Проведените впоследствие клинични 
проучвания потвърдиха значението на критери-
ите на R. Light и в разграничаването на ексудат 
доказаха чувствителност – 98% и специфичност 
– 74%. днес, въпреки използването и на други са-
мостоятелни или групови биохимични показатели 
(холестерол, билирубин, албумин), критериите на 
R. Light запазват своята клинична значимост и ако 
не превъзхождат, то поне не отстъпват по своя-
та чувствителност.

Литература

1. Costa M., T. Quiroga, E. Cruz. Measurement of pleural fluid 

cholesterol and lactate dehydrogenase: A sample and accurate set 

of indicators for separating exudates from transudates. Chest 1995; 

108: 1260-1263. 

2. Light R. Pleural effusion. N Engl J Med 2002; 346 (25): 1971-

1977.

Основни принципи в диагностичната 
цитология на плевралната течност
Д-р Димитър Калев, д.м.
Главен асистент, Първа клиника по пневмология, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна

терминология 

най-често използван термин в англоезичната 
литература е плеврална цитология. от ембрио-
логична гледна точка обаче плеврата произлиза 
от първичната целомна кухина, от която следва 
развитието на три серозни кухини – плеврална, 
перикардна и перитонеална. При мъже съществу-
ва и допълнителен сак, формиран от вагиналната 
туника на тестисите. в този смисъл плевралната 
цитология влиза в категорията цитология на серо-
зни кухини, за която някои автори предпочитат 
термина цитология на серозни изливи (течности). 
от чисто приложна гледна точка става дума за 
диагностично изследване на клетки, десквамирани 
от патологично променени серозни повърхности, 
затова по-адекватни названия са цитопатология, 
ексфолиативна цитология или диагностична цито-
логия. Последният термин е предпочитан от нас 
и се употребява в нашия текст за обозначаване на 
цитологичното изследване на плеврална течност. 

приготвяне на препарати 
за цитологично изследване

Плевралният аспират, добит чрез диагностич-
на торакоцентеза, се поставя във вакутейнер, 
съдържащ 3-калциево-динатриева сол на етилен-
диамино-тетраоцетна киселина (еDTA, комплек-
сон). Присъствието на последната е задължи-
телно за предотвратяване на т.нар. „желиране” 
на порцията плеврална течност, дължащо се на 
високо съдържание на протеини, включително и 
фибрин (особено в ексудат). външни фактори за 
„желиране” са вибрации и забавена обработка. на 
практика в течната фаза на „желирала” плеврална 
течност се съдържа несигнификантно количество 
клетки (предимно малко лимфоцити) и такъв ма-
териал не е подходящ за приготвяне на цитоло-
гични препарати. не се препоръчва съхранение на 
плеврален аспират при стайна температура или 
в хладилник повече от един час, защото води до 
клетъчна деструкция. 

днес в Западна европа и саЩ рутинно се изпол-
зват цитоцентрофуги (Фиг. 1), които автоматич-
но произвеждат клетъчен седимент в кювети и 
го нанасят върху 8-10 предметни стъкла. във всяка 

кювета се налива 0,2 ml плеврална течност, срещу 
нея се поставя предметно стъкло и се центрофу-
гира с 800-1200 rpm в продължение на 3-10 минути.

в България все още се практикува приготвяне 
на цитологични препарати по метода на свобод-
на седиментация в камера на Sayk (модификация 
на Захариев-Шинев). тази техника е бавна и тру-
доемка, но превъзхожда метода на цитоцентро-
фугиране по качеството на клетъчната намазка, 
защото не деструктира клетките и в по-голяма 
степен съхранява архитектониката на клетъчни-
те групи.

описателна светлинно-микроскопска 
цитоморфология на плеврални изливи 
с различна етиология

началото на всяка цитоморфологична интер-
претация на препарат от плеврална течност за-
почва с няколко фундаментални въпроса. техният 
алгоритъм е представен на Фиг. 2.

структура на цитологичния отговор

 През последната декада на XX век в диагнос-
тичната цитология все по-настойчиво се налага 
определен стил на диалог между цитопатолог и 

Фигура 1. Общ вид на цитоцентрофуга със силиконови 
кювети (жълти стрелки) и предметни стъкла (червени 
стрелки).

диаГнОсТиЧни ПОдХОди
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клиницист. в неговата основа стои структурата 
на цитоморфологичния отговор, който цитопа-
тологът представя в писмен вид на клинициста. 
несъмнено тази структура трябва да бъде про-
ста, ясна и недвусмислена, а терминологията – 
максимално унифицирана. Подобен международен 
стандарт отдавна е въведен в скрининговата ги-
некологична цитология (Bethesda System, 1988) и на 
практика всички съвременни усилия за стандарти-
зиране на интерпретацията в други цитологични 
направления са повлияни от нея. По този начин ци-
тологичният отговор максимално се освобождава 
от субективизма на интерпретацията и се добли-
жава до мисленето на лекуващия лекар. 

днес повечето цитопатологични школи изпол-
зват тристъпен модел на цитологичен отговор, 
който задължително включва следните три нива: 
(i) диагностична категория, (ii) описателна цито-
логична диагноза и (iii) препоръки към клинициста.

концепцията за диагностичните категории е 
основана на схващането, че между дефинитивно 
бенигненените (клас I) и дефинитивно малигнене-
ните (клас V) цитологични материали съществува 

Фигура 3. Спектър на диагностичните категории в цито-
логичния отговор.

нехомогенна група от морфологични картини, коя-
то може да бъде допълнително стратифицирана 
на три нива: вероятно бенигнен (клас II), възмож-
но малигнен (клас III) и вероятно малигнен (клас IV) 
(Фиг. 3). За материали, неподходящи за цитоло-
гична интерпретация, се въвежда самостоятелна 
категория недиагностичен, наричана от някои ав-
тори клас 0. на практика диагностичните катего-
рии моделират несигурността в морфологичното 
многообразие и насочват клиничната интерпре-
тация на цитологичния отговор (A. Saarela, 1999; 
S. Pargk и съавт., 2004). 

в категорията вероятно бенигнен най-често 
попадат случаи с лимфоцитарни изливи (Фиг. 4) и 
реактивни мезотелни клетки, които по правило 
корелират с бенигнени плеврални нарушения, но мо-
гат да бъдат израз и на т.нар. парамалигнени Пи. 
в тази категория могат да бъдат отнесени и слу-
чаи с мезотелен атипизъм, за който някои автори 
предпочитат израза абнормни клетки без данни за 
малигненост. 

категорията възможно малигнен (слабо подоз-
рение) обикновено включва следните ситуации: (i) 
значителен плеоморфизъм на реактивни мезотелни 
клетки или (ii) присъствие на единични клетки с уме-
рен атипизъм (многоядрени, големи размери, проми-
ниращи нуклеоли, висок ядрено-цитоплазмен индекс 
и др.). За тази категория някои цитопатолози пред-
почитат израза малигненост не може да се изключи. 

като вероятно малигнен (силно подозрение) се 
категоризира цитологичен материал със следните 
характеристики: (i) присъствие на единични или 
малки групи от клетки с подчертан атипизъм, но 
недостатъчен за дефинитивна диагностика или не 
съответстващ на определена хистогенеза; (ii) при-
съствие на неголеми групи от туморни клетки с 
напреднала деструкция, която не позволява дефини-
тивна диагноза. По принцип тази категория означа-
ва позитивен цитологичен отговор за малигнитет 
и при наличие на достатъчно клинични критерии 
клиницистът може да я приеме като морфологично 
потвърждение.     

в категорията недиагностичен би трябвало да се 
класифицират всички случаи на забавена обработка 
или некачествена седиментация на материал от 
плеврална течност, който показва изключително 

Äåôèíèòèâíî áåíèãíåí

Äåôèíèòèâíî ìàëèãíåí

Âåðîÿòíî áåíèãíåí
Âúçìîæíî ìàëèãíåí
Âåðîÿòíî ìàëèãíåí

Фигура 2. Алгоритъм на цитоморфологична интерпрета-
ция на препарати от плеврална течност.

ÄàÍå

Äàëè ïðåäñòàâåíèòå 
êëåòêè ñà íîðìàëíè çà 

ïëåâðàëíàòà àíàòîìèÿ?

Äàëè ïðîöåñúò å 
âúçïàëèòåëåí èëè 
íåâúçïàëèòåëåí?

Àêî ìîðôîëîãè÷íàòà 
êàðòèíà å âúçïàëèòåëíà, 
êîé òèï èíôëàìàòîðíè 
êëåòêè ïðåäîìèíèðà? 

Àêî ìîðôîëîãè÷íàòà 
êàðòèíà å íåâúçïàëèòåëíà, 

èìà ëè äîñòàòú÷íè 
êðèòåðèè çà ìàëèãíèòåò? 

Íåóòðîôèëè
Åîçèíîôèëè
Ìàêðîôàãè
Ëèìôîöèòè 

Àêî ìîðôîëîãè÷íàòà êàðòèíà 
å ìàëèãíåíà, êîÿ å ïúðâè÷íàòà 

ëîêàëèçàöèÿ íà òóìîðà? 

Фигура 4. Фотомикрография на лимфоцитарен плеврален 
излив при туберкулозен плеврит: (А) мозайка от стиму-
лирани лимфоцити; (B) доминиране на малки зрели лим-
фоцити, смесени с малко стимулирани лимфоидни клетки 
(Giemsa x1000).

логичната картина. с изключение на случаите, по-
падащи в категорията дефинитивно малигнен (виж 
Фиг. 5, 6 и 7), описателната диагноза задължително 
трябва да включва процентното съдържание на ме-
зотелни и инфламаторни клетки (неутрофили, мо-
ноцити-макрофаги и лимфоцити).

третото, заключително ниво в структурата на 
цитологичния отговор не е задължително, но при 
необходимост включва два типа препоръки към 
клинициста: (i) показан за повторно цитологично из-
следване и (ii) показан за по-нататъшно изследване 
при наличие на клинични индикации. 

Цитология на нормална плеврална течност

При липса на плеврална патология малкото ко-
личество серозна течност на практика е недо-
стъпно за изследване. Плеврална течност, добита 
post mortem, показва голямо количество десквами-
рани мезотелни клетки. Много по-достъпни за из-
следване са другите две серозни кухини по време 
на торако- и лапароскопия. Морфологичната кар-
тина на течност от нормален перикард и пери-
тонеум демонстрира почти еднакви пропорции 
на мезотелни клетки и малки резидентни макро-
фаги (хистиоцити). допълнително се описват 
единични лимфоцити и гранулоцити (обикновено 
еозинофили). Предполага се, че нормалната плев-
рална течност има аналогичен клетъчен състав.
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Фигура 5. Фотомикрография на метастатичен плевра-
лен излив от аденокарцином (стомах): (А) конгломерат 
от клетъчни сфери; (B) клетъчна сфера от вакуолизирани 
ацинозни структури (Giemsa x600).

Фигура 6. Фотомикрография на метастатичен плоскок-
летъчен белодробен карцином: (А) група от високо дифе-
ренциран вариант; (B) група от ниско диференциран ва-
риант (Giemsa x1000).

Фигура 7. Фотомикрография на плеврален излив при ма-
лигнен мезотелиом на плеврата, епителиален вариант: 
(А) и (B) (Giemsa x1000).

бедно клетъчно съдържание от малки зрели лимфо-
цити или напълно деструктирани клетъчни групи.

описателната диагноза е второто ниво в струк-
турата на цитологичния отговор. По принцип тя 
съдържа разгърнато и свободно описание на цито-
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Туберкулинов кожен тест 
при суспектна плеврална туберкулоза
Доц. д-р Коста Костов, д.м.
Началник Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия - София

туберкулиновият кожен тест (ткт) е добре из-
вестен имуно-диагностичен метод при туберку-
лозна инфекция. той не е нито специфичен, нито до-
статъчно чувствителен и на практика е критерий 
само за възможна експозиция с M. tuberculosis. тес-
тът не е в състояние да различи нито активна от 
неактивна (латентна) инфекция, нито инфекция с 
M. tuberculosis от такава с други микобактерии. 

сенсибилизация към туберкулин може да бъде 
индуцирана с нетуберкулозни микобактерии, 
какъвто например е BCG (бацил на Calmette-
Guerin), използван в много страни за ваксинация 
срещу туберкулоза. в проучване на R. Menzies и B. 
Vissandjee се доказава, че само 8% от индивидите, 
ваксинирани с BCG непосредствено след раждане, 
имат позитивен ткт, изследван 15 години по-късно. 
именно поради този нисък процент днес се при-
ема, че при интерпретация на ткт ваксинацията 
с BCG може да бъде игнорирана. валидните днес 
критерии на американската торакална асоциация 
(ATS) и на центъра за контрол и профилактика на 
болестите (саЩ) за интерпретиране на теста 
като позитивен (индициращ наличие на туберку-
лозна инфекция) варират съобразно специфичните 
характеристики на индивида (виж табл. 1).

туберкулиновият кожен тест е въведен в края 
на XIX век и се базира на наблюденията на R. Koch, 
че инфекцията с M. tuberculosis предизвиква кож-
на реакция към туберкулин, съдържащ се в концен-
триран филтрат от микробиологични култури, 
богати на топлинно-умъртвен микобактерии. 
стандартният туберкулинов тест се извършва с 
0,1 ml пречистен протеинов дериват (PPD), кой-
то съдържа 5 туберкулинови единици (TE), инжек-
тиран вътрекожно по воларната повърхност на 
предмишницата. размерът на реакцията се опре-
деля по големината на предизвиканата индурация 
(не еритем) около мястото на инжектиране. от-
читането става на 48-72-и час след вътрекожно-
то въвеждане на PPD. измерва се най-големият и 
най-малкият диаметър на индурацията (папула) и 
се изчислява тяхната средна аритметична стой-
ност в mm. 

По данни на L. Reichman и E. Hershfield голяма 
част от индивидите с позитивен тест нямат ак-
тивна туберкулоза, а от друга страна, 10-25% от 
пациентите с активна болест имат негативна 

туберкулинова реакция. според W. Frank делът на 
негативния ткт при пациенти с туберкулоза е 30%. 
от друга страна, фалшиво-негативните туберку-
линови реакции при болни с клетъчна имуносупре-
сия (включително тези с дисеминирана активна 
туберкулоза или сПин) могат да надхвърлят 50%. 
не са малко и случаите с фалшиво-положителни ре-
акции: (i) при лошо изпълнение и интерпретиране 
на теста, (ii) при предхождаща инфекция с нету-
беркулозни микобактерии и (iii) при предхождаща 
ваксинация с BCG. въпреки ограничената инфор-
мативна стойност на ткт, в рутинната клинична 
практика той трябва да се прави на всеки паци-
ент с подозирана активна туберкулоза. Положи-
телният резултат трябва да бъде подкрепен с до-
пълнителни клинични критерии от физикален или 
рентгенологичен характер.

Понеже алергичната реакция от забавен тип 
може да бъде отслабена при някои индивиди (осо-
бено възрастни) и това да доведе до фалшиво-
негативен ткт, въпреки наличието на туберкуло-
за, при подобни случаи и суспекции се препоръчва 
т.нар. „тласък нагоре” (boost). състои се в про-
веждане на втори ткт (двустъпков тест, two-step 
test), извършен 1 до 3 седмици след първия, който 
„възбужда” алергичната реакция и води до позити-
виране. този феномен погрешно се счита за тубер-
кулинова конверсия. По-точен термин е феномен 
на усилване (booster phenomenon). като туберку-
линова конверсия може да бъде интерпретиран 
всеки друг позитивен ткт, извършен след повече 
от 3 седмици.

По данни на Fein и съавт. ткт е положителен при 
69-100% от пациентите с туберкулозни изливи.

Засега в България е приет следният стандарт за 
интерпретиране на ткт (при използване на стан-
дартни 5 те) за всички възрастови групи (по П. 
Минчев): (i) размер на индурацията до 5 mm вклю-
чително – негативен; (ii) размер на индурацията 
от 6 до 14 mm (за деца и юноши до 18 години) и до 
16 mm (за възрастни) – нормергичен; (iii) размер на 
индурацията над 14 mm (за деца и юноши до 18 го-
дини) и над 16 mm (за възрастни) – хиперергичeн. 

освен количествени размери, се интерпрети-
рат и качествени показатели на инфилтрата: дъ-
лбочина (височина), плътност, повърхност, нали-
чие на були, цвят, наличие на лимфаденит, наличие 

на регионален (кубитален) лимфангит, продължи-
телност на проявление, остатъчна пигментация 
и десквамация на мястото на инфилтрата. тубер-
кулинов кожен тест с ярко изразени качествени 
показатели може да бъде преценен като хипере-
ргичен и при по-малки (под посочените референт-
ни стойности) количествени размери и обратно. 
така например (въпреки съображенията, изказани 
по-горе), при наличие на плътен инфилтрат, зна-
чително издигнат над повърхността на кожата, с 
неравна повърхност, с була и ливиден цвят, с лим-
фангит (с или без лимфаденит), задържащ се по-
вече от 7 дни, остатъчна пигментация и десква-
мация на мястото на теста, задържаща се над 30 
дни, със сигурност може да се приеме наличие на  
туберкулинова чувствителност от вирулентен 
тип.

стандартът на ATS се отличават по това, че 
количествената граница за позитивен ткт (в mm) 
се определя не само от размера на индурацията, 
но и от предварителна стратификация на пациен-
тите в три рискови групи. въвеждането на риска 
за туберкулоза като критерий за интерпретация 
на ткт чувствително повишава неговата специ-

Размер на 
индурацията

Индивиди с позитивен тест

≥ 5 mm

≥ 10 mm

≥ 15 mm

•	HIV-позитивни пациенти.
•	скорошен контакт с болни от активна 

туберкулоза.
•	Пациенти с рентгенологични изменения от 

прекарана в миналото туберкулоза (фиброзни 
промени на горен лоб с площ > 2 cm2); плеврални 
удебеления или изолирани калцифицирани 
грануломи не се считат за остатъчни от 
минала туберкулоза.
•	имуносупресирани пациенти, получаващи 

prednisolone в еквивалент ≥ 15 mg/ден за ≥ 1 
месец.

•	чужденци, пристигнали преди < 5 години 
от страни с високо разпространение на 
туберкулоза.
•	индивиди със състояния, повишаващи риска за 

туберкулоза*.
•	интравенозни наркомани.
•	Бездомници или живеещи в приюти за 

възрастни и бездомни.
•	Персонал на приюти, хосписи, поправителни 

домове и др.
•	Здравни работници.
•	деца < 4 години.
•	лица с конверсия на кожния туберкулинов 

тест (разширение на инфилтрата с ≥ 10 mm за 
двегодишен период.

•	 всички останали (без риск).

Таблица 1. Критерии на ATS за позитивен ТКТ
* Силикоза, терминална бъбречна болест, захарен диабет, не-
дохранване, карцином, имуносупресивна терапия, лимфом, лев-
кемия, загуба на теглото над 10%, гастректомия и йеюно-иле-
ален байпас.  

фичност (виж Табл. 1). При наличие на достатъчно 
други клинични и особено микробиологични крите-
рии отрицателният ткт не отхвърля активна ту-
беркулоза (виж Табл. 2).

Литература
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2. American Thoracic Society/Centers for Disease Control and 
Prevention: Diagnostic standards and classification of tuberculosis in 
adults and children. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 1376-1395

Таблица 2. Фактори, обуславящи негативен ТКТ
(по АTS,1990)

1. Инфекциозни болест

• вирусни (вкл. сПин)
• бактериални (вкл. туберкулозен плеврит)
• микотични

2. живи вирусни ваксини

• морбили 
• пертусис 
• полиомиелит

3. Метаболитни

• хронична бъбречна недостатъчност

 4. хранителни фактори

• продължително белтъчно гладуване

5. Заболявания на лимфната система

• ходжкинов лимфом   
• неходжкинови лимфоми
• хронична лимфоцитна левкемия
• саркоидоза

6. Медикаменти

• кортикостероиди
• цитостатици 
• антибиотици

7. възрастови фактори

• новородени
• възрастни пациенти с потисната кожна чувствителност

8. стресови състояния

• хирургични интервенции
• изгаряния 
• психични болести
• отхвърляне на присадка при трансплантации

9. Фактори, свързани с туберкулина

• неправилно съхранение (излагане на светлина и топлина)
• неправилно разреждане
• денатурация на белтъка в препарата
• замърсяване

10. Фактори, отнасящи се до начина на приложение

• инжектиране на малко количество 
• дермално инжектиране
• забавено и непълно инжектиране след навлизане на иглата 

в интрадермалното пространство

11. Фактори, влияещи на отчитането на реакцията

• отчитане от неопитен лекар
• съзнателно или несъзнателно предубеждение
• грешка при отчитане на реакцията

диаГнОсТиЧни ПОдХОди
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Постпартални плеврални изливи

Д-р Димитър Калев, д.м.
Главен асистент, Първа клиника по пневмология, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна

съществуват научни и клинични доказателс-
тва, че протичането на раждането като физио-
логичен акт създава условия за поява на плеврални 
изливи (Пи). според K. Gourgoulianis и съавт. (1995) 
около 23-25% от случаите с нормална бремен-
ност и неусложнено раждане показват през първо-
то постпартално денонощие клинични данни за 
трансудативен излив, чийто обем не надвишава 
500 ml. обикновено пациентите са жени със сред-
на продължителност на бременността 38,9 лунар-
ни месеца и средно времетраене на раждането 4,7 
часа.

в патогенезата на постпарталните трансуда-
тивни Пи участват няколко специфични механиз-
ми: (i) комбиниран хидростатичен и онкотичен 
ефект на нормалната бременност, която по пра-
вило протича с повишен кръвен обем и снижено 
колоидо-осмотичното налягане; (ii) намалена под-
вижност на диафрагмата от бременната матка 
(особено през трети триместър) и лишаване на 
нормалния дренаж на плеврална течност от по-
мощното участие в него на респираторните и 
циркулаторните движения; (iii) промяна на нормал-
ните различия във величината на негативно инт-
раплеврално налягане, които съществуват между 
костална, интерлобарна и медиастинална плеври; 

(iv) повишение на интраплевралното налягане от 
многократните прийоми на Valsalva, извършвани 
от родилката, с последващо снижение на лимфния 
дренаж.

Постпарталните Пи обикновено са случайна ул-
трасонографска или рентгенологична находка и не 
са свързани с промяна на постпарталната клинич-
на характеристика. диагностицирането им със 
странична декубитална (по гръб) рентгенограма 
притежава висока чувствителност, но сравни-
телно ниска специфичност (P. Stark и съавт., 1986). 
По-удобна е конвенционалната ултрасонография 
(УсГ), която по правило открива несигнификантен 
Пи (дебелина на течния слой под 10 mm) без локу-
лации.

Постпарталните трансудати не подлежат на 
лечение и се елиминират спонтанно за период от 
5-7 дни. 

Литература
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Лечение на плевралните болести
Доц. д-р Коста Костов, д.м.
Началник Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия - София

Доц. д-р Даниел Костов, д.м.
Началник Клиника по обща хирургия, Военноморска болница - Варна

Специфични фармакокинетични аспекти 
на плевра и плеврални изливи
Фармакокинетиката на лекарствата в плеврал-

ната кухина е недостатъчно изследвана, особено ас-
пектите, които касаят пенетрацията им в плеврал-
ните изливи (Пи). в известен смисъл това е странно, 
защото изливите са често усложнение на пневмонии 
и изискват адекватни антибиотични интраплеврал-
ни концентрации. най-общо се счита, че Пи реагира 
като своеобразен интерстициален резервоар, в кой-
то фармакокинетиката следва същите правила и 
закономерности както в интерстициума. 

способността на лекарствата да пенетрират 
от плазмата в плевралната кухина и концентрация-
та им в Пи се влияе от много фактори. част от тях 
са: плазмена концентрация, свързване с плазмени и 
тъканни белтъците, пенетрация през плевралните 
мембрани, кръвна перфузия на плеврата, ефекти на 
плевралната патология върху васкуларния пермеаби-
литет и белтъчното свързване, дебелина на плевра-
та, обем на излива (колкото е по-голям, толкова по-
бавно е навлизането в течността и изравняването 
със серума). от значение е и величината на плеврал-
ното възпаление, защото колкото по-изразена е то, 
толкова по-бърза ще бъде дифузията на протеини в 
плевралната кухина и/или излива. 

тъй като дифузията на повечето медикамен-
ти от плазма към интерстициум и от там – към 
плеврална кухина следва градиента на концентра-
ция (по-висока към по-ниска), би трябвало при па-
рентералното приложение да се търсят високи 
начални плазмени концентрации. например, ако 
началните плазмени концентрации на прилаган 
антибиотик едва надхвърля минималната инхи-
бираща концентрация (MIC) за определен патоген, 
изолиран от плеврална течност, очакваният те-
рапевтичен ефект ще е минимален.

от изключително значение за пенетрацията на 
медикаменти е свързването им с протеини в тъка-
ните. Биологични протеини, като албумин напри-
мер, имат голяма молекула, която е с ниска липофил-
ност и поради това бавно преминава през клетъчни 
мембрани; от друга стана, размерът им е причина 
да преминават трудно през капилярите в тъкани-
те. Подобна е съдбата на медикаменти, свързани 
с тях – и те преминават през биологичните мемб-
рани бавно и трудно. Явно е, че за да пенетрират 

в тъканите и да проявят своята фармакологична 
активност, лекарствата трябва да се освободят 
от връзката си с протеина. най-общо казано, про-
теинното свързване повлиява главно три фарма-
кокинетични/фармакодинамични характеристики: 
(i) способност за проникване в тъкани, течности 
и кухини, (ii) количество на медикамента, който е 
на разположение за елиминация, и (iii) действие на 
медикамента в мястото на инфекция.

Плазмата съдържа три протеина, притежава-
щи медикамент-свързваща способност: (i) албумин 
(нормални концентрации 35-45 g/l), (ii) -1-кисел 
глюкопротеин (нормални концентрации 0,4-1,0 g/l) 
и (iii) липопротеини (с вариабилни концентрации). 
Повечето телесни течности като лимфа, интерс-
тициална течност и нормална плеврална течност 
съдържат значително по-малко протеин от плаз-
мата и затова тоталната медикаментозна кон-
центрация на протеин-свързаните медикаменти 
се очаква да бъде ниска.

Протеинното свързване на лекарствата е с 
бърза реверзибилност. степента на свързване за-
виси от афинитета и концентрацията на проте-
ина спрямо тези на медикамента. Медикаментоз-
ното свързване на плазмени протеини може да се 
движи от 0% до 99%. в повечето случаи свободна-
та фракция на медикамента е предвидима и ста-
билна и не търпи промени с варирането на медика-
ментозната концентрация. това е така, защото 
числото на медикамент-свързващите протеинни 
локуси далеч надвишава концентрациите на самия 
медикамент. За да се повлияе съществено свобод-
ната фракция на даден медикамент, той трябва 
да насити 85-90% от свързващите медикамента 
протеини. въпреки това, степента на протеин-
но свързване не може да предвиди точно тъканни-
те коонцентрации на медикамента. освен това 
протеините имат способност да дифундират 
през тъканите. Затова високата степен на плаз-
мено свързване между медикамент и протеини не 
може винаги да се отчита като негативен фарма-
кокинетичен/фармакодинамичен фактор, касаещ 
тъканните концентрации на лекарството. напро-
тив, това може да се отрази дори положително 
на интраплевралните концентрациите, защото 
високата степен на протеинно свързване може 
да удължи присъствието на медикамента в изли-
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ва и да забави неговия клирънс. Получава се т.нар. 
ефект на „затворен” (trapped) медикамент.

цефалоспорините пенетрират бавно в плев-
ралната кухина, но за сметка на това достигат 
стабилни, високи и трайни концентрации, което 
се дължи на по-дългия плеврален полуживот в срав-
нение със серумния (Табл. 1). например пенетраци-
ята на cefazolin достига 48%, на ceftazidime – 38%. 
Пенетрацията на ceftriaxone е по-ниска за трансу-
дати (9,1%) в сравнение с ексудати (13,5%).

Пенетрацията на хинолони в белодробна тъкан 
и Пи е достатъчна, за да надхвърли високите MICs 
на S. pneumoniae, характерни за тази група анти-
микробни медикаменти.

При емпием плеврата се удебелява, плеврална-
та течност е с по-кисела реакция и в плевралната 
кухина има гной. това затруднява проникването 
на антибиотици. например при туберкулозен ем-
пием концентрацията на rifampicin в Пи може да 
стигне до < 4% от тази в серума. аминоглюкози-
дите пък, които обикновено пенетрират лесно в 
плеврална кухина и Пи, проникват много по-труд-
но в емпием (J. Thys и съавт.). обратно, пенетра-
цията на ciprofloxacine в емпием е достатъчно при 
отношение излив/серум между 0,4 и 1,9.

Мембранна пенетрация на медикаменти 

свободните лекарствени молекули трябва да 
минат през серия от мембрани и кухини, за да пе-
нетрират в целевите тъкани и да се върнат об-
ратно в циркулацията, за да бъдат отделени от 
организма. това става по следните три начина: (i) 
дифузия през капилярни пори, (ii) пенетрация през 
капилярни мембрани и (iii) преминаване през капи-
лярни пори по посока от по-голяма към по-малка 
концентрация. обратното връщане в циркулаци-
ята, за да бъдат отделени от организма, става 
по същите механизми, с тази разлика, че преми-
наването през капилярни пори (от по-голяма към 
по-малка концентрация) става в посока към лимф-
ните съдове.

важни детерминанти на тъканния медика-
ментозен молекулен трансфер са числото и го-
лемината на наличните капилярни пори, както и 

антибиотик Доза начин на приложение серум mg/l Излив mg/l %   пенетрация

Penicillin G (g)
Cefazolin (g)
Ceftazidime (g)
Ceftriaxone (g)
Piperacillin (g)
Imipenem (mg)
Doxуcycline (mg)
Amikacin (mg/kg)
Clindamycin (mg)
Ciprofloxacin (mg)

1-3
1
1
1
4

250-500
200
7,5
300
500

MD IV
IV
IV
IV
IV
IV
PO
IV
PO
PO

2-61
53,5-72,5

80
6,4-16
196

18,8-26,6
5-8

23,7±2,9
4,0-6,0

0,67-1,64

1-56
21,3-25,6

17-28
2,3-3,5

55
3,8-6,5
7,5-9
8,2
6,9

0,5-0,9

50-92
30-48
21-38

9,1-13,5
28
22

112-150
35

115-172
55-81

MD – многократно дозиране, IV – интравенозно, PO – перорално, IM – интрамускулно

Таблица 1. Пенетрация на някои антибиотици в плевралните изливи (по M. Cazzola и съавт.).

физикохимичните параметри на медикамента, 
които включват: (i) молекулно тегло и големина 
и (ii) степен на липофилност и йонизация. лоша 
липофилност имат пеницилини, цефалоспорини, 
аминогликозиди, vancomycin и clindamycin. добра 
липофилност и лесно проникване през мембра-
ните имат хинолони, metronidazole, rifampicin и 
trimethoprim.

Молекули с тегло под 1000 преминават лесно 
през капилярни и лимфни пори, докато по-големи 
молекули, като албумин например, минават през 
капилярните пори чрез ендоцитоза и пиноцитоза 
и имат проблеми при прехода си през лимфния ен-
дотел. Повечето антибиотици притежават мал-
ки молекули с ниско молекулно тегло, с изключение 
на vancomycin (1485,75). антитуморните агенти, 
използвани при малигнени Пи, също имат молекул-
но тегло под 1000.

Йонизацията на медикаментозната молекула 
затруднява пасажа през тъканните мембрани. По-
вечето лекарства са под формата на слаби кисе-
лини или основи и съществува равновесие между 
йонизирана и нейонизирана фракция. акумулира-
нето около мембрана на медикамент с рн, което 
спомага йонизацията му, влошава трансфера му. 
това не се случва, ако тъканното рн е близко до 
физиологичното – 7,4. в инфектираните зони оба-
че рн е по-скоро от физиологичното и алкалните 
антибиотици стават жертва на ефекта на „за-
творения” медикамент.  

Пенетрация на медикаменти 
в плевралната кухина
от теоретична гледна точка е логично пос-

тъпването и напускането на медикаменти в нор-
малната плеврална кухина да става по механизъм и 
път, сходен с този на плеврална течност. Постъп-
ването в плевралната кухина се повлиява от пет 
фактора: париетално капилярно русло, париета-
лен интерстициум, плеврална кухина, белодробен 
паренхим и висцерални капиляри. тъй-като хората 
имат дебела висцерална плевра, кръвоснабдяване-
то и на двата листа (висцерален и париетален) 
става директно чрез системната циркулация и ме-

дикаментите попадат в плевралната кухина чрез 
капилярното русло и висцералния и париетален 
интерстициум. въпреки че плевралната течност 
постъпва предимно през париетална плевра, ме-
дикаментите могат да навлизат в плевралната 
кухина както през париетална, така и през висце-
рална плевра. имайки предвид обаче по-голямата 
дистанция между капиляри и мембрана във висце-
ралната (56 µm) в сравнение с тази в париетал-
ната плевра (10-12 µm), както и относителната 
дебелина на последната, заедно с по-ниския й гра-
диент на налягане, вероятно най-директен път 
за навлизане на лекарства в плевралната кухина е 
през париетална плевра. 

концентрацията на медикаменти в капиляри-
те е еднаква с тази в плазмата, но потенциални 
източници на затруднения в пенетрацията към 
плевралната кухина са ендотелните клетки, ме-
зотелните клетъчни мембрани и инерстициумът. 
капилярният ендотел е относително проходим. 
водата преминава между интеркапилярните 
връзки, а белтъците – посредством ендо- и пино-
цитоза. несвързаните липофилни медикаменти 
преминават директно през клетъчните мембра-
ни, а водоразтворимите преминават лесно между 
интеркапилярните връзки. свързаните с проте-
ини медикаменти следват бавния път на албумина 
за навлизане в тъканите. 

следващият етап е преходът през интерсти-
циума, който може да бъде сравнен с гел, т.е. пре-
минаването през него зависи от молекулното тег-
ло, размер и заряд. интересно е, че свързаните с 
протеини медикаменти преминават през интер-
стициума по-бързо от несвързаните. Финалната 
бариера за лекарствата е мезотелът. За разлика 
от по-стари публикации, които твърдяха, че той 
е много лесно пропусклива мембрана, напоследък 
някои данни сочат, че пасажът през него не е по-
лесен, отколкото през съдовия ендотел. 

най общо казано, серумната медикаментозна кон-
центрация е по-висока от тази в плевралнана кухи-
на, защото лекарставата, преди да навлязат в нея, 
трябва да прекосят две мембранни бариери и инер-
стициум. Пътят на напускането й от медикаменти 
е същият както този на плеврална течност – през 
лимфни стоми и съдове на висцерална плевра.

По принцип възпалението на плеврата улеснява 
пенетрацията и покачва нивата на медикамен-
ти в нея. това става поради промени в пермеа-
билитета на инфламираната плеврална тъкан и 
затруднения в лимфния дренаж. в случаите на па-
рапневмоничен Пи например количеството на ин-
траплеврален протеин нараства заедно с клетъч-
ния брой в плевралната течност. При емпием 
пък се снижава рн и нивото на плеврална глюкоза. 
Малигнитетът по правило блокира лимфния дре-
наж на плевралната кухина. обаче при различните 
пациенти и тумори фармакокинетичните харак-
теристики се променят по нееднакъв начин и раз-
ликите не могат да бъдат предвидени. Безспорно 

е само това, че пенетрацията на медикаменти в 
плевралната кухина е твърде различна при здрава 
и увредена плеврална тъкан. 

липсват убедителни научни данни относно 
концентрациите и фармакокинетиката на ан-
тибиотици в плевралната кухина. въпреки ос-
къдните проучвания, може да се каже, че много-
кратното парентерално приложение не води до 
по-високи интраплврални конценрации в сравне-
ние с еднократна доза. освен това, навлизането в 
плевралната кухина се ускорява при постигане на 
плазмено равновесие на концентрациите (steady-
state). времето за постигане на максимални инт-
раплеврални концентрации стои на 3-4 часа зад 
това на серума, а елиминирането на медикамен-
ти от плевралната кухина е значително по-бавно 
от това в плазмата и трябва да се има предвид 
при по-токсични агенти.  

днес не се препоръчва интраплеврално прило-
жение на аминогликозиди при парапневмонични 
Пи и емпием, каквото беше популярно в близкото 
минало. Мотив е рискът от компрометиране на 
действието им в кисела и бедна на кислород сре-
да, каквато по правило съществува в инфекциоз-
ното огнище. Подобно приложение (постигане на 
по-високи интраплеврални концентрации) може 
да се извършва по изключение само в специални 
случаи, макар предимството на подобни пикови 
концентрации да не е напълно известно. най-общо 
може да се каже, че повечето използвани в практи-
ката антимикробни медикаменти достигат при 
парентерално приложение необходимите интрап-
леврални терапевтични концентрации, но много 
по-бавно, отколкото в серума. осъществяването 
на такива концентрации обаче не е проблем при 
използване на многократно дозиране. По принцип 
хинолони, пеницилини и аминогликозиди пенетри-
рат добре в плевралната кухина.

интраплевралното приложение на антитумор-
ни медикаменти излага малигнените интраплеврал-
ни лезии на по-високи цитостатични концентра-
ции. Преносът на цитостатици към системното 
кръвообръщение обаче е бавен. това, заедно с по-
бавното елиминиране от организма, води до висок 
риск от по-продължителна интоксикация.

Лечение на фибринозен (сух) плеврит
винаги се прилага етиотропна терапия. на 

неин фон са показани и следните допълнителни 
медикаменти: (i) болкоуспокояващи (аналгетици), 
(ii) противокашлични, (iii) глюкокортикостероиди, 
(iv) нестероидни противовъзпалителни средства.

Лечение на плеврални изливи
лечение на неусложнени парапневмонични плев-

рални изливи. спектърът от лечебни методи при 
парапневмонични Пи е представен на таблица 2. 

терапията протича по принципите на анти-
микробната химиотерапия (аМХт) при пневмо-
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нии, която има начален емпиричен подход или е 
ориентирана спрямо определен, изолиран от диа-
гностични материали, патоген. най-важна и първа 
стъпка на терапевтичния подход в неусложнения 
стадий е изборът на подходящ антибиотик, ко-
ето всъщност е решаващо за предотвратяване 
на усложнени парапневмонични Пи и емпием. този 
избор трябва да се извърши според съществува-
щите международни стандарти за лечение на 
пневмонии, придобити в обществото, или пнев-
монии, придобити в болница, като се има пред-
вид, че с най-добра пенетрация в плеврална кухина 
и плеврална течност са пеницилини, цефалоспори-
ни, clindamycin, astreonam и ciprofloxacin. Пенетра-
цията на аминоглюкозиди в емпием е сравнително 
ниска. ако терапевтичният отговор не е задово-
лителен, не е изключено повторение на микробио-
логични посевки поради риск от включване на нови 
патогени по време на терапевтични манипула-
ции. Засега не е доказана полза от интраплеврално 
приложение на антимикробни медикаменти.

Приложението на ежедневни торакоцентези се 
счита за добър, безопасен и малко инвазивен ме-
тод за предотвратяване на усложнени парапнев-
монични Пи.

Поставянето на стандартен плеврален дренаж 
води до средна терапевтична успеваемост (50%). 
снемането на дрена трябва да стане тогава, ко-
гато дневното количество дренирана течност 
спадне под 50 ml и цветът й е сламено-жълт. Ус-
ложненията на плевралния дренаж включват хемо-
рагия, пневмоторакс, подкожен емфизем и болки. 
смъртността по обобщени литературни данни е 
между 0% и 24,1% (средно 9,5%).

Плевралният дренаж се прилага в случаите, ко-
гато се очаква рецидив на Пи или е установена 
бактериала контаминация. използва се широка 
игла с мандрен, с която се пробиват меките тъ-
кани на гръдна стена и париетална плевра. Манд-
ренът се изважда, при което се чува свистене от 
излизащ въздух или се вижда излизане на течност 

Таблица 2. Лечебни методи при парапневмонични ПИ 
и емпием (по D. Bouros, H. Hamm).

под налягане. През лумена се вкарва дрен, след кое-
то иглата се разделя тангенциално на две полови-
ни и се демонтира. дренът се включва на активна 
аспирация или към затворена система (затворен 
колектор). възможно е да се използва и дрениране 
по G. Bulau (1891). През дрена може да се извършва 
лаваж или да се вкарват медикаменти в плеврална-
та кухина, а при показания може да се премине към 
химическа плевродеза. 

Поставяне на перкутанен дрен под рентгеноло-
гичен или сонографски контрол е нов и по-комфор-
тен метод за плеврален дренаж. Прилага се както 
от пулмолози, така и от интервенционални рент-
генолози. използват се катетри с големина между 
8 F и 14 F. средният процент на терапевтичен ус-
пех е 70%, но с вариации между 0% и 94%.

Метод, който все още не е получил повсемест-
но признание и приложение, е вакуумният дренаж. 
осъществява се с използване на вакуум от –100 mm 
Hg с насочен катетър под ехографски контрол.

Лечение на усложнени 
парапневмонични плеврални изливи
За начало на терапевтичния алгоритъм при тази 

група Пи е подходяща сентенцията на W. Osler: „ем-
пиемът се нуждае от хирург и от три инча хладна 
стомана, вместо от глупостта на лекаря.” 

Лечение на туберкулозен плеврит
извършва се по общите принципи на системна 

антитуберкулозна химиотерапия, която трябва 
да продължи не по-малко от 6 месеца. активното 
лечение на туберкулозен плеврит е необходимо, 
въпреки че сам по себе си той е самоограничаваща 

Фигура 1. Клиничен алгоритъм при парапневмонични 
изливи (по A. Fein и съавт.).

Íå Äà

Íå Äà

Íàáëþäåíèå

Ïëåâðàëåí èçëèâ

ðÍ < 7,1, ãëþêîçà < 2,2 mmol/l, ãíîåí èëè Ãðàì (+)

pH > 7,3
ãëþêîçà > 3,3 mmol/l

pH 7,1-7,3
ãëþêîçà 2,2- 3,3 mmol/l

Ïëåâðàëåí 
äðåíàæ

Ïîâòîðíà òîðàêîöåíòåçà 
èëè ïëåâðàëåí äðåíàæ

Èíêàïñóëèðàí èëè 
íåðåçîðáèðàù ñå

Íàáëþäåíèå Ôèáðèíîëèçà èëè 
òîðàêîñêîïèÿ

Äåêîðòèêàöèÿ èëè îòêðèòà 
òîðàêîñòîìèÿ

терапевтични методи

• антибиотици
• ежедневни торакоцентези
• плеврален (торакален) дренаж
• перкутанен дренаж под рентгенологичен 

или сонографски контрол
• интраплеврална фибринолиза
• вакуумен дренаж
• терапевтична торакоскопия

хирургични методи

• видео-асистирана торакоскопска 
хирургия (ватХ) 

• стандартна торакотомия
• отворен дренаж

се болест. Установено е, че 65% от пациентите с 
първична плеврална туберкулоза заболяват с реци-
див през следващите пет години. емпирична анти-
туберкулозна химиотерапия може да се стартира 
преди получаване на окончателни микробиологич-
ни резултати, ако е налице етиологично недиагнос-
тициран лимфоцитарен ексудат при пациенти с 
позитивен туберкулинов кожен тест (ткт). 

според съвременните стандарти на сЗо и въве-
дената от нея директно-наблюдавана терапия, 
къси курсове (DOTS), лечението на туберкулозата 
се провежда с четири медикаментозни режима, а 
всеки режим – в две последователни фази: интен-
зивна (начална) и поддържаща. изборът на меди-
каментозен режим се определя от категорията, 
в която се класифицира даден пациент. По прави-
ло болните с плеврална туберкулоза попадат най-
често в I-ва или III-та категория. на практика I-ва 
категория включва: (i) новооткрити пациенти, 
при които плевралната течност е позитивна на 
намазка за киселинноустойчиви бактерии (кУБ), (ii) 
новооткрити пациенти с Пи, паренхимно засяга-
не и позитивна храчка за кУБ, (iii) новооткрити па-
циенти с Пи, негативна микробиология за кУБ, но 
с обширно паренхимно въвличане, (iv) пациенти с 
Пи, които имат тежка форма на извънбелодробна 
туберкулоза или са HIV-позитивни. самостоятел-
ните туберкулозни плеврити в повечето случаи се 
класифицират в III-та категория, която включва 
новооткрити пациенти с негативна микробиоло-
гия за кУБ. в много държави при пациенти от III-та 
категория се избира I-ви медкаментозен режим, но 
това по принцип понижава терапевтичния при-
оритет на бацилоотделителите.

интензивната (начална) фаза на лечение съв-
пада с острия период на туберкулозен плеврит, 
провежда се в специализиран стационар и използ-
ва режим, състоящ се от ежедневен прием на 
три антитуберкулозни медикамента – rifampicin, 
izoniazide и pyrazinamide. Продължителността му 
е два месеца или 28 дневни дози (DOTS препоръчва 
измерване на продължителността в брой дози). 
според R. Loddenkemper и съавт., тази тройна 
комбинация е най-подходяща, ако липсват услож-
нения, имуносупресия или лекарствена резистент-
ност (средно 6,4% за средна европа, основно към 
izoniazide и streptomycin). Поддържащата фаза се 
провежда амбулаторно и включва медикаменто-
зен режим, състоящ се от ежедневен прием на 
два медикамента – rifampicin и izoniazide. Продъл-
жителността му е 4 месеца или 112 дози. Поддър-
жащата фаза на антитуберкулозна химиотерапия 
може да се провежда и с трикратен седмичен при-
ем (през ден) в продължение на 4 месеца, което е 
равно на 48 дози. 

един от най-често препоръчваните режими в 
авторитетната литература е този на J. Bass и 
съавт., който принципно не се различава от стан-
дартите на DOTS. Продължителността му е 6 
месеца, има начална фаза с всекидневен прием на 

izoniazide (300 mg/ден), rifampicin (600 mg/ден) и 
pyrazinamide (15-30 mg/kg или до 2 g/ден) за 2 ме-
сеца, последвана от втора фаза само с izoniazide и 
rifampicin в продължение на 4 месеца. до получава-
не на резултатите за чувствителност (резистог-
рама) към основната схема трябва да се добави и 
ethambutol (15 mg/kg/ден), ако при пациента са на-
лице следните рискови фактови: (i) живее в регион 
с над 4% резистентност към izoniazide, (ii) пристига 
от регион с висока резистентност на M. tuberculosis, 
(iii) анамнеза за лечение в миналото с антитубер-
кулозни медикаменти и (iv) анамнеза за продължи-
телен контакт с пациент, боледуващ от мултире-
зистентна туберкулоза. ниското микробно число 
в плевралния ексудат подсказва възможността за 
добра терапевтична ефективност и на по-реду-
цирани медикаментозни режими. ежедневното из-
ползване например само на izoniazide и rifampicin в 
продължение на 6 месеца (в горепосочените дози) 
се оказва достатъчно ефективно както при иму-
нокомпетентни болни, така и при HIV-позитивни 
пациенти. и при стандартния, и при редуцирания 
режим не се наблюдават рецидиви в продължение 
на три години (A. Dutt и съавт. и C. Canete и съавт.). 
При HIV-позитивни пациенти с плеврална туберку-
лоза се прилагат същите стандартни режими, как-
то и при имунокомпетентни болни, но лечението 
не трябва да се провежда шаблонно. възможно е да 
продължи по-дълго, ако клиничният или бактерио-
логичен отговор е слаб или бавен. 

според Н. Палеев и съавт. редовни торакоцен-
тези (през ден) с максимална евакуация на ексудат 
обезпечават оздравителния процес и особено при 
болни с масивни Пи постигат най-добри анатомич-
ни и функционални резултати. Забавянето на еваку-
ацията може да доведе до формиране на изразени 
шварти и функционални нарушения. При по-големи 
по обем изливи R. Light и Y. Gary Lee препоръчват 
медикаментозното антитуберкулозно лечение да 
стартира с терапевтична торакоцентеза и дре-
ниране на целия обем течност. При туберкулозен 
емпием торакоцентези трябва да се извършват 
ежедневно до пълно освобождаване на белия дроб 
и осигуряване на свободните дихателни движения 
в максимален обем. При системни аспирации гной-
ният ексудат постепенно се превръща в серозен и 
хеморагичен. При ранно развитие на шварти или 
организация на масивни ексудати авторите из-
ползват вътреплеврална апликация на lidasa (64 IU 
през 3 дни) в зоната на най-изразено фиброзиране. 
Препаратът стимулира резорбтивните процеси 
и редуцира продуктивните изменения.

При изразена токсоалергична реакция, хипере-
ргия, лоша поносимост към терапия или изразена 
ексудация според редица автори е показано и при-
ложение на умерени дози глюкокортикостероиди, 
които могат да редуцират ефектите на инфлама-
ция и остатъчния пахиплеврит. най-често се при-
лага кратък курс (14-21 дни) с prednisolone, който 
облекчава общото състояние на болния. липсват 
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обаче статистически достоверни данни за обща-
та полза или за съкращаване на срока на ексудация 
при прилагане на глюкокортикостероиди.

Хирургично лечение на туберкулозен плеврит
налага при следните случаи: (i) ранна организа-

ция на масивен ексудат и образуване на обширни 
шварти; (ii) хроничен емпием или образуване на 
инкапсулати с гноен или серозен ексудат, без тен-
денция за резорбция и с опасност за ограничение 
на белодробната функция; (iii) при паренхимно зася-
гане, налагащо оперативно лечение; (iv) при обра-
зуване на плевро-торакални или бронхо-плеврални 
фистули. оптималният срок на предоперативна 
антитуберкулозна химиотерапия е 5-6 месеца. 
обикновено се извършва плевректомия с декорти-
кация или резекция на определен белодробен обем 
с плевректомия и декортикация (при белодробна 
туберкулоза или фистули). ранни оперативни вме-
шателства могат да се усложнят с туберкулоза на 
раневия участък.

Лечение на плеврални изливи 
при белодробен тромбоемболизъм
наличието на Пи при пациентите с емболизъм не 

променя терапевтичната тактика. тъй като изли-
вите са обикновено малки по обем, терапевтична 
торакоцентеза не се налага. началната терапия е 
антикоагулантна, най-често с heparin, последван от 
индиректен антикоагулант. наличието на хемораги-
чен излив не е противопоказание за антикоагулантна 
терапия, защото при повечето пациенти не се сти-
га до сигнификантни кървене в плевралната кухина. 
съществуват доказателства, че субкутанното ле-
чение с нискомолекулярни хепарини е също толкова 
ефективно, колкото и стандартното лечение с не-
фракциониран интравенозен heparin. Предимствата 
на нискомолекулярните хепарини са: (i) липсва необ-
ходимост от мониториране на коагулационния ста-
тус; (ii) възможна е амбулаторна терапия; (iii) по-ряд-
ка е heparin-индуцирана тромбоцитопения; (iv) рядка 
e heparin-асоциирана остеопения. едновременно със 
започване на терапия с нискомолекулярни хепарини 
трябва да се стартира и терапия с орални антико-
агуланти.

Усложненията при пациенти с тромбоемболич-
ни Пи са основно две: хемоторакс и плеврална ин-
фекция. ако Пи продължи да нараства или се появи 
контралатерално, налице е вероятност за едно 
от тези усложнения или се обсъждат рецидивира-
щи емболи. Пациенти, усложнени с хемоторакс от 
антикоагулантна терапия, обикновено се пред-
ставят с нарастване на излива 4-7 дни след стар-
та й. Патогенезата на това усложнение е неясна, 
защото коагулационният статус обикновено е в 
норма. в тези случаи се пристъпва към незабавно 
спиране на антикоагулантната терапия, плевра-
лен дренаж и хемотрансфузия. ако кървенето про-
дължи, може да се избере торакотомия и резекция 
на засегнатия лоб.

Лечение на фунгиални 
и паразитни плеврални изливи
най-често се касае за емпием, който изисква 

плеврален дренаж, системно и интраплеврално 
приложение на антифунгиални медикаменти, а 
при необходимост се обсъжда плеврална декорти-
кация. интраплевралното лечение в тези случаи е 
съвременен метод, за разлика от бактериалните 
емпиеми, където не се препоръчва. 

При плеврална актиномикоза метод на избор е 
пролонгирано приложение на високи дози антибио-
тик. Предпочита се penicillin в интравенозна доза 
10-20 млн. U/ден, за 4-6 седмици, следван от 6-12 
месеца орално приложение. Пероралното лечение 
може да се проведе и с другите ефективни анти-
микробни средства като doxycycline, ceftriaxone, 
erythromycin и clindamycin.

При инфекция с Entameba histolytica (амебиаза) 
лечение на избор е metronidazolе, съчетан с тера-
певтична торакоцентеза или плеврален дренаж. 
една трета от пациентите имат в Пи и бакте-
риална инфекция, затова трябва да се третират 
с антибиотици. в тези случаи задължително се на-
лага плеврален дренаж, а при лош контрол – декор-
тикация. При неувредени пациенти и ранна диа-
гноза прогнозата обикновено е добра.

Плевралните изливи при инфекция с Echinococcus 
granulosus се дължат обикновено на руптура на хи-
датидна киста в плевралната кухина. те изискват 
торакотомия с цел извеждане на паразита, дре-
ниране на плевралната кухина, а ако руптурата е 
от черния дроб – дренаж на хепаталната кухина. 
Провежда се и допълнителна медикаментозна про-
текция с mebendazole или albendazole.

Лечение на хилоторакс и псевдохилоторакс
При голям и бързо набиращ се Пи терапевти-

чен метод е повтарящи се торакоцентези (Табл. 
3). ако има подлежащ процес, той трябва да се 
лекува адекватно, което само по себе си може да 
доведе до резорбиране на хилоторакса. такива 
примери са лечението на саркоидоза или сърдечна 
недостатъчност. ако се касае за малигнен лимфом 
(най-често неходжкинов), специфичното лечение 
може да не доведе до изчезване на хилоторакса.

консервативното лечение стартира с двусед-
мична бедна на мазнини диета, а при неуспех се 
преминава на тотално парентерално хранене. 
При около 50% от случаите с травматичен хило-
торакс консервативното лечение води до спон-
танно излекуване. колкото по-дълъг е периодът на 
консервативна терапия, толкова е по-голям про-
центът на успеваемост, особено при деца. Зато-
ва в педиатрията си струва по-дълго да се изчаква 
настъпването на терапевтичен ефект.

При неуспех от консервативна терапия се пре-
минава към хирургична интервенция. Предпочита 
се торакоскопска плевродеза, последвана при неус-
пех от по-инвазивна хирургия (плевро-перитонеал-
на шънт-помпа или легиране на гръдния лимфен про-

ток). легирането на ductus thoracicus се извършва 
торакоскопски непосредствено над диафрагмата с 
терапевтичен успех до 90%. Понеже гръдният про-
ток има много богата колатерална мрежа, обикно-
вено не се стига до проблеми с лимфния отток.

Псевдохилотораксът обикновено е стерилен и 
не изисква особено лечение, освен ако не е голям 
и не предизвиква прогресивна дихателна недо-
статъчност. Усложнените случаи, които не се 
овладяват от торакоцентеза, изискват декорти-
кация. най-използван терапевтичен подход е плев-
рален дренаж, комбиниран със специфична терапия 
на подлежащата болест (туберкулоза, ревматои-
ден артрит, карцином и др.) (A. Garcia-Zimalloa).

Терапевтична торакоцентеза
извършва се при всички случаи, при които цел-

та е облекчение на задуха или предотвратяване 
на значима остатъчна фиброза чрез извеждане 
на определен обем течност от плеврална кухина. 
най-често се прилага при малигнени Пи с напреднал 
процес и лошо общо състояние на пациента. в 
тези случаи към взетите предпазни мерки трябва 
да се прибавят допълнително и следните три: (i) 
за избягване на ятрогенен пневмоторакс се пре-
поръчва тънък катетър и водач, а не остра игла; 
(ii) по време и след торакоцентеза се препоръчва 
мониторинг на PaO

2
, защото големият обем на 

евакуирана течност води до значителни промени 
във вентилационно/перфузионните съотношения 
и до тежко „парадоксално” снижение на PaO

2
; за из-

бягване на тези нарушения е желателно по време 

Таблица 3. Методи за лечение на хилоторакс (по G. 
Hillerdal).

на процедурата да се подава кислород назално; (iii) 
препоръчва се евакуиране на умерено количество 
плеврална течност и избягване на масивни обеми 
с цел профилактика на белодробен едем и ятро-
генен пневмоторакс; еднократното количество 
евакуирана течност да не надвишава 1000-1500 ml; 
(iv) при малигнени Пи, при които не е извършена 
терапевтична плевродеза, серийните торакоцен-
тези през определени интервали (според скорост-
та на набиране на течност, дори ежедневно) се 
препоръчват като терапевтична алтернатива 
за осигуряване на по-добър дихателен комфорт; да 
се има предвид повишеният риск от усложнения 
при повторни пункции.

известно е, че след терапевтична торакоцен-
теза тоталният белодробен капацитет (TLC) на-
раства с една трета от количеството отстра-
нена плеврална течност, а форсираният витален 
капацитет (FVC) нараства с половината на нарас-
тването на TLC. върху артериалните газове оба-
че терапевтичната торакоцентеза има кратък 
ефект. При отстраняване на големи количества 
плеврална течност разгъването на белия дроб е 
бавно и понякога – с последващ едем. ако след ева-
куиране липсва подобрение на задуха, трябва да се 
подозира оклузия на главен бронх или „затворен” 
бял дроб (trapped lung). При такива пациенти лип-
сва контралатерално изместване на медиасти-
нум или то е ипсилатерално. в посочените случаи 
трябва да се евакуира малко количество плеврална 
течност (до 300 ml), защото може да се стигне до 
драматично снижение на интраплевралното наля-
гане и до нарастване на излива.

няма консенсус относно максималното безопас-
но количество течност, което при терапевтич-
на торакоцентеза може да бъде евакуирано от 
плевралната кухина. идеален вариант е по време 
на процедурата да се мониторира интраплеврал-
ното налягане, което значително оскъпява тора-
коцентезата. счита се, че манипулацията е безо-
пасна, ако негативното налягане в плевралната 
кухина не спадне с повече от –20 mm H

2
O. Признак 

за край на процедурата е поява на кашлица и/или 
тежест (стягане) в гърдите. ако при манифеста-
ция на подобни симптоми процедурата продължа-
ва, голяма е опасността от поява на дихателна 
недостатъчност. най-чести усложнения при те-
рапевтична торакоцентеза са пневмоторакс и 
белодробен едем.

Плеврален дренаж
този терапевтичен подход е разгледан подробно 

в статията на доц. д-р деян Йорданов „Хирургични 
техники за лечение на гнойни болести на плеврата.”

Интраплеврална фибринолитична терапия
състои се в поставяне на плеврален дрен, през 

който се въвеждат 100000 U urokinase или 250000 
U streptokinase, разредени в 30-100 ml физиологичен 
разтвор. Фибринолитиците лизират адхезиите 

Лечение на подлежащата болест

• лимфоми
•   други малигнени процеси

Консервативни мерки

• повторни торакоцентези
• постоянен дренаж
• редуцирано хранене (редуцирани мазнини 

в храната)
тотално парентерално хранене

плевродеза

• талк
•   други склерозиращи агенти

хирургични мерки

• плевро-перитонеален шънт
• залепване с фибрин на дефект в гръдния 

проток
• лигиране на гръдния проток (чрез 

торакоскопия или торакотомия)
• плевректомия
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и подобряват дренажа. дренът се клампира за 2-
4 часа, след което отново се деклампира. това се 
прави два пъти през денонощието до пълното ре-
зорбиране на излива. двата фибринолитични меди-
камента са еднакво ефективни, но streptokinase е 
по-евтин продукт. и двата режима са относител-
но безопасни и не водят до системна фибринолиза. 

терапевтичният отговор на интраплеврална 
фибринолитична терапия варира от 70% до 90%, 
въпреки липсата на сравнителни проспективни 
проучвания. Първото рандомизирано, плацебо-кон-
тролирано проучване за интраплевралното при-
ложение на streptokinase при плеврални инфекции 
е публикувано от A. Diacon и съавт., които отчи-
тат по-малко хирургични намеси при групата, ле-
кувана с фибринолитик. 

въпреки демонстрирания ентусиазъм от кли-
ницистите обаче, рутинното приложение на 
фибринолитици все още е спорно. Песимизмът 
произтича от факта, че streptokinase може да ли-
зира адхезии, но не е бактерицидна и не редуцира 
вискозитета на плевралното съдържимо. Гнойта 
е гъста и вискозна поради богатство на днк от 
дегранулирани клетки. вероятно приложението 
на комбинирани агенти, които редуцират виско-
зитета, от една страна (DNase), и лизират адхе-
зиите, от друга, ще доведе до по-добри терапев-
тични резултати.

Медикаментозна плевродеза
Методът се използва при рецидивиращи ма-

лигнени Пи. целта на терапията е по-добър ком-
форт на дишане и скъсяване на хоспитализацията. 
Пациенти с индикации за терапевтична плевроде-
за имат къса очаквана преживяемост – средно под 
една година. По данни на J. Rubins и съавт. средна-
та продължителност на живот при болни с малиг-
нени Пи и плеврално pH под 7,3 е два месеца.

Химическите агенти, използвани за плевродеза, 
могат да бъдат характеризирани по следния на-
чин: (i) най-добър склерозиращ агент е медицинс-
кият безазбестов талк, който може да се прилага 
както през дрен, така и през плеврален катетър 
(талкова суспензия); терапевтичният успех е ед-
накъв с торакоскопското му приложение (талкова 
пулверизация). При голяма част от пациентите 
ефективни могат да бъдат doxycycline и bleomycin, 
които се прилагат през плеврален катетър, но са 
значително по-скъпи.

всички склерозиращи агенти могат да индуцират 
повишение на температура, гръдна болка и гадене. 
интраплеврално въвеждане на 50 ml 1% lidocaine не-
посредствено преди поставяне на склерозиращия 
агент може да облекчи болката. талкът рядко води 
до по-сериозни странични ефекти като микроем-
болизъм и гарнуломатозна тъканна реакция.

За осъществяване на успешна плевродеза е необ-
ходимо клампиране на дрена (катетъра) за 1-2 часа 
след въвеждане на склерозиращ агент. не е доказа-
но, че периодична промяна в позицията на тялото 

води до по-добро интраплеврално разпределение 
на медикамента. Медикаментозната плевродеза 
може да бъде успешна само при пълно дрениране 
на плевралната кухина и пълно разгъване на белия 
дроб, което осигурява по-успешен контакт между 
двата плеврални листа.

Плевректомия и декортикация
и двата терапевтични метода се извършват 

в условията на торакотомия, затова са разгледа-
ни в статията на доц. д-р деян Йорданов „Хирур-
гични техники за лечение на гнойни болести на плев-
рата, декортикация”. 

Екстраплеврална пневмонектомия, 
плевро-перитонеален шънт
и други хирургични палиативни методи
Хирургично имплантиране на плевро-перито-

неален шънт е терапевтична възможност при 
рецидивиращи и симптоматични (най-често ма-
лигнени) Пи. използва се при лечение и на хилозни 
изливи. често обаче тези шънтове отказват да 
фукционират и се налага хирургична ревизия. 

Понякога се обсъжда хирургично затваряне на диа-
фрагмални дефекти за превенция на вторични Пи 
при пациенти с асцит. При други случаи се извършва 
легиране на гръдния лимфен проток (ductus thoracicus) 
за превенция на рецидивиращи хилозни изливи.

алтернатива на декортикацията е отворен 
плеврален дренаж. обсъжда се при много увредени 
пациенти. свързан е с резекция на ребра и поста-
вяне на голям дрен в долните отдели на плеврална-
та кухина. необходимо е и извършване на ежеднев-
ни лаважи с меки антисептични разтвори.

Лечение на пневмоторакс
Първа цел е евакуация на въздуха от плеврална-

та кухина и недопускане на рецидив (при спонта-
нен пневмоторакс). терапевтичните методи на 
избор са следните: (i) неинвазивно наблюдение с 
подаване на кислород, (ii) аспирация на въздух без 
или с плеврален дренаж (с или без вакуум), (iii) хи-
мическа плевродеза (торакоскопска или през плев-
рален дрен), (iv) видео-асистирана торакоскопска 
хирургия (ватХ) с булектомия, плевродеза или плев-
ректомия, (v) срединна стернотомия, аксиларна 
или постеролатерална торакотомия с булекто-
мия, плевродеза или плевректомия.

рецидивиращият първичен и вторичен спон-
танен пневмоторакс е индикация за инвазивна 
терапия (химическа плевродза или хирургическа 
намеса), защото рискът за втори и трети инци-
дент (рецидив) през следващ пет-годишен интер-
вал нараства съответно до 83% и 62%. все още 
се дискутира относно най-добрата стратегия за 
лечение на първичен спонтанен пневмоторакс (без 
подлежаща белодробна болест). липсват клинич-
но подкрепени международни препоръки както и 
световен терапевтичен консенсус. Публикувани-
те досега данни сочат следното подреждане на 

различните терапевтични методи при първичен 
и вторичен спонтанен пневмоторакс (според чес-
тотата на рецидиви): (i) плеврален дренаж с или 
без вакуум-аспирация – 14-41%, (ii) плеврална аспи-
рация без използване на плеврален дренаж – 14%, 
(iii) тетрациклинова химическа плевродеза – 13-
25%, (iv) талк-плевродеза – до 8%, (v) ватХ и тора-
котомия – 0%. 

от тези данни се вижда, че плевродезата е по-
ефективна от плевралния дренаж. видео-асисти-
раната торакоскопска хирургия не отстъпва по 
ефективност на торакотомията при лечение на 
първичен и вторичен спонтанен пневмоторакс, 
без да има сериозни доказателства за по-нисък 
процент на усложнения. Предимствата на ватХ 
обаче са в по-къс и по-евтин болничен престой, по-
слаб интензитет на постоперативна болка, по-
бързо възстановяване и по-слаба постоперативна 
раменна дисфункция. използването на флексибилен 
бронхоскоп за торакоскопско лечение на първичен 
и вторичен спонтанен пневмоторакс води до по-
малък риск за последваща торакотомия в сравне-
ние с използването на ригиден торакоскоп.

Първичният и вторичният спонтанен пневмо-
торакс по принцип имат идентична терапия, но 
пациентите с вторичен спонтанен пневмоторакс 
са респираторно по-увредени и изискват по-бърза 
терапевтична намеса. честа причина за втори-
чен спонтанен пневмоторакс са белодробни були, 
затова ефективната булектомия с плевродеза е 
важна терапевтична алтернатива. добри и с по-
малко усложнения са терапевтичните резултати 
с Nd-YAG, carbon dioxide и argon-лазер.

най-общо казано, плевродезата е метод на 
избор при първи епизод или рецидив на първичен 
спонтанен пневмоторакс. въпреки това в избора 
на терапевтичен метод активно трябва да бъде 
въвлечен и самият пациент. тук е уместно да се 
цитира сентенцията на R. Light: „При избор на те-
рапия при даден пациент трябва да се помни, че 
за него първият спонтанен пневмоторакс е пре-
димно само неприятен епизод и рядко е живото-
застрашаващо явление.” При вторичен спонтанен 
пневмоторакс обаче терапевтичното решение 
се взема при по-малко участие на индивида, защо-
то конкретната ситуация изисква обсъждане на 
сравнително по-увреден пациент. в тези случаи 
рецидивът на вторичен спонтанен пневмоторакс 
може да бъде животозастрашаващ, затова таки-
ва болни задължително се третират с плевроде-
за (чрез медицинска торакоскопия или ватХ). При 
неуспешна плевродеза се обсъжда плевректомия (с 
ватХ) или аксиларна торакотомия.

Лечение на неятрогенен 
травматичен пневмоторакс
Поведението изисква най-често поставяне 

на голям плеврален дрен (28-36 F). това особено 
важи за пациенти, които изискват вентилатор-

на подкрепа, имат голям пневмоторакс (колапс на 
бял дроб от париетална плевра > 1,5 cm), тота-
лен пневмоторакс или придружаващ хемоторакс. 
При пациенти с окултен (невидим на стандартна 
рентгенограма) или малък пневмоторакс (колапс 
на бял дроб от париетална плевра < 1,5 cm) при 
хемодинамична и респираторна стабилност не се 
налага плеврален дренаж, а само клинично наблю-
дение. При влошаване на състоянието и необхо-
димост от вентилаторна подкрепа (интубация и 
механична вентилация) поставянето на плеврален 
дрен е необходимо от профилактични съображе-
ния. По този начин се предотвратява прогресия-
та на пневмоторакса, която се случва в около 38% 
от случаите (M. Baumann). При пациенти с продъ-
лжаващо навлизане на въздух в плевралната кухина 
или с персистиране на рентгенологичната находка 
е уместно прилагането на ватХ.

Лечение на ятрогенeн 
травматичен пневмоторакс

най-често се прилага наблюдение на болния или 
налагане на тънкотръбен плеврален дренаж (8,5 F). 
избор на дебелотръбен плеврален дрен (28-36 F) 
се обсъжда при пациенти с голям пневмоторакс, 
изразена симптоматика или подлежаща ХоББ. Хи-
рургична интервенция се налага при персистиране 
на пневмоторакса над 72 часа.
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антимикробна химиотерапия 
на усложнени парапневмонични 
плеврални изливи и емпием
Доц. д-р Камен Янков, д.м.
Втора клиника по пневмология, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна

Бактериалните инфекции, развиващи се в съседс-
тво с плевралното пространство – в белодробен 
паренхим, субфренична област, перитонеум и рет-
роперитонеум, се съпътстват често пъти с куму-
лиране на абнормно количество течност в плев-
рата. както е посочено в предшестващи глави, 
образуваните по този начин плеврити се групират 
в две категории – прости и усложнени. случаите на 
усложнени плеврални изливи (Пи) изискват дренаж 
на плевралната кухина. емпиемът, който е краен 
стадий в развитието на плевралните инфекции и 
се дефинира като наличие на гной в плевралната 
кухина, е разновидност на тази група.

За етиологията на гнойните болести на бе-
лия дроб, включително тези на плеврата, са от 
значение две особености: (i) липса на специфи-
чен причинител и (ii) полимикробна бактериал-
на флора. с въвеждането на антибиотиците 
честотата на емпиема се редуцира, променя се 
и вида на етиологичните причинители. Преди 
антибиотичната ера 60-70% от случаите на ем-
пием са се дължали на S. pneumoniae, чиято чес-
тота сега възлиза само на около 10% (J. Heffner и 
съавт., 1996). Постепенно нараства значението 
на S. aureus, а бързото развитие на резистент-
ни щамове през 50-тe години на XX век повиши 
смъртността от тази инфекция. Благодарение 
на множество проучвания днес се установява 
централното място на анаеробните микроор-
ганизми в етиологията на емпиема.

според G. Le Mense и съавт. (1995) понастоящем 
аеробните бактерии са най-чести изолати от ем-
пиемна течност. с най-голямо значение са Gram (+) 
микроорганизми – стрептококи от групата на S. 
milleri и S. aureus. Повечето болни със стафилококо-
ва инфекция имат постоперативен нозокомиален 
емпием или са имуносупресирани. тази бактерия се 
изолира често и при пациенти с травма. Gram (–) 
бактерии – E. coli, Pseudomonas spp., H. influenzae и 
Klebsiella са също обичайно срещани патогени. 

напоследък непрекъснато нараства честота-
та и на анаеробните микроорганизми. в класичес-
кото проучване на J. Bartlett анаероби са изолирани 
в 76% от изследваните случаи с емпием срещу 65% 
аеробни бактерии. Повечето изследователи оба-
че посочват честота на анаеробни изолати меж-
ду 12% и 34%. 

анаеробните бактерии причиняват емпием 
без други аеробни ко-патогени в 14% от случаите. 
според D. Murdoch и съавт. преобладаващи са Gram 
(+) изолати. инфекциите, причинени от тях, оби-
чайно се характеризират със сравнително посте-
пенно начало, невисока температура и значителна 
загуба на тегло. най-често са резултат от аспи-
рационна пневмония и лоша зъбна хигиена. чести 
подлежащи заболявания са бронхогенен карцином, 
бронхиектазии, субфреничен абсцес или други ин-
траабдоминални инфекции.

описаната бактериологична характеристи-
ка на емпиема до голяма степен определя вида и 
начина на провеждане на антимикробната хими-
отерапия (аМХт). самостоятелното й прилагане 
обаче, без хирургичен или нехирургичен дренаж, е 
напълно неефективно. консервативният и хирур-
гичният подход са тясно свързани и взаимозависи-
ми. неуспехът от бърза хирургична интервенция и 
евакуация на гнойните колекции в повечето случаи 
води до неуспех и на аМХт. от своя страна, анти-
микробната терапия трябва да се води агресивно, 
като медикаментите се назначават в максимални 
дози и задължително интравенозно. 

както и при другите инфекции, определящи за 
ефективността на даден антимикробен медика-
мент са неговите фармакокинетични качества и 
най-вече – концентрациите, които той достига 
в инфекциозното огнище (в емпиемното съдържи-
мо). счита се, че адекватни антибиотични нива в 
плеврална течност могат да се постигнат само в 
ранната ексудативна фаза, когато висцералната 
и париетална плеври са свободно подвижни и все 
още няма плеврални сраствания, оформящи гнойни 
локулации. на този етап ексудатът е с все още ни-
сък вискозитет и сравнително нисък брой левкоци-
ти. През следващата фаза, известна като фибро-
пурулентна, се оформят плеврални задебелявания 
и адхезии. Плевралната течност става вискозна, 
броят на гранулоцитите значително се повишава, 
рн спада под 7,2, глюкозата – под 2,2-3,3 mmol/l, 
лактат-дехидрогеназата (LDH) – над 500-1000 IU/
l. При тези обстоятелства пенетрацията на ан-
тибиотиците в емпиемната течност и тяхната 
активност се затруднява и варира значително по 
отношение различните медикаментозни групи и 
препарати. в хроничната фаза, когато плеврата 

е превърната във фиброзна тъкан и цялата теч-
ност е гнойна, много вискозна, с рн < 7,0, повече-
то антибактериални средства са неефективни. 
освен това гнойното съдържимо забавя размно-
жаването на бактериите, което допълнително 
затруднява действието на бактерицидните ан-
тибиотици.

При сравняване на пенетрацията на няколко 
антибиотика в инфектирано плеврално съдържи-
мо с най-добри фармакокинетични показатели са 
penicillin и metronidazole. Ceftriaxone, vancomycin и 
clindamycin показват сродни характеристики, до-
като gentamycin преминава в плевралната теч-
ност най-лошо. освен това penicillin се задържа 
значително по-продължително от останалите 
медикаменти, независимо от спадането на серум-
ните му нива. По тази причина той има най-висо-
ки стойности на съотношението плеврална аUC/
серумна AUC – 2,3, следван от metronidazole – 0,98, 

 – 0,82, clindamycin – 0,74, vancomycin – 
0,61 и gentamycin – 0,49 (R. Lisete и съавт., 2000).

При установяване на Пи в хода на бактериална 
инфекция назначаването на аМХт е задължително 
и трябва да започва възможно най-рано. начално-
то лечение обикновено е емпирично, в зависимост 
от предполагаемия патоген, а при положителни 
посевки – според вида на антибиотикограмата. 
независимо че голяма част от аеробните и ана-
еробни изолати са резистентни на penicillin, -лак-
тамите са средство на първи избор при пневмо-
кокови инфекции и такива от групата на S. mileri. 
както пеницилините, така и цефалоспорините 
показват добра пенетрация в плевралното про-
странство, поради което не е необходимо да бъ-
дат въвеждани локално. Приложението на аминог-
ликозиди трябва да се избягва поради лошата им 
пенетрация в плеврална течност, което е причи-
на за неефективни фармакодинамични параметри, 
характерни за антибиотици с концентрация-зави-
сим бактерициден ефект (Cmax/MIC и AUC/MIC). 
освен това тези антимикробни препарати бързо 
се инактивират от силно киселата среда на емпи-
емната течност, което допълнително намалява 
тяхната активност.

в отсъствие на позитивни култури антибио-
тиците трябва да покриват вероятните микро-
организми причинители на плевралната инфекция. 
съществува значителен брой антимикробни ком-
бинации, като избраната схема трябва да отра-
зява естеството на инфекцията – извънболнична 
или вътреболнична. от значение също е местна-
та антибиотична политика. в случаи на инфек-
ции, придобити в обществото (извънболнични), 
емпиричното лечение с цефалоспорини втора ге-
нерация или аминопеницилини (amoxicillin) покрива 
очакваните микроорганизми като S. pneumoniae, 
S. aureus и H. influenzae. всички тези -лактами – 
пеницилини и цефалоспорини – са неустойчиви на 
произвежданите от повечето бактериални ща-
мове -лактамази. Затова препаратите, комбини-
рани с -лактамазни инхибитори, трябва да бъдат 
предпочитан избор. 

Хинолоните също постигат високи нива в плев-
ралния ексудат. Предимство на респираторни-
те хинолони е добрата им ефективност срещу 

penicillin-чувствителни и penicillin-резистентни 
щамове на S. pneumoniae. Moxifloxacin прониква 
добре в експериментален плеврален емпием. като 
химиотерапевтик с концентрация-зависим бакте-
рициден ефект, неговата стерилизираща актив-
ност по отношение на пневмококите се дължи 
на високи стойности на AUIC в серум и плеврал-
на течност (J. Strahilevitz и съавт., 2003). сравнен 
с levoflovacin, той показва значително по-добри 
фармакодинамични показатели – по-високо съот-
ношение плеврална AUC/серумна AUC, по-бързо из-
равняване на нивата в плевра и серум, по-големи 
стойности на Cmax в плеврална течност. други 
предимства на moxifloxacin са неговата по-висока 
ефективност срещу пневмококови щамове, както 
и сравнително добрата му активност срещу анае-
робни микроорганизми (E. Richard и съавт., 2000). 

атипичните бактерии също могат да причи-
нят парапневмонични Пи, придобити в общество-
то. Макар и рядко легионелната инфекция може да 
доведе до образуването на емпием. в тези случаи 
средство на избор са макролидните антибиоти-
ци. Плеврални изливи възникват в 5-20% от случа-
ите с микоплазмени пневмонии. според M. Cohen 
и съавт. (2001) повечето от тях бързо се резор-
бират под влияние на подходящи антибиотици 
(макролиди).  

По правило всички начални антимикробни ре-
жими трябва да се коригират според резултати-
те от микробиологичното изследване. не трябва 
да се забравя обаче, че диагнозата на анаеробните 
бактерии е много трудна, поради което те винаги 
трябва да се имат предвид. високата им честота 
като причинители на емпием налага антимикроб-
ните препарати или комбинации да притежават 
активност срещу тях. невъзможността да се 
осигури антибактериално покритие на анаероби 
в смесени инфекции може да доведе до лош или на-
пълно липсващ терапевтичен отговор. Причина е 
слабата антианаеробна активност на редица ме-
дикаменти, широко използвани в терапевтичните 
схеми – повечето цефалоспорини, аминогликозиди, 
trimethoprim/sulfamethoxazole (тМP/SМX), макроли-
ди, по-стари флуорохинолони и моно¬бактами. 

Пеницилините са с много добра активност 
срещу анаеробни бактерии, независимо от нарас-
тналата резистентността към някои от тях. 
Penicillin е ефективен само срещу Gram (+) анае-
робна флора, а Gram (–) патогени са естествено 
резистентни към него. това прави комбинацията 
penicillin плюс metronidazole (който покрива почти 
целия Gram (–) анаеробен спектър) много ефикасна. 
освен това двата медикамента проникват лесно 
в плевралната течност, където достигат високи 
концентрации.

анаеробните бактерии са с много добра чувс-
твителност към широкоспектърните пеницили-
ни – аминопеницилини (ampicillin, amoxicillin), уре-
идопеницилини (piperacillin). от цефалоспорините 
с най-голяма активност e cefoxitin (mefoxin). някои 
щамове са слабо чувствителни към него, но рядко 
се срещат напълно резистентни патогени. нови-
те цефалоспорини като ceftizoxime и cefotetan са 
достатъчно ефективни срещу анаеробни инфек-
ции. всички останали представители на цефа-
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лоспорините не дават задоволителен терапевти-
чен отговор и трябва да се избягва използването 
им при анаеробни инфекции. карбапенемите (за 
разлика от монобактамите) са високоефективни 
и могат да се прилагат главно при нозокомиални 
емпиеми. 

Erythromycin и по-новите макролидни антиби-
отици притежават еднаква ефективност, недо-
статъчна за лечение на анаеробни инфекции, по-
ради което тези медикаменти не се препоръчват 
при белодробни гнойни заболявания. 

Clindamycin се използва много широко като ан-
тианаеробен медикамент, но няколко изследова-
телски групи установяват значително покачване 
на резистентността към него. освен това, по 
отношение на антианаеробната си активност 
той отстъпва на пеницилините. 

Chloramphenicol е алтернатива на посочените 
по-горе медикаменти. той е високо активен срещу 
повечето анаероби, които рядко проявяват ре-
зистентност. този факт обикновено се обяснява с 
неговата сравнително рядка употреба.

По-старите генерации флуорохинолони прите-
жават слабо изразена или нямат никаква антиана-
еробна активност (G. Pankuch и съавт., 1993). до-
пълнителен ограничаващ фактор е и фактът, че 
тези химиотерапевтици действат бактериоста-
тично в анаеробни условия. За разлика от тях но-
вите препарати, като trovafloxacin и clinafloxacin, 
са с много добра ефективност при тези инфекции. 
Макар и по-слабо активни, mofloxacin и gatifloxacin 
също притежават добро антианаеробно дейс-
твие.

аминогликозидите са неефективни при трети-
ране на анаеробни бактерии. Причината за това 
е, че в анаеробните микроорганизми липсва кисло-
род- или нитроген-зависима електронна система, 
осигуряваща проникване на антибиотика в нея. 
По тази причина аминогликозидите не могат да 
навлязат в клетките и да достигнат мястото на 
действието си – бактериалните рибозоми.

антимикробното лечение на емпиеми, при-
чинените от вътреболнични микроорганизми, 
трябва да е с максимално широк спектър спрямо 
Gram (+) и Gram (–) аеробни и анаеробни бактерии. 
Постоперативните и травматични емпиеми 
изискват антистафилококово покритие. Предпо-
читани при лечение на нозокомиалните емпиеми 
трябва да бъдат антипсевдомонасните пеници-
лини – piperacillin/tazobactam и ticarcillin/clavulanate, 
карбапенеми и цефалоспорини трета генерация.

Уреидопеницилините притежават много доб-
ра активност срещу широк спектър бактерии, 
включително и към P. aeruginosa – типичен пред-
ставител на нозокомиалните патогени. те са с 
добра ефективност (особено piperacillin) и срещу 
анаеробните Gram (+) и Gram (–) бактерии. Пора-
ди слабата му устойчивост на -лактамази ком-
бинацията с ticarcillin е много удачна и значително 
разширява неговата активност срещу лактамаза-
продуциращи щамове.

карбапенемите са антибиотици с изключител-
но широк спектър, покриващ повечето аеробни и 
анаеробни микроорганизми. По тази причина те 
често се прилагат като монотерапия при критич-
но болни пациенти. Meropenem добре прониква 
в плевралното пространство, където поддържа 
ефективни антибиотични концентрации за пове-
че от 30% от дозовия интервал – важен фарма-
кодинамичен показател, характеризиращ време-
зависимия бактерициден ефект на антибиотика 
(F. Tomaselli и съавт., 2004).

Продължителността на антимикробните ре-
жими, използвани при лечението на емпием, е не-
решен въпрос и обект на дебати. антибиотици-
те често пъти се назначават в продължение на 
много седмици, но осъществяването на ефекти-
вен плеврален дренаж значително може да скъси 
тяхното приложение. според ръководството на 
Британската торакална асоциация (BTS) три-сед-
мичен срок е напълно подходящ за осъществяване 
на ефективно лечение. според C. Davies и съавт., 
2003, при необходимост от по-продължителен ан-
тимикробен режим смяната на парентерален с пе-
рорален антибиотик е възможна след овладяване 
на температурата и септичното състояние.

на Табл. 1 са представени няколко примерни ан-
тимикробни режими за начално емпирично лече-
ние на емпием (4).
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произход на 
инфекцията

Интравенозно лечение орално лечение

придобити в 
обществото

Cefuroxime 3 х 1,5 g iv + 
metronidazole 3 х 400 mg 
р.о. или 3 х 500 mg iv

Amoxycillin/
clavulanate 3 х 1,125 g  

Benzylpenicillin 4 х 1,2 g iv + 
ciprofloxacin 2 х 400 mg iv

Amoxycillin 3 х 1 g 
+ metronidazole 3 х 
400 mg 

Meropenem 3 х 1 g iv + 
metronidazole 3 х 400 mg 
р.о. или 3 х 500 mg iv

Clindamycin 4 х 300 
mg 

вътреболнични

Piperacillin/tazobactam 4 х 
4,5 g iv

Не е подходящо
Ceftazidime 2 g iv

Meropenem 1 g iv ± 
metronidazole 400 mg p.o. 
или 500 mg iv

Таблица 1. Примерни антибиотични схеми за емпирична 
терапия на емпием (по C. Davies и съавт., 2003).

Хирургични техники за лечение 
на гнойни болести на плеврата
Доц. д-р Деян Йорданов, д.м.
Клиника по гръдна хирургия, Военномедицинска академия – София

Плеврален дренаЖ

Хирургичното отстраняване на гнойта чрез 
дрениране на плевралното пространство е край-
ъгълен камък в лечението на усложнени парапнев-
монични плеврални изливи (Пи) и емпиеми. тази 
процедура не само отстранява гнойта, но и дава 
възможност за допиране на двете плеврални по-
вьрхности – условие, необходимо за облитериране 
на плевралното пространство и ликвидиране на 
инфекцията. времето за поставяне на плевралния 
дрен и изборът на дренажната процедура се опре-
деля индивидуално (Moran).

Плевралният дренаж се извършва по няколко 
прийома: (i) чрез торакостомия, (ii) чрез затворе-
на система, (iii) чрез отворена торакотомия или 
(iv) чрез торакоскопия (видео-асистирана тора-
коскопска хирургия – ватХ). 

Уточняването на формата, размерите и мес-
тоположението на течната колекция се извър-
шва обичайно чрез ултрасонография (УсГ) или 
компютъртомография (кт). в нашата клинична 
практика използваме обикновено ватХ за санира-
не на плевралното пространство и пласиране на 
дренажната тръба в декливна позиция. с тази 
техника гнойната колекция може да бъде евакуи-
рана напълно, сепариращите прегради могат да се 
разкъсат и да се отстрани фибриновия налеп от 
повърхността на белия дроб. При пациенти в теж-
ко общо състояние, които са противопоказани за 
обща анестезия, дренажът може да се извърши и 
с локално обезболяване. в тези случаи трябва да се 
внимава за проникване през диафрагмата, която в 
много случаи е разположена високо и не се различа-
ва от каудалния край на емпиема.

дренирането може също така да се извърши и 
чрез ранна открита торакотомия (Personne, 1990), 
погрешно наречена ранна декортикация (Mandal и 
Thadepalli, 1987). открита торакотомия се пред-
приема, когато торакостомията с тръбен дрен е 
неуспешна поради многобройни локулации или не-
благоприятно разположение на гнойните колекции 
(Mavroudis и съавт.). Под обща анестезия се прави 
малък междуребрен разрез над кухината и се рези-
цира част от подлежащото ребро. след това ем-
пиемът се евакуира напълно. През отделен разрез 
се въвежда и се фиксира стабилно едрокалибрен 
дрен в декливна позиция спрямо кухината. 

По данни на Fishman и Ellertson имуносупреси-
рани пациенти с плеврален емпием са излекувани 
след „ранна декортикация” и са изписани до 6 сед-

мици след операцията. Van Way и съавт. извърш-
ват ограничена торакотомия с пласиране на дрен 
и успяват да излекуват всичките си пациента с 
емпием без допълнителна процедура. Miller (1990) 
препоръчва ранна торакотомия в пьрвите 3-4 
седмици, когато стандартната торакостомия 
на гръден кош с дебелотръбен дрен не е успяла да 
евакуира течността. според него хирургичният 
риск при тази методика е под 1%, прогнозирани-
ят изход е добър при повече от 95% и липсва опе-
ративна смъртност. 

При наркомани с емпием се препоръчва експло-
ративна торакотомия в рамките на 24-48 часа, 
особено ако пациентът е с прояви на интоксика-
ция въпреки дренажа или ако има данни за парен-
химна деструкция, множествени локулации и „за-
творен” бял дроб (Hoover).

При посттравматични емпиеми често са нали-
це показания за ранна декортикация: (i) остатъчни 
хидроаерични нива, (ii) клинично влошаване с дан-
ни за инфекция или сепсис с плеврална генеза, (iii) 
плеврални сраствания с неадекватно разгъване на 
белия дроб и (iv) неефективен плеврален дренаж до 
14-ти ден след плевралната контаминация (Coom 
и Shuck). декортикацията е за предпочитане при 
посттравматични емпиеми, защото инфекцията 
възниква на основата на коагулирал хемоторакс, 
периферията на който вече е организирана и фиб-
розирала (Pezzella и съавт., Villalba и съавт.). 

ако белият дроб се разгъва добре, плеврални-
ят дрен се оставя на активна аспирация за 2-3 
седмици или докато плевралното пространство 
трайно облитерира. вероятни клинични признаци 
за облитериране са следните: (i) малко дневно ко-
личество на плеврален ексудат (под 25 ml/дневно), 
(ii) липсва на движение на течност в тръбите, (iii) 
не се развива пневмоторакс, ако тръбата се оста-
ви отворена към атмосферата. 

При тези условия затвореният дренаж може 
да се подмени с отворен и дренът да се пререже 
близо до гръдната стена. след това тръбата се 
изтегля и се скъсява с около 2,5 cm седмично, до-
като гранулационната и фиброзна тъкан доведат 
до нейното спонтанно изхвърляне от плеврално-
то пространство. 

вътреплеврална иригация на антибиотични 
разтвори не предоставя съществено предимс-
тво, когато белият дроб се разгъне напьлно чрез 
тръбен дренаж и не се установява персистираща 
емпиемна кухина (Rosenfedt и съавт.).
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Дренаж с резекция на ребро и фенестрация 

При пациенти с висок риск плевралният дренаж 
се извършва или чрез фенестрация. При постопе-
ративни емпиеми и при пациенти с имунен дефи-
цит ранната резекция на ребро води до по-малки 
терапевтични неуспехи (Lemmer и съавт.). 

дренаж с резекция на реброто е относител-
но малка интервенция, но трябва да се извършва 
само когато са се образували достатъчно много 
сраствания между двата плеврални листа. той е 
индициран преди всичко при пациенти с малки ос-
татъчни плеврални пространства, които се оча-
ква да облитерират бързо (Samson). операцията се 
извършва под обща анестезия. тя изисква резекция 
на къс сегмент от ребро над най-декливната зона 
от кухината, отваряне на емпиемната кухина с 
разкъсване на сепариращите повлекла и въвежда-
не на тръба с множество отвори за дренаж. обли-
терацията на пространството се осьществява 
чрез: (i) разгъване на белия дроб, ако висцералната 
плевра е все още тънка и разтеглива, (ii) ретрак-
ция на гръдна стена и (iii) запълване с гранулацион-
на тъкан. 

При тази хирургична техника периодът на въз-
становяване е дълъг и обикновено са необходими 
чести смени на превръзки и дреновете. в проучва-
не на Conlan и съавт. пациенти с хроничен емпи-
ем без бронхо-плеврални фистули са лекувани с ре-
зекция на ребро, дренаж със затворена система и 
двукратна ежедневна инстилация на 2% разтвор 
на taurolidin. При повечето болни е проведено по-
нататъшно лечение, състоящо се в отстраняване 
на дрена, декортикация и фенестрация.

По-продьлжително дрениране се осьществява 
чрез извършването на фенестрация. тази техни-
ка е описана първоначално от Eloesser (1935) като 
процедура при остри туберкулозни емпиеми. Фе-
нестрацията е особено важна за пациенти, при 
които може да се наложи дългосрочно дрениране. 
Предимствата на техниката са, че кухината може 
да бъде лесно иригирана и почиствана, а превръз-
ките могат да се сменят ежедневно в амбулатор-
ни условия. с течение на времето някои от фенес-
трационните отвърстия се затварят спонтанно 

             процедура Успеваемост (%)

•	 торакостома 
                                 
                               

   - емпием І стадий 70-85

   - емпием ІІ и ІІІ стадий 11-30

•	 рентгенологично-насочен 
плеврален дрен 

50-60

•	 Фибринолитична терапия 40-60

•	 торакоскопия 80-91

•	 декортикация 90-95

Таблица 1. Терапевтична успеваемост на плеврални дрена-
жни процедури (по A. Fein и съавт.).

или чрез запълване на пространството с гранула-
ционна тъкан, или чрез пълна реепителизация от 
кожни ламба (Virkkula и Aerola). При повечето па-
циенти обаче пространството е твърде широко 
за спонтанно затваряне. в тези случаи може да се 
наложи „прозорецът” да бъде оставен отворен 
постоянно или да бъде затворен на по-късен етап 
с мускулен трансплантат „на краче”. 

Стерилизация на плевралното пространство
Първоначално е описана като терапевтична 

възможност при парапулмонални емпиемни кухини. 
Пръв Heuer (1920) въвежда техники за стерилизация 
при хронични емпиеми с туберкулозна етиология. 
един от най-значителните приноси към лечението 
на хронични емпиеми е направен от Clagett и Geraci 
(1963), които съобщават за техника за стерилиза-
ция на плевралното пространство при постпнев-
монектомични емпиеми. този прийом е ефективен 
при 50-70% от пациенти без съпътстваща бронхо-
плеврална фистула (Goldstraw). техники за стери-
лизация на плевралното пространство могат да 
бъдат използвани и при пациенти с емпиеми без 
предхождаща пневмонектомия (Bayes). 

Запълване на емпиемна кухина 
чрез декортикация и емпиемектомия
декортикацията се дефинира като операция 

за отстраняване на уплътнена белодробна броня, 
а емпиемектомията – като пълно отстраняване 
на емпиемното пространство и неговото съдър-
жание. и двете процедури се извършват, за да се 
подпомогне рагъването на белия дроб с надежда 
да се запълни остатъчната кухина. Успехът зави-
си преди всичко от състоянието на висцералната 
плевра и от възможността на белия дроб да се 
разгъне напьлно. според Sensenig и съавт. резулта-
тите от декортикация на хронични нетуберку-
лозни емпиеми са добри в 79%, приемливи – в 9% и 
лоши – в 2%. 

За да се премахне окончателно всякакъв потен-
циален източник на хронична инфекция, понякога е 
необходимо да се отстрани белодробен сегмент 
или лоб, прилежащи на емпиема. в някои случаи 
може да се наложи извършване на пълна плевро-
пневмонектомия. 

Мускулна транспозиция
Мускулни ламба на крачета се използват за ле-

чение на остатъчни инфектирани плеврални про-
странства, независимо от това дали са затво-
рени, или са след фенестрация. Пръв описва тази 
техника Абрашанов (1911). индикациите за мускул-
на транспозиция включват облитерация на персис-
тиращи плеврални пространства и укрепване на 
бронхиалния чукан след затваряне на съпътства-
ща бронхо-плеврална фистула (Deschamps и съавт., 
1990). 

По принцип наличието на жизнеспособна тъкан 
в плевралната кухина е изключително важна за ус-
пеха от операцията. изборът на мускул се базира 
не само на неговата достъпност, но и на место-
положението, формата и размера на емпиемното 
пространство. кръвоснабдяването, инервацията 
и основната маса на мускула следва да бъдат мак-

симално съхранени и той трябва да изпълни цяло-
то пространство. не трябва да се прави опит за 
затваряне на малки бронхо-плеврални фистули (по-
малки от 2 mm), но големите фистули следва да 
се отпрепарират и затворят. Пространството 
задължително се дренира през първите 10-12 дни 
след операцията.

Хирургичната процедура включва мобилизира-
не на съответен мускул и въвеждането му в ем-
пиемната кухина чрез отстраняване на част от 
едно или две ребра. За апикалните зони на плеврал-
ната кухина най-добър вариант е големият гръден 
мускул. За дистално дорзалните зони могат да се 
използват m. latissimus dorsi и m. serratus anterior. 

Торакопластика 
(намаляване на плевралното пространство)
идеята за резекция на ребра с цел намаляване на 

размерите на гръдния кош и редуциране на инфек-
тираното пространство е описана за първи път 
от Estlander (1879) и Schede (1890), а през 1937 г. 
Alexander въвежда отново някои от тези принци-
пи. той предлага заден екстра-мускуло-периостален 
достъп, чрез който в повечето случаи остатъч-
ните пространства могат да бъдат намалени.

През последните 30 години на XX век тази ме-
тодика загуби много от своята популярност, за-
щото много автори я считат за трудно поносима 
и инвалидизираща. две по-нови проучвания показ-
ват обаче, че екстраплевралната торакопластика 
е отлична терапевтична възможност при опре-
делени пациенти. в проучване на Hopkins и съавт. 
оперативната смъртност е 10%, а трайно затва-
ряне на пространството е постигнато при 82% 
от преживелите. според Gregoire и съавт. при 
пациенти, подложени на едноетапна торакоплас-
тика за лечение на постпневмонектомични емпи-
еми, липсва летален изход и при 88% емпиемът е 
овладян веднага. 

Плеврална декортикациЯ 

Общи принципи
декортикацията преследва две цели: (i) разгъва-

не на „затворен” бял дроб, възстановяване на диха-
телната му функция, възстановяване на нормална-
та подвижност на диафрагма и на гръдна стена; (ii) 
създаване на условия за облитериране на плеврално-
то пространство и овладяване на инфекцията. 

При някои пациенти с туберкулоза или хрони-
чен емпием функционалното възстановяване има 
второстепенно значение, тъй като белият дроб, 
разгънат след дълъг период на компресия, може да 
е с увредена вентилация, но все пак да може да из-
пълни пространството (Okano и Walkup). в тези 
случаи декортикацията може да премахне необхо-
димостта от допълнителни оперативни интер-
венции като торакопластика или плевро-пневмо-
нектомия. ако декортикацията се извършва при 
организиращ се хемоторакс, основна цел е да се 
възстанови дихателната функция и да се предо-
твратят по-късни гнойни усложнения.

според Mayo и съавт. главни условия за опти-
мален успех на декортикацията са следните: (i) 

да бъде първа хирургична процедура, (ii) да бъде 
извършена възможно най-рано и (iii) да бъдат от-
странени всички елементи на интраторакалната 
шварта, за да се осигури пълно разгъване на белия 
дроб, мобилност на гръдна стена и на диафрагма.

Индикации за ранна делокулация
Показана e при мултилокулирен емпием или хе-

моторакс, когато разгъването на белия дроб не 
може да бъде постигнато само с торакален дренаж. 
този подход се базира на следните терапевтични 
принципи: (i) ранна и пълна евакуация на съдържи-
мото от съответната кухина; (ii) отстраняване 
на швартите и облитерация на плевралната кухи-
на с цел пълно разгъване на белия дроб. 

въз основа на получени положителни резултати 
редица автори препоръчват ранна торакотомия 
и декортикация при болни с плеврален емпием, при 
които плевралното дрениране не е постигнало в 
продължение на три седмици евакуиране на гной-
ната колекция и последващо разгъване на белия 
дроб. обаче според Personne (1990) торакотомия 
след третата седмица трябва да се избягва, за-
щото на този етап емпиемът не е добре органи-
зиран и отстраняването на швартите на белия 
дроб ще доведе до разкъсване, кървене и продъл-
жително изтичане на въздух; той предлага да се 
изчака поне 3 месеца и тогава да се пристъпи към 
пълна декортикация. 

от друга страна, Milfeld и съавт. доказват, че 
ранна евакуация на коагулирал хемоторакс нама-
лява смъртността, морбидността и болничния 
престой и предотвратява развитието на пост-
травматичен емпием. в тези случаи пациенти-
те претърпяват евакуация на коагулиралия хемо-
торакс в период до 5 дни след хоспитализация, не 
се регистрира смъртност, а средният болничен 
престой е само 10 дни. в друго проучване при па-
циенти с травми, при които декортикацията е 
извършена след повече от 5 дни от инцидента, се 
съобщава са 2,4% смъртност и среден период на 
хоспитализация – 25 дни. съществуват мнения, 
че в началото обикновено трябва да се отстра-
нят само коагулите, а ако се допусне организира-
не на последните, е необходима декортикация 
(Beall и съавт.). в ретроспективно проучване на 
Wilson и съавт. при пациенти с травматичен хе-
моторакс се прави заключение, че е необходима 
ранната оперативна интервенция за отстраня-
ване на кръвни съсиреци и че лечението трябва 
да се състои в незабавен и адекватен плеврален 
дренаж.

Индикации за декортикация
решението за декортикация при пациенти с 

организиран фиброторакс зависи от няколко фак-
тора. При рентгенологично установени Пи и 
плеврално удебеление съществува вероятност 
за резорбция на излива с консервативно лечение. 
Затова декортикация трябва да се обсъжда само 
при следните случаи: (i) плеврално удебелeние със 
значителна давност – няколко седмици или месе-
ца, (ii) пациент с рискова професия, свързана с дис-
пнея при пренапрежение, (iii) данни за обратимо 
увреждане на подлежащия бял дроб. 

ЛеЧеБни ПраКТиКи
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По обобщени данни на Samson и съавт. лечение с 
декортикация се прилага при пациенти с хроничен 
пневмоторакс, при които плевралното дренира-
не е неуспешно за период от 4 до 6 седмици след 
травмата и не настъпва очакваното разгъване на 
белия дроб (колапс около 50% от обема или зася-
гане на белодробен връх). в тези случаи може да 
се очаква пълно възстановяване на белодробната 
функция, особено когато белодробният паренхим 
не е засегнат от болестен процес. При пациенти 
с хемоторакс декортикацията трябва да се извър-
ши рано (3-5 седмици след нараняването), защото 
с течение на времето фиброзата може да обхва-
не и белия дроб и да ограничи неговото разгъва-
не. също така е възможно с времето да изчезне 
т.нар. „план на разделяне” между висцерална плев-
ра и шварта.

При пациенти с хроничен емпием терапевтич-
ните цели на декортикацията са: (i) да се освободи 
и разгъне колабиралия бял дроб, ако има значителна 
рестрикция; (ii) да се възстановят нормалните ин-
траторакални пространствени взаимоотношения, 
така че да не се получи фалшиво разгъване, характе-
ризиращо се с прекомерно раздуване на контралате-
ралния бял дроб (изместване на медиастинум, елева-
ция на диафрагма и констрикция на гръдна стена); 
(iii) да се овладее инфекцията чрез евакуация на гной 
и облитерация на плевралното пространство. 

според Villalba и съавт. при посттравматичен 
емпием, резистентен на стандартно лечение, 
трябва възможно най-бързо да се извърши декор-
тикация с евакуация на гнойта от емпиемната 
кухина. от друга страна, е известно, че повечето 
пациенти с хемоторакс, Пи или емпием не се нуж-
даят от декортикация, ако са лекувани правилно 
в началото на болестта. в проучване на Young и 
съавт. декортикация е извършена при пациенти с 
усложнения, появили се по време на лечение. Заклю-
чението е за стриктно придържане към принципа 
на ефективен плеврален дренаж, за да се намали 
вероятността от образуване на „затворен” бял 
дроб. При плеврална туберкулоза лечението е пре-
димно медикаментозно, а хирургично лечение се 
използва само за елиминиране или коригиране на 
онези усложнения от заболяването, които не мо-

Таблица 2. Индикации за декортикация. 

гат да бъдат повлияни консервативно (Langston и 
съавт.). в тези случаи декортикация се извършва, 
когато интоксикацията не е продължила дълго, ко-
гато при торакоцентеза не се евакуира течност 
или когато отстраняването на течността не 
променя рентгенологичния образ. 

обобщените индикации за различните видове 
декортикация са показани на Табл. 2.

Контраиндикации за декортикация
единственото абсолютно противопоказание е 

стеноза на главен или лобарен бронх, вентилиращ 
анатомичната структура, която трябва да бъде 
декортикирана (Savage и Fleming). според O’Rourke 
и съавт. противопоказни за декортикация са също 
и големи пулмонални лезии, особено тези от ту-
беркулозен произход, поради отрицателен ефект 
върху разгъването на белия дроб и съществуващ 
риска от рецидив на основното заболяване. други 
относителни противопоказания включват паци-
енти с неовладяна инфекция на бял дроб или плев-
ра, пациенти със значителен оперативен риск и в 
тежко общо състояние. декортикацията е непод-
ходяща и при болни със значително увреждане на 
контралатералния бял дроб. абсолютните и от-
носителни контраиндикации за декортикация са 
показани на Табл. 3.

Оперативна техника
с малки изключения, все още се използва оператив-

ната техника, описана от Samson и Burford (1947), 
Samsom (1955) и Williams (1950). Oперацията изиск-
ва установяване на т.нар. „план на разделяне” меж-
ду шварта и висцерална плевра, освобождаване на 
дроба от всички сраствания и декортикация на диа-
фрагмата. извършва се задно-странична торакото-
мия през VI-то или VII-мо междуребрие. разрезът на 
това по-ниско ниво предлага по-добра видимост на 
диафрагмата, където адхезиите са често по-плът-
ни (Williams, 1950). резецирането на VI-то ребро не 
винаги е необходимо, но често подобрява видимост-
та, особено когато междуребрията са стеснени от 
ретракцията на удебелената плевра. 

след навлизане в междуребреното пространс-
тво париеталната плевра се отделя на разстоя-
ние от няколко сантиметра (от двете страни на 
разреза), така че да стане възможно поставянето 
на екартьор. ако е налице кухина, тя се отваря и 
течността се евакуира напълно. ако съдържание-
то е гнойно, заразяването на оперативното поле 
е неизбежно, но това няма сериозни последици, 

Таблица 3. Контраиндикации за декортикация. 

Ранна делокулация на плевралното 
пространство (до 1-3 седмици)

• неадекватно дрениран 
     мултилокуларен емпием
•   ранен коагулирал хемоторакс

Декортикация (след 4 -6 седмици)

• организиращ се хемоторакс
• нерезорбиращ се Пи
• емпием

Късна декортикация

• посттравматичен фибротракс
•   хроничен емпием
• идиопатичен фиброторакс
•   плеврална туберкулоза

абсолютни контраиндикации

• екстензивно заболяване на колабиралия 
бял дроб

•   бронхиална стеноза

относителни контраиндикации

• неконтролирана паренхимна реакция
• значителен оперативен риск
• крайна адинамия
контралатерално белодробно заболяване

ако по-късно се постигне адекватно разгъване на 
белия дроб. когато няма свободно пространство, 
белият дроб трябва първо да бъде освободен от 
париеталната плевра, като се започне от меди-
астиналната повърхност, където обикновено 
няма сраствания.

следва отделяне на швартата от висцерална-
та плевра. това се осъществява чрез разрязване 
на фиброзната тъкан (кора) със скалпел, докато се 
достигне до висцералната плевра, която е тънка 
и еластична. краищата на кората се захващат със 
зъбчат инструмент (форцепс) и се отделят от вис-
цералната плевра по тъп начин или чрез избутване 
с пръст, покрит с марля. За да започне декортика-
цията, първоначалният разрез може да се направи 
вертикално или хоризонтално, но е възможно да се 
направят и няколко разреза. внимателното разгъ-
ване на белия дроб от анестезиолога често подпо-
мага отделянето на швартата, която следва да 
се отстрани от цялата белодробна повърхност, 
включително и от интерлобарните бразди. ако на 
някои места има плътни страствания към висце-
рална плевра, те се оставят, за да се избегне бе-
лодробна травма или активиране на стари тубер-
кулозни огнища. невъзможно е да се прогнозира дали 
швартата ще се отдели лесно и понякога могат да 
се получат разкъсвания на подлежащия бял дроб. 

след като белият дроб се разгъне напълно, големи-
те лезии се обшиват, а повечето малки зарастват 
лесно. ако образуването на швартата е вторично 
(от възпалителен белодробен процес), отделянето 
й винаги е по-трудно, защото свободният субендо-
телен слой на висцералната плевра е заменен от ор-
ганизирана гранулационна тъкан (Rudstrom и Thoren).

след декортикацията се извършва тотална 
плевролиза с мобилизация на белия дроб от диа-
фрагма, перикард, гръдна стена и медиастиум. 
диафрагмата трябва да се декортикира до косто-
диафрагмалните ъгли, което понякога е трудно, 
защото на това ниво фиброзата може да е много 
плътна и рядко се намира лесен „план” за дисекция. 
Макар че е важно да се възстанови подвижността 
на диафрагмата, понякога е за предпочитане да се 
оставят плаки от удебелената плевра, отколко-
то да се нарани диафрагменият мускул. 

съществуват противоречиви мнения по въпроса 
за отстраняване на париеталната шварта. конт-
рааргумент е възможността за силно кървене, за-
щото ендоторакалната фасция може да бъде много 
васкуларизирана. Поддръжниците на отстраняване-
то твърдят, че е важно да се възстанови пълното 
движение на гръдния кош, за да се постигнат най-
добри функционални резултати (Waterman и съавт.). 
Париеталната шварта може да бъде изрязана в на-
чалото на операцията или след като бъде завършена 
висцералната декортикация. в тези случаи „планът” 
на дисекция е между париетална плевра и ендотора-
кална фасция (париеталната плевра не може да бъде 
освободена от швартата) и освен по-голяма загуба 
на кръв, често възникват технически трудности в 
областта на белодробния връх и медиастинума. 

върхови сраствания (между горен лоб и първи 
две ребра) значително затрудняват плевролизата 
или париеталната декортикация. трябва да се вни-
мава да не се нарани долният клон на брахиалния 

плексус, вагусовият нерв и подключичната арте-
рия (в лява гръдна половина) и truncus sympathicus. 
в областта на медиастиума дисекцията се извър-
шва значително по-лесно, но трябва да се внимава 
за нараняване на хранопровод, ductus thoracicus, диа-
фрагмални нерви и хилусните кръвоносни съдове. 

в края на процедурата се пласират два широки 
гръдни дрена, които остават на активна аспира-
ция по-продължително време (до трайно разгъва-
не на белия дроб).

Процедури, свързани с декортикация
При наличие на белодробна лезия (при туберку-

лоза или нейни усложнения) освен декортикация, по-
някога се налага резекция на белодробен паренхим. в 
такива случаи е необходимо да се предвиди запъл-
ване на остатъчното пространство от наличен 
бял дроб. ако това не е възможно, се извършва ог-
раничена торакопластика със запазване на между-
ребрените мускули (Ilioka и съавт., 1985). За запъл-
ване на кухината може да се използват и мускулни 
ламба със съхранено кръвоснабдяване, например от 
m. latissimus dorsi, мобилизирани по време на декор-
тикацията, и по този начин да се избегне необходи-
мостта от торакопластика (Аli и Unruh, 1990).

Видеоторакоскопия и декортикация
използването на торакоскопия за ранна дело-

кулация на емпием в остър стадий все повече се 
налага като стандартна хирургична процедура, 
благодарение на която се предотвратяват мно-
жеството усложнения, съпътстващи продължи-
телното гнойно възпаление и хронифицирането 
му. описано е прилагане на торакоскопия за дело-
кулация и дебрайдмънт на емпиемни кухини (Hutter 
и съавт.). след промиване на кухината торакос-
копът помага за поставяне на иригационен дренаж 
при директна видимост; резултатът е пълно из-
лекуване в 60 % от случаите.

видео-асистираната торакоскопска хирургия е 
особено полезна при лечението на емпиеми, от-
крити в ранен стадий (Deslauriers и Mehran, 1993). 
в тези случаи кухината може да бъде делокулирана 
под директна видимост, белия дроб – разгънат, 
а торакалните дренажи – поставени правилно на 
необходимите места. При организиран емпием в III 
стадий е трудно да се получи добра видимост по-
ради масивни сраствания и декортикацията ста-
ва рискована, травматична и с ограничена ефек-
тивност. (Lewis и съавт., 1992; Coltharp и съавт., 
1992; Mack и съавт., 1992).

Оперативна заболеваемост и смъртност
в повечето проучвания оперативната смърт-

ност варира между 0% и 5%. основните посто-
перативни усложнения включват: (i) сепсис от ос-
татъчен емпием или от инфекция на раната, (ii) 
бронхо-плеврална фистула или периферно бронхо-
алвеоларно изтичане на въздух и (iii) кървене. Бро-
ят на тези усложнения може да бъде намален чрез 
максимално добра хирургична техника, интраопе-
ративен контрол на разхерметизирането на бе-
лия дроб и кръвозагубата, оптимално белодробно 
разгъване с подходящ тръбен дренаж. При пациен-
ти с плеврална туберкулоза обикновено не се на-
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блюдава дисеминация на процеса, ако пациентите 
получават антитуберкулозна химиотерапия.

Функционални резултати
разгъване на белия дроб с облитерация на плеврал-

ното пространство се постигат почти винаги, ако 
подлежащият белодробен паренхим не е патологич-
но променен. този резултат се придружава и от су-
бективно подобрение, особено ако декортикацията 
се направи рано при травматичен хемоторакс или 
емпием (Villalba и съавт.). според Samson и съавт. в 
77% функционалните резултати са добри до отлич-
ни, а критериите за това са следните: (i) незабавно 
разгъване на белия дроб, (ii) свободен косто-диафраг-
мален синус, (iii) адекватно движение на диафрагма 
и гръдeн кош и (iv) задоволително подобрение на бе-
лодробната функция. в 20% се установяват слаби до 
лоши резултати, дължащи се в почти всички случаи 
на предишно белодробно заболяване. 

По правило декортикацията подобрява вентила-
цията и това се демонстрира с повишени стойнос-
ти на витален капацитет (VC) и тотален белодро-
бен капацитет (TLC). При три-годишно проследяване 
се установява, че възстановяването на функцията е 
тясно свързано с наличие или отсъствие на основно 
заболяване и прогресивно се подобрява по време на 
целия период на наблюдение. крайното състояние не 
се влияе от предоперативната продължителност на 
колапса или от наличието на инфекция в плевралната 
течност, но е тясно свързано със степента на разгъ-
ване на белия дроб. Пациенти, при които е извършена 
само висцерална декортикация, показват подобрение, 
сравнимо с подобрението при такива, претърпели 
пълна висцерална и париетална декортикация (Patton 
и съавт.). други изследователи дори документират 
очевидно подобрение на вентилаторната функция 
на незасегнатия бял дроб след контралатерална де-
кортикация (Barker и съавт.). най-добри резултати 
се получават при пациенти с плеврално заболяване с 
кратка продължителност. дългосрочните резулта-
ти от декортикация при деца с емпием показват, че 
няма ограничение на функцията за периоди от 12 до 
18 години след процедурата (Маyo и съавт., 1982).

Причини за неуспешна декортикация
неуспешната декортикация води до рецидив на 

емпиема с или без бронхо-плеврална фистула и пос-
ледващо влошаване на белодробната функция. При 
тези случаи е необходимо допълнително хирургич-
но лечение. Главните причини за неуспех след де-
кортикация са показани на табл. 4. 

Patton и съавт. публикуват данни от пациенти 
с напреднало паренхимно увреждане, при които 
TLC е с 6%, а VC – с 16% по-малък в сравнение с дан-
ните преди декортикация. обратно, пациенти с 
ограничено паренхимно заболяване демонстрират 
след интервенцията увеличение на TLC с 47% и на 
VC – с 31%. Продължителността на белодробен ко-
лапс също играе роля за неуспех на лечението, от 
което следва, че декортикацията трябва да се 
извърши възможно най-рано. Много автори обаче 
съобщават за подобряване на белодробната фун-
кция след декортикация, предприета 10 и повече 
години след белодробен колапс. 

като най-честа причина за неуспешни декортикации 
се описват технически затруднения. Понякога това 
са възпалителни задебелявания на висцерална плевра, 
които правят отстраняването на швартата много 
трудно. обикновено се наблюдават при туберкулозни 
поражения или при бял дроб, засегнат от пневмоничен 
процес. в тези случаи при интервенция се получават 
множество зони на белодробна разхерметизация и кър-
вене от белодробната повърхност, които могат да 
компрометират разгъването. По тези причини бели-
ят дроб трябва да се декортикира много внимателно 
и всички големи разкъсвания трябва да се възстановя-
ват. кървенето от белодробната повърхност рядко 
е сериозен проблем, но ако паренхимът не се разгъне 
напълно, или ако плевралната кухина не е адекватно 
дренирана, може да се образува течна колекция, която 
да предизвика вторичен фиброторакс.

За да се запази диафрагмалната функция, във 
всички случаи диафрагмалният нерв трябва да се 
открие и съхрани. това в повечето случаи е срав-
нително лесно, защото медиастинумът по прави-
ло е свободен от адхезии. 

съпътстваща белодробна резекция е причина за 
неуспех в 35% от случаите, защото показва наличие 
на белодробно заболяване, повишава обема на ин-
тервенция и намалява вероятността останалият 
паренхим да запълни цялото плеврално пространс-
тво (Okano и Walkup). Потенциални причини за не-
успех на декортикацията са непълно отстраняване 
на шварта от диафрагмeна повърхност и гръдна 
стена, което нарушава механиката на дишането. 
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Таблица 4. Причини за терапевтичен неуспех след декор-
тикация.

предхождащо паренхимно заболяване

• туберкулоза (активна, фиброзна), 
бронхиектазии, бронхиални стриктури

• други паренхимни заболявания, 
ограничаващи белодробното разгъване

Дълготраен белодробен колапс

Дефекти в техниката

• трудности при отделяне на швартите
• изтичане на въздух
• непълно разгъване на белия дроб
• неадекватен следоперативен дренаж
• придружаваща белодробна резекция
• травма на диафрагмален нерв

Други

• неотстранена париетална шварта от 
диафрагма или гръдна стена

• следоперативни усложнения

съвременен преглед на лечението 
с макролиди. има ли решение 
проблемът с резистентността?

“Съвременен преглед на лечението с макроли-
ди” е бюлетин, създаден с цел да осигурява ре-
довно актуална информация за съществените 
моменти в лечението на инфекциозните заболя-
вания с макролидни антибиотици. В този брой 
фокусът е върху резистентните на макролид-
на терапия Streptococcus pneumoniae и в него е 
обяснено как изборът на макролиден продукт би 
могъл да повлияе върху развитието на резистен-
тност към макролидните препарати при този 
значим респираторен патоген.

За проблема 
макролид-резистентни S. pneumoniae

Streptococcus pneumoniae е един от най-важните 
респираторни патогени, причиняващ значителна 
част от заболяванията, възникнали в извънболнич-
ни условия. Между тях са извънболничните пнев-
монии (иБП), otitis media, синузит и обострения 
хроничен бронхит (оХБ). възникването и разпро-
странението на резистентни на антибиотично 
лечение S. pneumoniae е предмет на нарастваща 
загриженост навсякъде по света. 

д-р джордж Занел посети наскоро Хонг конг, 
за да обсъди с местните лекари стратегиите за 
минимизиране на антибиотичната резистент-
ност  на респираторните патогени, особено на S. 
pneumoniae. д-р Занел е професор към катедра по 
медицинска микробиология и инфекциозни болести 
към Медицинския факултет и координатор по ан-
тибиотична резистентност към отделите по ме-
дицина и микробиология на центъра за здравни на-
уки към Университета в Манитоба, канада. като 
член на американската лекарствена работна гру-
па за медикаментозно резистентни Streptococcus 
pneumoniae и на канадската работна група за из-
вънболнични пневмонии д-р Занел се занимава с из-
работването и осъвременяването на препоръките 
за борба с иБП.

тази статия е базирана на интервю с д-р Занел 
и на някои от основните моменти в неговата лек-
ция, като въпросите за най-добрите стратегии за 
намаляване на честотата и причините за макро-
лидната резистентонст при S. pneumoniaе. 

намаляване на резистентостта - 
ключът е унищожаването 
на патогенните микроорганизми

едно от ключовите послания на д-р Занел е, че 
основният показател за успешна антимикробна 
терапия е унищожаването на бактериите, а не 
клиничното повлияване. “общо взето идеята, че 
антимикробното лечение трябва да бъде фоку-
сирано върху унищожаването на бактериите, а 
не върху клиничния изход, не се разбира добре от 
семейните лекари основно поради факта, че те 
рядко правят посявки”, обяснява д-р Занел. “те ле-
куват пациентите според емпиричния принцип, 
че трябва да се борим срещу най-вероятния при-
чинител на инфекцията, а клиничният успех се 
възприема като златен стандарт. схващането, 
че най-важната цел е да се унищожи възможно 
най-бързо патогена обаче намира все по-голяма 
поддръжка сред специалистите. това не само би 
осигурило клиничния успех, но също така би пре-
махнало възможността за развитие и разпро-
странение на резистентни патогенни микроор-
ганизми.”

освен че води до унищожаване на бактерии-
те, внимателната употреба на антибиотиците 
е от изключителна важност и за намаляване раз-
витието на резистентност към антибиотици. 
трябва да се избягва предписване на антибиотици 
в случаите, когато това не е наложително, тъй 
като самата употреба на антибиотици е най-
мощната причина за резистентност. Употреба-
та на антибиотици трябва да се ограничи само 
за истинските бактериални инфекции, изискващи 
лечение и да се избягва в случаите с вероятно ви-
русно заболяване. Прости мерки за контрол на 
разпространението на инфекциите като миене 
на ръцете могат да намалят разпространението 
на вирусите между хората, както и да намалят 
случаите на респираторни инфакции и така да 
ограничат употребата на антибиотици. трябва 
да се стимулира използването на противогрипна 
и антипневмококова ваксини, защото ваксинира-
нето намалява честотата на респираторните 
заболявания, включително на заболявания, причи-
нени от резистентни щамове, намалява риска от 
разпространение на микроорганизмите между па-
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циентите и носителството на микроорганизми в 
назофаринкса.1 д-р Занел вярва, че ваксинирането 
все повече ще се използва като  важен елемент в 
усилието да се предотврати развитието на бак-
териална резистентност в бъдеще. 

Бързото унищожаване на патогенните микроор-
ганизми не само осигурява клиничния успех, но и пре-
дотвратява развитието и разпространението на 
резистентни патогени

висока честота на резистентност, 
но малък брой на клинични неуспехи

По цял свят2-4 се съобщава за пеницилин-резис-
тентни S. pneumoniaе, но макролидната резис-
тентност също започва да създава проблеми. в 
много азиатски страни честотата на макролид-
резистентните S. pneumoniaе (MRSP) е много ви-
сока. в Хонг конг честотата на MRSP е 75%-80% 
(фиг. 1).5

независимо от  съобщаваната висока честота 
на макролидна резистентост в цял свят има само 
33 клинични съобщения за неуспех поради макролид-
резистентниS S. pneumoniaе.6 Повечето пациенти 
са били с иБП (88,8%) и бактериемия (93,9%). в 40% 
от случаите пациентите са били със съпътству-
ващо заболяване. седемнатедесет случая са били 
свързани с употребата на azithromycin, девет с 
clarithromycin, пет с eryithromycin и два с josamycin.

д-р Занел обяснява, че ниската честота на 
клинични неуспехи вероятно се дължи на няколко 
фактора, включително подходящ подбор на па-
циенти за лечение с макролиди и директния или 
индиректен имуностимулиращ ефект на макроли-
дите. освен това в страни като Хонг конг и саЩ  
основният механизъм за развитие на макролидна 
резистентост при S. pneumoniaе е ефлуксният ме-
ханизъм, който се свързва с ниско ниво на резисте-
ност.5,7  високите концентрации, които макроли-
дите постигат в белодробната тъкан, вероятно 
са достатъчни да убият щамовете S. pneumoniaе 
с ефлукс-медиирана резистентност на мястото 
на респираторната инфекция. 

Фигура 1. Разпространение на макролид-резистентните 
S. pneumoniaе в азиатските страни.5

Ние изоставяме употребата на най-ниската 
възможна доза, с която да намалиме страничните 
ефекти, в полза на употреба на висока доза от най-
мощния агент от даден клас, за да се опитаме да 
осигурим унищожаването на бактериите

Как да се постигне унищожаването на макро-
лид-резистентните S. pneumoniaе

изследователската група на д-р Занел модели-
ра постигането на свободните концентрации на 
clarithromycin и azithromycin в покриващата епите-
ла течност (Пет) след прилагането на стандартни 
дози с цел да се определи кой макролид е най-добър 
за унищожаване на чувствителни щамове на S. 
pneumoniae и на тези, придибили ефлукс-медиира-
на резистентност при респираторни инфекции.8,9

в Пет clarithromycin достигна много по-високи 
концентрации (14 µg/ml) от azithromycin (1 µg/ml). 
в резултат, независимо че и двата препарата 
могат да унищожат чувствителни щамове от S. 
pneumoniae, само clarithromycin може да унищожи 
щамовете с ефлукс медиирана резистентност 
(минимални инхибиращи концентрации – MICs до 8 
µg/ml) (фигури 2а и 2в).8,9 тези данни показват, че 
вътре в класа на макролидите съществуват важ-
ни разлики.

д-р Занел коментира, че понастоящем не се 
прави достатъчно усилие да се подбере най-доб-
рия медикамент от един клас антибиотици. “из-
бираме класа антибиотици, който да използуваме, 
но не се стараем да подберем най-добрия агент 
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Фигура 2 А, В. Фармакодинамично моделиране на актив-
ността на clarithromycin (A) и azithromycin (B) срещу 
макролид-чувствителни и -резистентни S. pneumoniae в 
ПЕТ.8,9

от този клас. Мисля, че в момента не се позна-
ват добре разликите между медикаментите от 
даден клас антибиотици. дозировката и силата 
на медикаментите са фактори от изключител-
на важност за лекаря, тъй като ние изоставяме 
употребата на най-ниската възможна доза, с ко-
ято да намалим страничните ефекти в полза на 
употреба на висока доза от най-мощния агент от 
даден клас, за да се опитаме да осигурим унищожа-
ването на бактериите”, казва д-р Занел.

Изборът на макролиден антибиотик 
и нарастването на резистентността 

ограничената ефективност на azithromycin спря-
мо щамовете S. pneumoniae с ефлукс-медиирана ре-
зистентност постави въпроса дали употребата на 
този продукт корелира с честотата на макролид 
– резистентните S. pneumoniae сред населението. 
д-р Занел беше един от водещите изследователи 
на канадското проучване, направено с цел да се из-
следва връзката между употребата на макролидни 
антибиотици и резистентността към тях.10

данните за употребата на макролиди във всяка 
една от провинциите на канада са получени от 
националната база данни за предписаните меди-
каменти. изолатите от S. pneumoniae, събрани 
по време на националната програма за наблюде-
ние, са били подложени на тестване с помощта 
на техники, одобрени от националния комитет 
по стандарти в клиничната лаборатория (NCCLS). 
данните за 2002 г. са били сравнени с честотата 
на резистентността и с употребата на макро-
лидни антибиотици от предишното съобщение 
през 1995 г.

През 1995 г. резистентността към макролиди-
те е била сравнително рядка, около или по-малко 
от  5%. когато са сравнени данните за честота-
та на макролид – резистентните S. pneumoniae 
през 2002 г. и през 1995 г. за всяка от деветте 
провинции, са отчетени три вида промяна: чес-
тотата е останала ниска, увеличена е 2 до 3 пъти 
и 4- до 6-кратно увеличение (фиг. 3).10
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Фигура 3. Разлики в макролидната резистентност в раз-
личните провинции на Канада (1995 спрямо 2002).10

с цел да се открият възможните причини за 
разликите в честотата на проява на резистент-
ност към макролидите в различните райони на ка-
нада, е изследвана връзката между употребата на 
отделните макролидни антибиотици и резистен-
тността. от данните за 2002 г. е открита силна 
положителна корелация между използуването на 
azithromycin и резистентността към макролиди 
(фиг. 4). обаче употребата на макролидните анти-
биотици, различни от azithromycin (clarithromycin 
или eryithromycin), е показала негативна връзка с ре-
зистентността към макролиди. това означава, че 
azithromycin има по-голям потенциал да селектира 
макролид – резистентни S. pneumoniae в сравнение 
с clarithromycin или с eryithromycin.

 д-р Занел казва, че семейните лекари често са 
изненадани от тези резултати. “като цяло семей-
ните лекари не са наясно, че резистентността въз-
никва много по-лесно при употреба на azithromycin 
в сравнение с eryithromycin и clarithromycin ”, твър-
ди той. “въпреки това данните за драматичната 
връзка между azithromycin и резистентността към 
макролиди са толкова внушителни, а изчистени-
ят дизайн на проучването е така впечатляващ, че 
те лесно се убеждават.”

Демонстрирана беше силна позитивна корелация 
между azithromycin и резистентността към мак-
ролиди, докато употребата на clarithromycin или 
eryithromycin корелира негативно  с макролидната 
резистентност

на въпроса дали данните от канада могат да 
се отнесат и за други страни д-р Занел отговори, 
че трябва да се внимава, защото нарастването 
на резистентността в различните страни  не е 
задължително еднакво. “ако се използват различни 
макролиди, те могат да полвиаят различно ево-
люцията на резистентността. най-общо казано в 
страните, в които се използват предимно макро-
лидите azithromycin, clarithromycin и eryithromycin, 
употребата на azithromycin е най-вероятният 
причинител за разивитието на резистентност, 
докато употребата на clarithromycin се свързва с 
най-малка резистентност. другият важен фактор 
обаче е дозировката, тъй като недостатъчната 
доза също може да провокира резистентост.”

Убивайки патогените 
намаляваме резистентността

в лекциите си пред семейните лекари д-р Занел 
винаги подчертава онези ключови концепции, кои-
то са фундаментални за успеха на усилията да се 
сведе до минимум антибиотичната резистент-
ност:

1. целта на каквото и да е лечение с антибио-
тици е унищожаването на бактериите, а не само 
клиничният успех.

2. ако има показания за антибиотична терапия 
подходете агресивно с високи дози на най-мощния 
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Фигура 4. Употреба на макролиди спрямо макролидна резистентност в провинциите на Канада (2002). 10

медикамент от избрания клас, за да се премахнат 
както чувствителните, така и резистентните 
патогенни микроорганизми.

3. в даден клас антибиотици съществува раз-
лика в мощта на отделните му представители. 
най-малък шанс да селектират бактериална резис-
тентност имат най-мощните медикаменти.

основни представители на макролидните
антибиотици, водещи до поява 
на резистентност при извънболнични 
инфекции на дихателните пътища
 

Azithromycin
Eryithromycin (ниски дози)

Посещението на д-р Занел в Хонг конг даде въз-
можност да се задълбочи изследването на повдиг-
натите въпроси, включително приложимостта 
на правилата на саЩ за иБП в Хонг конг и значи-
мостта на основните точки на NCCLS  за дефини-
ране на макролид-резистентните S. pneumoniae.

Каква е понастоящем ролята на макролидите за 
лечение на извънболничната пневмония според те-
рапевтичните алгоритми? 

в северна америка препоръката е при иБП да 
се използуват макролиди като средство на първи 
избор поради тяхната изключителна сигурност и 
клинична ефективност дори и в области с висо-
ка честота на резистентност към макролидите. 
това вероятно се дължи на факта, че макролиди-
те, особено много мощните като clarithromycin, 
все още са в състояние да унищожат много от 
макролид – резистентните щамове; те биха мог-
ли също така да стимулират пряко или косвено 
имунната система. ако обаче пациентът е бил на 
антибиотична терапия в последните три месе-
ца, особено на макролидно лечение с azithromycin, 
е най-добре да се премине на антибиотик от 

друг клас. същото важи и за пациентите с иму-
нен дефицит, включително и тези на перорални 
кортикостероиди, при които рискът да са инфек-
тирани с резистентни щамове е по-висок. За тях 
би следвало да се предпочетат флуорохинолоните 
пред макролидите.

Подходящо ли е да се използва резистентността 
към eryithromycin като показател за резистентност 
и към clarithromycin? 

да, в лабораторни условия. ако in vitro изолат от 
S. pneumoniae е нечувствителен към eryithromycin, 
той ще бъде резистентен и към clarithromycin и 
azithromycin. Механизмът на резистентност е 
един и същи при всички представители на макро-
лидния клас. обаче резултатите in vitro не отразя-
ват взаимодействията между патогенния микро-
организъм и гостоприемника и не би трябвало да 
се приравняват към резистентността in vivo.

Възможно ли препоръките на САЩ и Канада за 
лечение на ИБП да се прилагат в Хонг Конг, където 
макролид – резистентните и пеницилин – резис-
тентните S. pneumoniae са изключително разпро-
странени? 

За да отговоря на този въпрос ще използувам 
за пример ситуация, аналогична на тази в Хонг 
конг. в югоизточните щати на саЩ честотата 
на резистентните на макролидни антибиотици 
S. pneumoniae е висока – около 50% - 55%, подоб-
но на наблюдаваната в Хонг конг. нещо повече, 
механизмите на резистентност в тази част на 
саЩ фактически са еднакви с тези в Хонг конг. в 
американските терапевтични препоръки ние все 
още наблягаме изключително много на употреба-
та на макролидни антибиотици защото вярваме, 
че те са ефикасни и безопасни. високата медика-
ментозна концентрация, която се достига в бе-
лите дробове, особено с мощен макролид като 
clarithromycin, е достатъчна да повлияе дори и ре-
зистентни щамове. Затова за неусложнените слу-
чаи на иБП ние все още препоръчваме употребата 
на макролиди дори и в областите на саЩ, където 
резистентността е изключително висока.

Какви са ограниченията на използуваните от 
NCCLS в САЩ в момента ръководни принципи 
за дефиниране на макролид – резистентните S. 
pneumoniae? 

националният комитет по стандарти в кли-
ничната лаборатория (NCCLS) създава ръководни 
насоки за диагностика на чувствителните и ре-
зистентните микроорганизми. тези принципи се 
основават на МІс за дадения организъм и на до-
стиганите в серума и в цереброспиналната теч-
ност концентрации. тези ръководни принципи са 
свързани пряко с бактериемията, но в клинични ус-
ловия много по-често се налага да лекуваме тъкан-
ни инфекции. серумната концентрация е нелош 
показател за оценка на лечението с цефалоспорини 
и с пеницилини, защото корелира добре с постига-
ните в тъканите концентрации. За макролидите 
обаче, при които постиганите тъканни концент-
рации са много по-високи от тези в серума, кръв-
ните параметри не са най-подходящия показател, 
който да определи чувствителността на микро-
организма.

ако правим оценка единствено по серумните 
концентрации, антибиотиците като макролиди-
те ще покажат много по-високи нива на резистен-
тност от наблюдаваните в действителност в 
клинични условия. При други антибиотици като це-
фалоспорините, съобщаваните нива на резистент-
ност ще бъдат по-ниски от действителните.

според мен макролидите са в неизгодна пози-
ция, когато става въпрос за резистентността 
и принципите за оценката. това важи основно за 
clarithromycin и eryithromycin, които достигат по-
високи концентрации в тъканите в сравнение с 
azithromycin. ако при разработването на показате-
лите за резистентност се вземат под внимание 
тъканните концентрации, съобщаваните нива 
на резистентност към макролидите биха били 
по-ниски от публикуваните в момента и биха се 
променяли според постигнатата тъканна концен-
трация. в клинични условия при наличие на една рес-

пираторна инфекция очакваната резистентност 
към clarithromycin би била значително по-ниска от 
тази при azithromycin, поради разликата в концен-
трациите, които двата медикамента постигат в 
Пет. ако се публикуват тези разлики в клиничната 
резистентност, това би направило лекарите по-
осведомени за различията между медикаментите 
от един и същи клас и би помогнало на клиницисти-
те да се ориентират за най-подходящия агент.

Реферирано по материали на проф. Дж. Занел, Ка-
тедра по медицинска микробиология и инфекциозни 
болести, Университет Манитоба, Канада
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антихистамин и какво още?
Д-р Мариана Мандажиева 
специалист по алергология и ушни, носни и гърлени болести
Военномедицинска академия, София

в сезона на поленовия риноконюнктивит, ин-
сект-алергииите и обострянето на алергични-
те обриви е важно да разполагаме с достатъчно 
ефикасен , без странични ефекти, годен за дълга 
употреба и не на последно място с достъпна цена 
антихистамин. обикновено така сме свикнали да 
наричаме медикаментите от първа линия за ле-
чение на алергичните болести, макар че някои от 
тях притежават не само антихистаминова ак-
тивност, а имат и изразена антиалергична (про-
тивовъзпалителна) активност и донякъде анти-
вирусен ефект.

разработването на бързо действащи и годни 
за продължителна употреба  медикаменти за ле-
чение на алергичните болести (антихистамини) е 
свързано с откриване на хистамина през 1910 го-
дина от сър Henry Dale и установяване на ролята 
му в анафилактичния шок. Хистамина е основния 
медиатор на алергичните реакции.  синтезира се 
в мастоцитите  от аминокиселината хистидин с 
помощта на хистидин-декарбоксилаза.

Мастоцитите са разположени в перитонеал-
ната кухина и съединителната тъкан около мал-
ките съдове и капиляри в лигавиците, кожата и 
паренхима на шоковите органи. анафилаксията и 
алергичния отговор, който се дължи на антиген/
антитяло взаимодействие, са двата най-важни 
процеса, медиирани в голяма степен от хиста-
мина. основните ефекти на хистамина са вазоди-
латация и повишение на капилярния пермеабили-
тет, брадикардия (н

2
), бронхоконстрикция  (н

1
) и 

повишена стомашна секреция (н
2
). 

Хистаминът, подобно на много други медиа-
тори, осъществява своите ефекти посредством 
няколко типа  рецептори н

1
, н

2
 и н

3
, и напоследък 

откритите н
4
-рецептори. н

1
-рецепторите са 

разположени в гладките мускули на червата, брон-

хите и кръвоносните съдове, н
2
 рецепторите 

се намират в париеталните клетки на стомаха, 
съдовата и централната нервна система, a н3 
рецепторите, които регулират хистаминовата 
синтеза, са  разположени в мозъка и периферната 
нервна система. 

класическите антихистаминови препарати, 
използвани за овладяване на алергичните реакции 
от бърз тип блокират предимно н

1
-рецепторите 

и е уместно да се наричат н
1
 рецепторни антаго-

нисти. това са предимно препаратите от II и III 
генерация, които почти не блокират рецептори-
те на останалите освобождавани при алергични-
те реакции от бърз тип медиатори-серотонин, 
ацетилхолин, допамин, кинини и други и не прите-
жават страничните ефекти следващи от тази 
неселективност.

антихистаминът от втора генерация Cetirizine, 
различен от останалите н

1
 рецепторни антаго-

нисти благодарение на карбоксилацидна функция, е 
човешкият метаболит на Hydroxyzine. тази разли-
ка може да бъде частично отговорна за селектив-
ността на Cetirizine, добре документирана в мно-
жество проучвания върху животни и хора. In vivo 
животински модели показват незначителна анти-
холинергична и антисеротонинова активност, а в 
проучвания in vitro не се отчитат афинитет към 
други освен към н

1
 рецепторите. системно прила-

ганият Cetirizine не преминава черепно-мозъчната 
бариера и не блокира церебралните н

1
 рецептори. 

Cetirizine е с добър ефект при множество хиста-
мин медиирани заболявания. Приложен перорално 
в доза 5 до 20 mg потиска силно отока и зачервя-
ването причинени от интрадермално приложение 
на хистамин. началото на действие се проявява 
от 20 минута при 50% от пациентите до 60 ми-
нута при 95%  от пациентите и продължава поне 

HN

NH2

N
O OH

HN

NH2

N

Хистидин Хистамин

Хистидин-
декарбоксилаза

Фигура 1.

Всяка филмирана таблетка съдържа Cetirizine dihydrochloride 10 mg

www.tchaikapharma.com

ЛеЧеБни ПраКТиКи



наука Пулмология 1/2006

�0

наука Пулмология 1/2006

�1

24 часа след еднократен прием от 10 mg. след спи-
ране на терапията с Cetirizine кожната реактив-
ност се възстановява след 3 дни, което е важно 
да се знае при провеждане на кожно-алергично тес-
туване. Cetirizine се абсорбира бързо при орално 
приложение като приложението заедно с храна не 
променя бионаличността, но забавя абсорбцията с 
1 час. За разлика от други антихистамини от вто-
ра генерация Cetirizine не се метаболизира в черния 
дроб и едновременното приложение с Erythromycin 
и Ketokonazole не променя фармакокинетиката на 
всеки от препаратите. елиминира се в около 60 % 
непроменен от бъбреците.

Установено е, че приложен при здрави добро-
волци в доза 60 mg дневно Cetirizine не притежава 
кардиачни ефекти и не води до удължаване на QT- 
интервала. доказано е, че в доза 20 mg Cetirizine не 
причинява сънливост и не прoменя когнитивните 
функции сравнен с плацебо.

въпреки, че данните от клинични проучвания с 
антихистамини върху бременни жени са оскъдни, ре-
зултатите от проучване проведено с Cetirizine вър-
ху 39 бременни жени в периода на органогенеза показ-
ват липса на повишен тератогенен риск за плода.

освен антихистаминова активност Cetirizine 
притежава и изразена антиалергична активност 
(редуцира алергичното възпаление в резултат 
на алергенна експозиция). още през 1989 година 
Holgate наблюдава, че Cetirizine инхибира някои от 
изявите на хроничното клетъчно възпаление при 
бронхиална астма.

Установено е, че при пациенти с битова сенси-
билизация към домашни микрокърлежи дори кога-
то са асимптомни се наблюдава възпаление на ли-
гавицата, характеризиращо се с инфилтрация на 
възпалителни клетки (еозинофили и неутрофили) 
и експресия на адхезионната молекула ICAM-1 върху 
епителните клетки. този феномен е наречен мини-
мално персистиращо възпаление, поради факта, че 
битовата експозиция към домашни микрокърлежи 
на практика е постоянна. адхезионната молекула 
ICAM-1 е естествен лиганд за някои интегрини и 
рецептор за риновируси. добре известно е, че ви-
русните инфекции често са причина за обостряне 
на бронхиалната астма, а тази асоциация е още 
по-честа при случаи със сенсибилизация към домаш-
ни микрокърлежи. в проучване върху 20 деца с леко 
протичаща бронхиална астма, алергичен ринит и 
сенсибилизация към домашни микрокърлежи е ус-
тановено, че Cetirizine редуцира ICAM-1 експресия-
та върху епителните клетки и количеството на 
възпалителни клетки – еозинофили и неутрофили. 

При клинично проучване при деца с персисти-
ращ алергичен ринит след двуседмично лечение с 
Cetirizine се установява значително понижение на 
нивото на IL4 и IL и клетките на възпалението-
еозинофили и неутрофили.

въпреки, че ролята на антихистамините в те-

рапията на бронхиалната астма е все още про-
тиворечива M. Aubier  убедително демонстрира 
протективния ефект на Cetirizine по отношение 
на бронхиалната хиперреактивност 6 часа след 
назална провокация при пациенти с алергичен ри-
нит и дава основание за употребата на Cetirizine 
при пациенти с бронхиална астма, асоциирана с 
алергичен ринит. 

Продължителната терапия с Cetirizine при 
деца, алергични към домашни микрокърлежи нама-
лява симптомите и количеството на предписва-
ните медикаменти за лечение на алергичен ринит 
и бронхиална астма.

основно показание за приложение на н
1
 рецеп-

торния антагонист Cetirizine (Allersan) е алергич-
ния ринит- поленов, интермитентен и целогоди-
шен, персистиращ. той е способен значително да 
повлияе назалните симптоми и кашлицата , дъл-
жащи се на поленова алергия.

доказано е, че продължителното лечение с 
Cetirizine (Allersan) е по-ефикасно за разлика от 
кратките курсове. то редуцира клиничните и въз-
палителните изяви в по-голяма степен в сравнение 
със симптоматичното лечение и   профилактира 
развитието на нова сенсибилизация при моносен-
сибилизирани деца. 

Препоръчителната дозировка от 10 mg днев-
но, по данни на DuBuske,  може да се променя при 
рефрактерни симптоми на алергичен ринит до 
достигане на оптимален терапевтичен резултат 
чрез титриране от 5 mg до 20 mg при минимални 
странични ефекти.

Прогресирането на атопията от атопичен 
дерматит в ранна детска възраст през алергиген 
ринит, ангажиращ най-вече училищният период 
до бронхиална астма е известно като атопичен 
марш. търсенето на стратегии за превенция на 
астмата при деца с атопичен дерматит е от 
изключителна важност. едно мащабно проучване, 
известно като етас Study ( ранно лечение на ато-
пичното дете ) проследява ефекта на Cetirizine, 
приложен в доза 0,25 mg/kg два пъти дневно  при 
деца с атопичен дерматит на възраст от 1 до2 
години за период на лечение от 18 месеца. след пе-
риод на проследяване от 18 месеца се установява, 
че Cetirizine профилактира развитието на бронхи-
ална астма при деца с атопичен дерматит, сенси-
билизирани към тревни полени и в по-малка степен 
при тези с високи стойности на специфичните IgE 
към домашни микрокърлежикато като се намалява 
приема на допълнителни медикаменти, хоспита-
лизациите и епизодите на уртикария. 

 Хроничната идиопатична уртикария е друго ос-
новно показание за употреба на Cetirizine (Allersan) 
с изразен ефект върху сърбежа и обривите блоки-
райки действието на хистамина. При холинергич-
на уртикария  в дозировка 20 mg/дневно се пости-
га значително облекчение на симптомите.

Почти половината от всички прескрипции днес 
включват генерични медикаменти. Много от лека-
рите, а все по-често и пациентите се питат дали 
те не са с по-ниско качество от оригиналните ме-
дикаменти като се има предвид и по- ниската цена. 
Генеричните лекарства са копия на оригиналните, 
които имат абсолютно същите показания, дози-
ровка, ефекти, странични ефекти, начин на при-
ложение, безопасност и мощ както оригиналните 
медикаменти. Генеричните медикаменти са дейс-
твително по-евтини поради факта, че производи-
телят не реализира разходи за откриване и марке-
тинг на нов медикамент. а когато много компании 
произвеждат и продават един медикамент систе-
занието между тях допълнително сваля цената.

Материалът се издава със съдействието на 
“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
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ПЛевраТа
Монография под редакцията на коста костов и димитър калев
рецензент проф. д-р Златан Златанов, д.н.
издателство „анкос”, софия, 2006

тази книга представя и дискутира най-съвременните научни и практични модели за диагностика и 
лечение на плевралните болести. съставена е от дванадесет автора – водещи български специалисти 
в областта на пулмологията, гръдната хирургия, рентгенологията, педиатрията и клиничната 
патология. 

съдържа теоретична и клинична част. теоретичният раздел включва всички анатомични и 
физиологични основи на изследователския подход към плеврата. специални глави са посветени на 
плевралната клетъчна биология и имунология. За първи път в българската медицинска литература 
е представено математическо моделиране на биохимични и молекулярни процеси за целите на 
диагностиката.

клиничният раздел включва всички съвременни диагностични и терапевтични стандарти за 
поведение при различни бенигнени и малигнени плеврални заболявания. отделни глави са посветени 
на туберкулозни и метастатични плеврални изливи, въвличане на плеврата от кардиологична, 
абдоминална, гинекологична и хематологична патология. Подробно е представена модерната образна 
диагностика и видео-асистирана торакоскопска хирургия. За първи път в българската клинична 
литература плевралните заболявания са разгледани от гледна точка на педиатричната практика и 
диагностичната цитология.

Плеврата е четиво и ръководство за широк медицински кръг от пулмолози, хирурзи, педиатри, 
патолози, фамилни лекари и студенти.

MMP-�, TIMP-1 и инфЛамаТОрни КЛеТКи в ХраЧКа ОТ ПациенТи с ХОББ в еКзацерБация 
(MMP-�, TIMP-1 and InflaMMaTory cells In sPuTuM froM coPd PaTIenTs 
durIng еxacerbaTIon)
автори: Paul Mercer, Janice Shute, Angshu Bhowmik, Gavin Donaldson, Jadwiga Wedzicha and Jane War-

ner. колеж по биологични науки и отдел по медицинска специализация (Университет в саутхамптън), 
Подразделение по респираторна медицина (кралска безплатна болница и Медицински колеж), лондон, 
англия. 

Публикация в Respiratory Research 2005, 6: 151-175 

обект на това оригинално проучване е идентифицирането на някои биологични агенти, отговорни 
за т.нар. ремоделиране на екстрацелуларния матрикс (ECM). според съвременните схващания 
на него в голяма степен се дължи прогресиращата обструкция на дихателните пътища при ХоББ. 
ремоделирането на дихателните пътища при тази болест се дефинира като аберантно възпаление и 
дисбаланс между протеинази и антипротеинази. най-важни в патогенезата на ремоделирането днес се 
считат матриксните металопротеинази (MMPs) и тъканните инхибитори на металопротеиназите 
(TIMPs). MMPs са фамилия от над 26 ендопептидази, които заедно участват в разграждането на 
белтъчните съставки на ECM. Продуцират се основно от неутрофили и алвеоларни макрофаги, които 
могат да се открият в бронхоалвеоларен лаваж (Бал) и храчка. За клиничната практика най-достъпно е 
определянето на матриксната металопротеиназа-9 (MMP-9) и нейния инхибитор – тъканен инхибитор 
на металопротеиназа-1 (TIMP-1).

авторите провеждат десетгодишно проспективно проучване върху 19 пациенти с умерена, тежка и 
много тежка ХоББ, при които преди и по време на екзацербация са изследвани Бал и храчка за следните 
три показатели: ниво на MMP-9 (със зимографичен метод), TIMP-1 (с ELISA) и диференциално броене на 
клетки (с хемоцитометър на Neubauer).

сравнителният статистически анализ на резултатите преди и по време на екзацербация 
(непараметричен Wilcoxon-тест) показва следните сигнификантни резултати: при екзацербация се 
повишава клетъчното число на неутрофили и лимфоцити, повишава се нивото на MMP-9, снижава се 
нивото на TIMP-1 и се повишава отношението MMP-9/TIMP-1. 

авторите на това първо клинично проучване върху нивото на инфламаторните протеинази 

КнижОвен наБЛЮдаТеЛ

заключават, че екзацербациите на ХоББ протичат с положителна корелация между високо ниво на 
матриксни металопротеинази и приток на неутрофили и лимфоцити в дихателните пътища. това от 
своя страна резултира в деструкция на ECM, водеща до ремоделиране на дихателните пътища. Явно 
най-значима причина за това ремоделиране е честата смяна между „протеолитичния” (по време на 
екзацербация) и „фибротичния” (по време на ремисия) фенотип.       

ремОдеЛиране на БеЛия дрОБ При БеЛОдрОБна ТуБерКуЛОза 
(lung reModelIng In PulMonary TuberculosIs) 
автори: Keertan Dheda, Helen Booth, Jim Huggett, Margaret Johnson, Alimuddin Zumla and Graham Rook. 

център за инфекциозни болести и международно здраве (Болница в Мидълсекс), клиника по гръдна и HIV 
медицина, кралска безплатна болница и клиника по торакална медицина (Медицински колеж), лондон, 
англия. 

Публикация в The Journal of Infectious Diseases 2005; 192: 1201-10. 

в този обзор авторите разширяват термина „ремоделиране”, добре познат от научните публикации 
за астма и ХоББ. ремоделиране при белодробна туберкулоза се дефинира като съчетание от остатъчна 
кухина (кавитация) или белодробна фиброза с нарушение на белодробната архитектоника, водещи до 
загуба на белодробен обем и до бронхиектазии. всички тези феномени се представят като неадекватен 
клиничен и имунопатогенетичен отговор към белодробните нарушения. обратно, за адекватен 
отговор се приема разпадане на грануломатозните формации и на екстрацелуларния матрикс (ECM) 
и връщане към нормална тъканна архитектоника. Фиброзата се дефинира като структурна промяна, 
характеризираща се със заместване на колагенния ECM с фибробласти и други клетки. терминът 
„тъканна некроза” включва казеозна и коликвационна некроза. 

обзорът подробно разглежда най-съвременните имунопатологични парадигми за реорганизацията 
на грануломите, появата на коликвационна некроза и белодробна фиброза. накрая авторите задават 
въпроса дали съществуват антигени, управляващи специално некрозата и фиброзата. Подчертава се, 
че засега липсват научни данни за антигена регулация на Th2-подобния имунопатогенетичен отговор 
на организма, на който се дължат белодробните увреди при активна туберкулоза. Потвърдено е само, 
че липиди на микобактериалния патоген стимулират моноцитната продукция на интерлевкин-4 (IL-4) 
и интерлевкин-13 (IL-13). авторите допускат, че откриването на антигени или епитопи, регулиращи 
продукцията на IL-4, ще са в основата на бъдещи ваксини за потискане на нежелания Th2-отговор на 
макроорганизма. Засега се възлагат надежди на агенти, подобни на M. vaccae, които имат свойството 
да отслабват Th2-отговора на хазяина и по този начин да повлияват белодробното ремоделиране при 
белодробна туберкулоза.
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За публикуване се приемат обзорни статии, оригинални статии, описание на случаи от клиничната практика и писма (коментарии) 
до редакторите.

текстовете и таблиците се предават в електронен ръкопис (на носител или в електронно писмо) на български език, изработен с 
текстообработваща програма Word (версии 5.0, 6.0 и 7.0). Фигурите се предават във формат .tif или .jpg. обемът на статиите не 
трябва да надхвърля 12 стандартни страници (до 30 реда, 60-66 знака на ред, формат а4).

Под заглавието на всяка публикация се посочват имената на авторите и тяхната месторабота. ако авторският колектив е от 
повече от една институция, имената се маркират с цифров индекс.

всяка оригинална статия и описание на случай от клиничната практика се придружава от резюме на български и английски в обем 
до 250 думи и до 6 ключови думи (keywords). За обзорни статии не се изисква резюме.

структурата на всяка оригинална статия задължително включва следните шест раздели: увод, цел, материал и методи, 
резултати, обсъждане и заключение (изводи).  

Библиографията съдържа до 20 литературни източници в азбучен ред, като имената на авторите се цитират в текста на 
оригинален език, а поредният номер на цитираната публикация се отбелязва с арабска цифра в скоби. Библиографските данни се 
структурират по следния начин:

- цитат на статия: автор (и). Заглавие на статията.
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оригиналните статии се рецензират преди да бъдат приети за публикация.
електронни ръкописи не се връщат на авторите. Редакцията изплаща хонорари.

Материалите се изпращат на адрес:
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Клиника по белодробни болести
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e-mail: koro_55@mail.bg
kalevi@mnet.bg
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на 20.04.06 в гр. анталия, турция, в рамките на деветия годишен конгрес на турската 
торакална асоциация, се проведе второто поред заседание на асоциацията на евроазииските 
торакални асоциации носеща абревиатурата FEMTOS (Forum of Euroasia-Mediterranen Thoracic 
Societies). България е официален член на FEMTOS от основаването и през м. май 2005 г. и участва 
в разработването и гласуването на основните активности и програми, които FEMTOS 
предстои да развива и ръководи в бъдеще. официален национален делегат на България и БдББ 
на конференциите на FEMTOS е доц. коста костов, койтотази година председателства и един 
от тематичните симпозиуми на форума. България има и избран президент на националния клон 
на FEMTOS и това е доц. Петко Минчев, който също взе участие в дебатите на тазгодишния 
форум в анталия. освен споменатите колеги, със своя презентация във форума взе участие и 
д-р к. терзийски от Пловдив.

Задачите и насоките за работата на FEMTOS са сварзани с регистриране на общите  проблеми 
на белодробната патология на региона и тяхното съвместно обсъждане и разрешаване в 
рамките на ежегодните форуми. освен това, FEMTOS ще даде възможност на националните 
дружества да участват в международни проекти, които са спонсорирани от сЗо или от 
други международни здравни организации. който желае да получи повече информация за FEM-
TOS и проявява желание да се включи в бъдещите активности на асоцияцията да се свърже с 
националния делегат – доц. коста костов по следните начини:

сл. тел. 922 6357 
Факс: 02 922 5684
Поща: 
софия, 1606
Ул. Георги софииски 3
военномедицинска академия
клиника по белодробни болести

е-mail: koro_55@mail.bg

Доц. Коста Костов
Национален делегат на FEMTOS за България

Доц. петко Минчев
Президент на FEMTOS за България

21 септември 200�

Фокус върху сърдечно-съдовата профилактика и рехабилитация

Флавио Бургарела (Италия)
Адолфо Белосило (Филипини)
Мирна Андраде Руиз (Венецуела)

22 септември 200�

Инсулиновата резистентност 
при хроничните заболявания
Алесандро Скалцини (Италия)
Владимир Христов (България)
Стефано Бианки (Италия)
Фатме Рабий (Великобритания)
Саня Нистар (Световна сърдечна федерация)

Фокус върху вторичната профилактика
Клаудио Маработи (Италия)
Давид Аронов (Русия)
Корнелия Коцева (Великобритания)
Светла Торбова (България)
Хана Росолова (Чехия)

Нови перспективи 
в сърдечната рехабилитация
Антонио Руи Леал ( Португалия)
Дан Гайта (Румъния)
Ото Брусис (Швейцария)
Елио Вентурини (Италия)
Лилия Димитрова (България)

Интервенционална кардиология
Хорст Кун (Германия)
Александър Доганов (България)
Робето Теста (Италия)
Джузепе Арена (Италия)
Тошо Балабански (България)

23 септември 200�

Профилактика и контрол 
на рисковите фактори

Върбан Ганев (България)  
Нина Гочева (България)
Здравко Каменов (България)
Адолфо Белосило (Филипини)
Нана Погосова (Русия) 
Доц. Даниела Попова (България)

За Първи Път в БълГариЯ!

Гост-лектори от италиЯ, ГерМаниЯ, великоБританиЯ, рУсиЯ, чеХиЯ, 
рУМъниЯ, ПортУГалиЯ, венецУела, ФилиПини, ниГериЯ, ПанаМа и др. 

пРоФИЛаКтИКа И РЕхаБИЛИтаЦИЯ 
на сЪРДЕчно-сЪДовИтЕ ЗаБоЛЯванИЯ - посЛЕДнИ новостИ

очакваЙте:

Джейн Аджулучукву (Нигерия)
Марио Бей Ломбана (Панама)

Спортна медицина

Дориан Дюгмор (Великобритания)
Вера Йотова (България)
Алесандро Скалцини  (Италия)
Клаудио Маработи (Италия)

2� септември 200�

свеТОвен ден на сърцеТО
спортни прояви

ОЧАКВАМЕ ВИ В “АЛБЕНА”!
Повече информация може да получите на тел. 02/ 950 17 17 и на адрес www.arbilis.com

HEART FRIENDS AROUND THE WORLD

ФОНДАЦИЯ “АКАДЕМИЯ КАРДИОЛОГИЯ”

организират

от 21 до 24 септември 2006 г.

 в курортен комплекс “Албена”

под патронажа на президента на Р България г-н Георги Първанов

cardIology  uPdaTe  200�




