
 Streszczenie  Płyn w jamie opłucnej stanowi diagnostyczny i terapeutyczny problem dla każdego lekarza praktyka. 
Stwierdzenie płynu w jamie opłucnej obliguje lekarza do ustalenia jego przyczyny, charakteru i choroby, w przebie-
gu której płyn się pojawił. Przyczyny te są bardzo różne, niejednokrotnie świadczą o bardzo poważnej chorobie, w 
tym nowotworowej. Celem pracy jest przedstawienie mechanizmów wytwarzania płynu i gromadzenia się nadmiaru 
płynu w jamie opłucnej, chorób, w przebiegu których występuje, badań diagnostycznych mających na celu jego 
wykrycie oraz diagnostyki różnicowej przesięku i wysięku.
Słowa kluczowe: płyn w jamie opłucnej, przesięk, wysięk, diagnostyka.

 Summary  Pleural effusion is a big diagnostic and therapeutic problem for the physician. Diagnosis of pleural effu-
sion obligate physician to determine the cause, character and disease to cause the pleural fluid. There are different 
causes of the pleural effusion, they sometimes reflect an underlying very serious disease. The aim of the study is to 
present the mechanism of formation and accumulation of the pleural effusion, diseases leading to the production of 
the surfeit of fluid, as well as diagnostic procedure, and differential diagnosis.
Key words: pleural effusion, transudate, exudate, diagnostics.

Family Medicine & Primary Care Review 2012, 14, 4: 631–639 © Copyright by Wydawnictwo Continuo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE •  
CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION (CME)

PL
 IS

SN
 1

73
4-

34
02

Mechanizm tworzenia i diagnostyka płynu opłucnowego

Mechanism of formation and diagnostics of the pleural effusion

Jerzy KołoDzieJB, D, GrzeGorz KaCPrzaKB, D, E, F

1 Wrocławski ośrodek Torakochirurgii – oddział Chirurgii Klatki Piersiowej  
Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Kołodziej
2 Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Kołodziej 

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

J. Kołodziej, G. Kacprzak Mechanizm tworzenia i diagnostyka płynu opłucnowego

Wstęp

Płyn w jamie opłucnej stanowi diagnostyczny 
i terapeutyczny problem dla lekarza praktyka. 
Każdy lekarz w swojej karierze prędzej czy póź-
niej spotka się z pacjentem, u którego stwier-
dzi obecność płynu w jamie opłucnej. W takim 
przypadku należy dążyć do ustalenia przyczyny 
pojawienia się płynu w jamie opłucnej, czy jego 
obecność wskazuje na chorobę opłucnej, układu 
oddechowego czy chorobę poza układem odde-
chowym, czy jest to płyn przesiękowy czy płyn 
wysiękowy, czy jest to płyn w przebiegu choro-
by nowotworowej czy płyn paranowotworowy. 
Mechanizm wytwarzania i wchłaniania się płynu 
w opłucnej pozwala zrozumieć przyczyny nie-
kontrolowanego gromadzenia się płynu i podjąć 
decyzję o koniecznych do wykonania badaniach 
diagnostycznych [1, 2].

Fizjologia wytwarzania i wchłaniania 
płynu opłucnowego

W warunkach prawidłowych jama opłucnej za-
wiera mniej niż 10 ml płynu. Płyn ten wytwarzany 
jest w ilości około 0,01 ml/h/kg masy ciała i w spo-
sób ciągły przemieszcza się. Płyn tworzy się jako 
przesącz z naczyń mikrokrążenia opłucnej ścien-
nej, która jest zaopatrywana w krew przez krążenie 
systemowe. Przepływ płynu między przestrzenią 
wewnątrznaczyniową a jamą opłucnej zależy od 
różnicy ciśnień hydrostatycznych i onkotycznych 
w tych przestrzeniach. Ponieważ ciśnienie hydro-
statyczne w naczyniach włosowatych opłucnej 
ściennej wynosi 30 cm H2o, a ciśnienie opłucnowe 
-5 cm H2o, otrzymujemy gradient ciśnień wyno-
szący 30 - (-5) = 35 cm H2o, skierowany ku jamie 
opłucnej. Ciśnienie onkotyczne w przestrzeni we-
wnątrznaczyniowej wynosi około 34 cm H2o, a ci-
śnienie onkotyczne płynu w jamie opłucnej – 5 cm 
H2o. różnica ciśnień wynosi więc 29 cm H2o, 
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a jej wektor jest skierowany z przestrzeni opłucnej 
ku przestrzeni wewnątrznaczyniowej. Wypadkowa 
różnic ciśnienia hydrostatycznego i onkotycznego 
wynosi 6 cm H2o (35−29 cm H2o) i jest skierowa-
na ku jamie opłucnej, co umożliwia wytwarzanie 
płynu opłucnowego [1, 3].

Podobna analiza dotyczy naczyń mikrokrążenia 
opłucnej płucnej. W przypadku opłucnej płucnej 
typu cienkiego, występującej u niektórych zwie-
rząt, opłucna jest zaopatrywana w krew z tętnic 
krążenia płucnego, a odpływ następuje drogą żył 
płucnych. różnica ciśnień (hydrostatycznego i on-
kotycznego) umożliwia wchłanianie płynu do prze-
strzeni wewnątrznaczyniowych opłucnej płucnej. 
W przypadku opłucnej typu grubego (taką, jaką ma 
człowiek) wchłanianie płynu do naczyń opłucnej 
płucnej nie stanowi podstawowej drogi usuwania 
płynu z jamy opłucnej. Ponieważ opłucna typu 
grubego jest zaopatrywana w krew głównie przez 
naczynia krążenia systemowego, a jej odpływ od-
bywa się głównie żyłami krążenia płucnego, ciśnie-
nie hydrostatyczne w naczyniach mikrokrążenia 
opłucnej płucnej jest tylko około 6 cm H2o niższe 
niż w naczyniach opłucnej ściennej i wynosi 24 cm 
H2o. Gradient ciśnienia hydrostatycznego wyniesie  
24 - (-5) = 29. różnica ciśnień hydrostatycznych 
i onkotycznych między naczyniami opłucnej płuc-
nej a jamą opłucnej wyniesie 0 (29 - 29 = 0). Stąd 
rola opłucnej płucnej grubego typu w wytwarzaniu 
i reabsorpcji płynu z jamy opłucnej jest w warun-
kach prawidłowych znikoma. Podstawową drogę, 
którą jest usuwany płyn z jamy opłucnej, stanowi 
układ chłonny opłucnej ściennej, połączony z prze-
strzenią opłucnową za pomocą porów [1, 4].

Patofizjologia gromadzenia się płynu 
w jamie opłucnej

W przypadku, gdy warunki równowagi mię-
dzy wytwarzaniem płynu w jamie opłucnej a jego 
wchłanianiem zostaną zaburzone, dochodzi do gro-
madzenia się zwiększonej jego ilości w jamie opłuc-
nej. Następujące mechanizmy są odpowiedzialne za 
obecność zwiększonej ilości płynu w jamie opłucnej:
1. Wytwarzanie zwiększonej ilości płynu.

Wzrost ciśnienia hydrostatycznego w na-a) 
czyniach opłucnej. W przypadku opłucnej 
płucnej prowadzi do tego niewydolność 
lewokomorowa serca, a w przypadku opłuc-
nej ściennej – niewydolność prawej komory 
lub zespół żyły głównej górnej.
obniżenie ciśnienia opłucnowego. z taką b) 
sytuacją spotykamy się w przypadkach nie-
dodmy obturacyjnej płuca, spowodowanej 
zwężeniem lub zamknięciem światła dużego 
oskrzela, niedodmy kompresyjnej wywo-
łanej masywnym zwłóknieniem opłucnej 
płucnej lub odmy.

obniżenie ciśnienia onkotycznego w na-c) 
czyniach włosowatych opłucnej; np. chorzy 
z zespołem nerczycowym.
Wzrost ciśnienia onkotycznego w jamie d) 
opłucnej. Przyczyną może być toksyczny 
obrzęk płuc ze znacznie zwiększoną prze-
puszczalnością naczyń krwionośnych lub 
krwawienie do jamy opłucnej.
obecność zwiększonej ilości płynu w jamie e) 
otrzewnej (wodobrzusze). Dodatnie ciśnienie 
panujące w jamie otrzewnej powoduje prze-
mieszczanie się płynu do jamy opłucnej.

2. zwiększona przepuszczalność naczyń.
 Może dotyczyć naczyń opłucnej lub naczyń 

płucnych i prowadzi do gromadzenia się płynu 
w przestrzeniach śródmiąższowych płuc, skąd 
przenika on zarówno do pęcherzyków, jak i do 
jamy opłucnej. zmiany takie występują w zapa-
leniu płuc lub w zespole ostrej niewydolności 
oddechowej (adult respiratory distress syndro-
me – arDS).

3. Upośledzenie wchłaniania płynu z jamy opłucnej. 
Może być spowodowane niedrożnością układu 
chłonnego opłucnej ściennej i prowadzi do gro-
madzenia się płynu w jamie opłucnej u chorych 
z chorobami nowotworowymi.
W większości chorób, w których dochodzi do 

gromadzenia się zwiększonej ilości płynu w jamie 
opłucnej, mamy do czynienia nie z jednym, lecz 
z kilkoma mechanizmami [1, 5].

Mechanizm tworzenia się paranowotworowego 
wysięku opłucnowego jest różny – może to być nie 
tylko wysięk, ale i przesięk. zatkanie oskrzela przez 
guz prowadzi do niedodmy, rozwinięcia się zapa-
lenia płuca i w konsekwencji pojawienia się płynu 
w opłucnej. Do niewielkiego ilościowo wysięku 
opłucnowego może prowadzić zatorowość płucna, 
związana z nadkrzepliwością w przebiegu procesu 
nowotworowego. Paranowotworowy wysięk opłuc-
nowy nie jest wynikiem bezpośredniego szerzenia 
się i naciekania przez guz lub naciek nowotworowy 
opłucnej. Nie stwierdza się w tym płynie komórek 
nowotworowych. Jest to szczególnie istotne dla 
pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płu-
ca, ponieważ mogą oni być poddani radykalnemu 
zabiegowi operacyjnemu [4].

Wysięk w jamie opłucnej można stwierdzić 
w przebiegu wielu chorób. W krajach, w których 
gruźlica została opanowana, wysięki opłucnowe 
w około 75% przypadków wywołane są przez 
cztery czynniki: nowotwory złośliwe (33%), gruźli-
cę (16–21%), bakteryjne zapalenie płuc (16–20%), 
zatory płucne (12%). Do rzadziej spotykanych 
należą wysięki w chorobach immunologicznych 
tkanki łącznej, takich jak: reumatoidalne zapalenie 
stawów i toczeń rumieniowaty [1, 2], wysięki po-
jawiające się w przebiegu chorób narządów jamy 
brzusznej (tab. 1). rak płuca, sutka i chłoniaki we-
dług wielu opracowań są przyczyną wysięku opłuc-
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nowego w około 70%. Międzybłoniak oraz inne 
złośliwe nowotwory opłucnej stanowią przyczynę 
wysięku w mniej niż 1% przypadków. U około 7% 
chorych, u których pojawia się płyn nowotworowy, 
w chwili rozpoznania nie można stwierdzić ogniska 
pierwotnego [1].

Wysięk w opłucnej często towarzyszy bakte-
ryjnemu zapaleniu płuca. Niepowikłany wysięk 
w opłucnej nie jest ropny, a posiewy w kierunku 
bakterii są ujemne. o ropniaku opłucnej mówimy 
wówczas, gdy bakterie zainfekują sterylną jamę 
opłucnej. amerykańskie Towarzystwo Naukowe 
podaje trzy stopnie rozwoju ropniaka opłucnej:

Stopień I  − charakteryzuje się obecnością płynu 
wysiękowego powstającego z powodu wzrostu 
przepuszczalności zmienionej zapalnie i obrzęk-
niętej powierzchni opłucnej. odkłada się włók-
nik, leukocyty są obecne w niewielkiej ilości, 
płyn jest początkowo sterylny. odpowiada on 
niepowikłanemu wysiękowi parapneumonicz-
nemu według klasyfikacji Lighta. 
Stopień II  − (włóknikowo-ropny) odpowiada po-
wikłanemu wysiękowi opłucnowemu według 
klasyfikacji Lighta. Płyn jest zakażony przez 
bakterie. Początkowo płyn jest stosunkowo kla-
rowny i żółty, liczba leukocytów jest większa niż 
500 komórek w mikrolitrze, ciężar właściwy jest 
większy niż 1,018, poziom protein większy niż 
2,5g/Dl, pH poniżej 7,2, LDH osiąga 1,000 iU/l. 
W późniejszym okresie wzmaga się proliferacja 
fibroblastów, odkłada się gruby włóknik na po-
wierzchni obu opłucnych, szczególnie opłucnej 
ściennej. Wysięk staje się ropny z obecnością 
leukocytów powyżej 15,000/µl, pH spada poni-

żej 7,0, glukoza poniżej 50 mg/dl i LDH wzrasta 
powyżej 1,000 iU/l. 
Stopień III −  charakteryzuje się odłożeniem włókien 
kolagenowych (włóknika) na obu powierzchniach 
opłucnej i uciśnięciem obu płuc, niedodmą płuc. 
Płyn jest mocno ropny. W dalszym przebiegu do-
chodzi do tworzenia się grubej łupy na opłucnej 
ściennej i płucnej, zmniejszenia rozmiarów klatki 
piersiowej po stronie chorej, zwężenia przestrzeni 
międzyżebrowych (fibrothorax) [1, 6]. 
Płyn w jamie opłucnej może wystąpić jako 

powikłanie w przebiegu leczenia. radioterapia 
prowadzi do zapalenia opłucnej, które pojawia się 
w czasie od 6 tygodni do 6 miesięcy po leczeniu. 
zmniejsza także drenaż limfatyczny powodując 
również zwłóknienie w naczyniach chłonnych. Do 
powstania płynu przyczynia się także chemiotera-
pia, m.in. metotreksatem, prokarbazyną, busulfa-
nem, mitomycyną, bleomycyną. U wielu chorych 
często występuje w końcowym okresie choroby 
nowotworowej hipoproteinemia, która może pro-
wadzić do pojawienia się przesięku [1, 4, 7].

Płyn przesiękowy może pojawić się w jamie 
opłucnej w przebiegu różnych chorób. Często 
pojawia się jednocześnie w innych jamach ciała. 
Najczęstsze choroby przebiegające z płynem prze-
siękowym to: niewydolność krążenia, marskość 
wątroby, zespół nerczycowy, hipoalbuminemia, 
zaciskające zapalenie osierdzia, mocznica, kłębusz-
kowe zapalenie nerek [1, 2]. Najczęstszą przyczyną 
przesięków jest niewydolność krążenia. Płyn naj-
częściej występuje obustronnie, ale może wystąpić 
w prawej lub lewej jamie opłucnej. U większości 
chorych występuje jednocześnie prawo- i lewo-

Tabela 1. Przyczyny wysięku w jamie opłucnej

Przyczyny wysięku Częste Rzadkie

Nowotwory rak płuca (33%), ziarnica złośliwa, chłoniaki, 
białaczki, przerzuty z innych narządów

międzybłoniak opłucnej, szpiczak mnogi

zakażenia gruźlica (16–20%), bakteryjne zapalenie płuc 
(16–21%), wirusowe zapalenie płuc, zapale-
nie płuc wywołane przez Mycoplasma pneu-
moniae

ropień podprzeponowy, ropień wątroby, 
uogólnione zakażenie bakteryjne, choroby 
pasożytnicze, grzybice, mononukleoza zakaź-
na

zator i zawał płuca 12% –

Choroby immuno-
logiczne

– toczeń rumieniowaty uogólniony, reumato-
idalne zapalenie stawów, choroba reumatycz-
na, ziarniniak Wegenera, zespół Dresslera, 
toczeń polekowy, zespół Sjögrena

inne urazy klatki piersiowej, zabiegi chirurgiczne 
na klatce piersiowej, odma samoistna, wysię-
ki po operacjach brzusznych, zapalenie 
trzustki

mocznicowe zapalenie opłucnej, ostre kłę-
buszkowe zapalenie nerek u dzieci, azbesto-
za, popromienne zapalenie opłucnej, makro-
globulinemia Waldenströma, wrodzona hipo-
plazja układu limfatycznego, gorączka 
śródziemnomorska, sarkoidoza
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komorowa niewydolność krążenia. Częściej płyn 
występuje w przebiegu niewydolności lewokomo-
rowej. U chorych występują zwykle typowe objawy 
prawo-, lewo- lub obukomorowej niewydolności 
krążenia. Towarzyszy im płyn w różnych jamach 
ciała. objawy kliniczne i obraz radiologiczny po-
zwalają na ustalenie przyczyny i włączenie odpo-
wiedniego leczenia. Nakłucie opłucnej wykonuje 
się rzadko, wówczas gdy oprócz niewydolności 
krążenia podejrzewamy inną przyczynę płynu. 
Wątpliwości pojawiają się wtedy, gdy płyn zmienia 
swój charakter na wysiękowy. W tych przypadkach 
występują wskazania do dalszej diagnostyki [1, 2]. 

Objawy kliniczne,  
badanie przedmiotowe

objawy kliniczne zależą od rodzaju choroby, 
długości trwania choroby, ilości płynu w opłucnej 
oraz powikłań choroby zasadniczej.

Najczęściej występującym objawem u pacjen-
tów jest duszność, spowodowana gromadzeniem się 
płynu w opłucnej. Nasilenie duszności zależy od ilo-
ści płynu w jamie opłucnej, sprawności układu od-
dechowego, bólu zmniejszającego ruchomość klatki 
piersiowej. Kolejnym objawem jest ból w klatce 
piersiowej związany z unerwieniem opłucnej ścien-
nej przez nerwy międzyżebrowe. Ból można zazwy-
czaj dokładnie zlokalizować. Czasami ból występuje 
w jamie brzusznej, co jest związane z jej unerwie-
niem przez dolne nerwy międzyżebrowe. z uwagi 
na unerwienie przez nerw przeponowy opłucnej 
okolicy środka przepony ból może być umiejsco-
wiony w barku po tej samej stronie. Ból występuje 
głównie w przebiegu chorób nowotworowych lub 
w przebiegu stanów zapalnych układu oddechowe-
go obejmującego opłucną. Czasami pacjenci skarżą 
się na uczucie ucisku w klatce piersiowej. Kaszel nie 
jest stałym objawem i może być skutkiem ucisku 
płynu na oskrzela lub miąższ płuca [1, 3, 8].

Badanie przedmiotowe

oglądając klatkę piersiową, trzeba zwrócić 
uwagę na sposób oddychania. Chory oszczędza 
tę stronę klatki piersiowej, w której występuje ból. 
Przy dużej ilości płynu ruchy oddechowe mogą 
być niewidoczne. Bardzo duża ilość płynu w jamie 
opłucnej powodująca wystąpienie nadciśnienia 
może spowodować uwypuklenie przestrzeni mię-
dzyżebrowych. Drżenie głosowe nad obszarem, 
gdzie znajduje się płyn, jest osłabione lub zniesio-
ne. odgłos opukowy nad płynem jest stłumiony 
i uzależniony od pozycji chorego. Jeżeli granice 
odgłosu opukowego zmieniają się przy zmianie 
pozycji chorego, to oznacza, że płyn jest wolny. 
Czasami zdarza się, że płyn jest otorbiony w róż-

nych częściach klatki piersiowej. osłuchiwaniem 
stwierdza się osłabienie lub zniesienie szmerów 
pęcherzykowych. Nad górną granicą płynu można 
czasami stwierdzić wzmożoną głośność szmerów 
oddechowych. Tłumaczone jest to zwiększeniem 
przewodzenia dźwięków oddechowych przez czę-
ściowo zwężone oskrzela poniżej płynu [1–3, 5].

Badania dodatkowe

Badanie radiologiczne klatki piersiowej

Jeżeli płyn jest wolny, jego położenie uwarun-
kowane jest siłami grawitacji. W zależności od 
ilości płynu może być on widoczny jako niewielkie 
pogrubienie opłucnej przy tylnej ścianie klatki pier-
siowej, może zacieniać kąt przeponowo-żebrowy, 
układać się w linię ellisa–Damoiseau lub przy dużej 
ilości płynu – jednolicie zacieniać jedną połowę 
klatki piersiowej, z przesunięciem śródpiersia na 
stronę przeciwną (fot. 1).

Umiarkowana ilość płynu (ok. 250 ml) musi być 
widoczna na zdjęciu tylno-przednim lub bocznym 
w pozycji stojącej. W pozycji leżącej na boku u cho-
rych można wykryć nawet 10 ml płynu. Czasami ła-
two jest przeoczyć nawet dużą ilość płynu w opłuc-
nej, jeżeli wykonujemy badanie u chorych leżących. 
Płyn rozlewa się i w badaniu radiologicznym pojawia 
się obraz „przymglenia”. Przy małej ilości płynu w tej 
projekcji można go w ogóle przeoczyć, szczególnie 
wówczas, gdy występuje obustronnie. Płyn, który 
pozostaje długo w jamie opłucnej, ma tendencję do 
otorbiania się. Jeżeli w jamie opłucnej znajduje się 
płyn i powietrze, w pozycji stojącej w badaniu radio-
logicznym pojawia się poziom, a nad nim widoczne 
jest powietrze i nie widać rysunku naczyniowego 
(fot. 2). W badaniu radiologicznym możemy stwier-
dzić obecność masy guzowatej, która ukierunkuje 
naszą dalszą diagnostykę w kierunku nowotworu 
płuca [1–3, 5, 8, 9]. 

Tomografia komputerowa klatki piersiowej

Dla pogłębienia diagnostyki należy wykonać 
tomografię komputerową (CT) klatki piersiowej. 
Jest to szczególnie istotne przy podejrzeniu nowo-
tworów, dla oceny stopnia zaawansowania choroby 
nowotworowej, oceny węzłów chłonnych śródpier-
sia, zmian przerzutowych na opłucnej lub w płucu. 
Tomografia może być przydatna w różnicowaniu 
złośliwych i łagodnych chorób opłucnej. Nacieki 
ściany klatki piersiowej, przepony, nieregularne 
i guzkowate zgrubienia opłucnej, powiększone wę-
zły chłonne sugerują proces nowotworowy. zwap-
nienia opłucnej przemawiają za procesem łagod-
nym, najczęściej pozapalnym. Ponadto tomografia 
komputerowa zwiększa możliwości umiejscowienia 
płynów otorbionych (fot. 3, 4) [1–3, 5, 7–13].
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Ultrasonografia

Badanie ultradźwiękowe jest bardzo czułą me-
todą rozpoznawania płynu w jamie opłucnej. 
Pozwala wykryć bardzo małe ilości płynu, umiej-
scowić płyn otorbiony i odróżnić płyn otorbiony 
od zrostów opłucnej. Badanie to jest szczególnie 
przydatne w umiejscowieniu płynu i w precyzyj-
nym określeniu miejsca nakłucia. Jest również 
proste w wykonaniu i nie obciąża chorego. Może 
być wykonane przy łóżku chorego i wielokrotnie 
powtarzane [1, 7–9].

Rezonans magnetyczny

rola rezonansu magnetycznego (Mri) u pacjen-
tów z płynem w jamie opłucnej jest ograniczona, 
nie mniej badanie to może być pomocne w ocenie 
rozległości zajęcia ściany klatki piersiowej przez 
proces nowotworowy [2, 7, 8, 13, 14].

Tomografia pozytonowa

Badanie PeT jest pomocne w ocenie zaawan-
sowania międzybłoniaka opłucnej [2, 7, 8] oraz 

Fot. 1. zdjęcie klatki  
piersiowej z płynem w jamie 
opłucnej

Fot. 2. zdjęcie klatki piersiowej z płynem i odmą 
opłucnową

Fot. 3. CT klatki piersiowej z płynem w prawej jamie 
opłucnej

Fot. 4. CT klatki piersiowej z otorbionym płynem 
w lewej jamie opłucnej
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– przy użyciu 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG) – 
stopnia zaawansowania raka niedrobnokomórko-
wego płuca z wysiękiem do jamy opłucnej. Wzrost 
opłucnowego wychwytu FDG wskazuje zwykle na 
przerzuty do opłucnej, co umożliwia różnicowanie 
między łagodnym (paranowotworowym) a złośli-
wym (nowotworowym) wysiękiem opłucnowym 
[15, 16].

Badanie płynu opłucnowego

Wykrycie płynu w jamie opłucnej jest wska-
zaniem do nakłucia opłucnej. Badanie płynu jest 
konieczne do ustalenia rozpoznania i wyboru le-
czenia. Celem nakłucia jamy opłucnej jest również 
opróżnienie jej w celu zmniejszenia objawów uci-
skowych, głównie duszności [1, 9]. Grupa eksper-
tów american College of Physicians zaleca nakłucie 
każdego płynu o niejasnej etiologii, z wyjątkiem 
jawnej nawrotowej niewydolności lewokomorowej 
[17]. Wydaje się jednak, że w niektórych przypad-
kach można zrezygnować z punkcji, np.: 

jeśli dotyczy to niewielkiej ilości płynu w przy- −

padkach zapalenia płuc, 
w marskości wątroby,  −

w zespole nerczycowym, szczególnie wówczas,  −

kiedy jego ilość szybko się zmniejsza w przebie-
gu leczenia [1]. 
U niektórych pacjentów z chorobą nowotwo-

rową, szczególnie w przebiegu chłoniaków, może 
wystąpić chłonkotok do jamy opłucnej [18].

Płyn pobrany z jamy opłucnej jest badany ogól-
nie w celu ustalenia charakteru płynu (czy jest to 

wysięk, czy przesięk), bakteriologicznie, w kierun-
ku gruźlicy i rozpoznania ropniaka opłucnej oraz 
cytologicznie [1–3, 5, 8, 9, 19–21]. różnicowanie 
wysięku od przesięku przedstawia tabela 2.

Przeciwwskazaniem do punkcji jest skaza krwo-
toczna, która nie może być przed zabiegiem 
wyrównana oraz brak zgody lub współpracy pa-
cjenta. W przypadku większej ilości wolnego płynu 
nakłucie należy wykonać u pacjentów w pozycji 
siedzącej, jedno międzyżebrze poniżej granicy 
stłumienia, zawsze od tyłu 5–10 cm, bocznie od 
kręgosłupa [22] lub 2–3 palce poniżej kąta łopat-
ki. U osób nieprzytomnych zabieg wykonuje się 
w ułożeniu na chorym boku. W przypadku płynu 
otorbionego zabieg należy wykonać pod kontrolą 
USG (ryc. 1).

Powikłania, jakie mogą wystąpić podczas na-
kłucia opłucnej, to: odma opłucnowa, krwioplucie, 
krwawienie z nakłucia naczyń płuc lub naczyń 
międzyżebrowych, nakłucie sąsiednich narządów: 
wątroby, śledziony, trzustki, serca, „wstrząs opłuc-
nowy” związany z wystąpieniem odruchu wazowa-
galnego, kaszel i ból w klatce piersiowej, zakażenie 
jamy opłucnej [1, 3, 7, 22].

Transtorakalna biopsja opłucnej

Metoda ta została wprowadzona w latach 50. 
ubiegłego wieku. Początkowo stosowano igłę Vi-
ma-Silvermana, ale okazało się, że nie spełnia ona 
warunków bezpieczeństwa. W 1958 r. i. abrams 
ze szpitala w Harefield oraz C. Cope podali wyniki 
biopsji opłucnej wykonanych igłą własnego pomy-

Tabela 2. Różnicowanie wysięku od przesięku

Wskaźnik Przesięk Wysięk

Białko całkowite < 3,0 mg/dl > 3,0 mg/dl

Białko w płynie/białka w surowicy < 0,5 > 0,5

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 200U/dl > 200U/dl

LDH płynu/LDH surowicy < 0,6 > 0,6

Gęstość względna 1,003–1,015 < 1,018

Próba rivalty ujemna dodatnia

Poziom fibrynogenu śladowy lub niski wysoki

Poziom glukozy jak w surowicy niski

Krwinki białe: 
Limfocyty

– > 2500/mm³
> 50%

obecność drobnoustrojów, komórek NLP nie tak

Poziom cholesterolu < 60 mg/dl > 60 mg/dl

Bilirubina w płynie/w surowicy < 0,6 > 0,6
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słu. W Polsce po raz pierwszy opisała biopsję opłuc-
nej w 1969 r. B. Kampioni z instytutu Gruźlicy [1].

Wskazaniem do wykonania transtorakalnej 
biopsji opłucnej jest: wysięk w jamie opłucnej, gu-
zowata zmiana opłucnej, proces gruźliczy. Przeciw-
wskazania: brak współpracy pacjenta, zaburzenia 
krzepnięcia krwi. 

Powikłania biopsji transtorakalnej są rzadkie 
i należą do nich: odma opłucnowa, krwawienie, 
krwioplucie, zakażenie jamy opłucnej. odma jest 
często spowodowana przedostaniem się powietrza 
do jamy opłucnej przez igłę podczas wykonywania 
zabiegu. Biopsja opłucnej jest zabiegiem łatwym 
do wykonania i nie obciążającym chorego. Wartość 
biopsji igłowej opłucnej, podczas której pobiera 
się wycinki na ślepo, jest ograniczona ze względu 
na charakter ogniskowy zmian w opłucnej. Nie-
mniej niektóre badania wykazują, że od 7 do 12% 
pacjentów z nowotworowym wysiękiem opłucno-
wym (NWo) i ujemnym wynikiem cytologicznym 
może być zdiagnozowanych przy użyciu tej meto-
dy [1, 5, 7–9].

Torakoskopia, wideotorakoskopia

Jeżeli żadną z metod zachowawczych nie udało 
się ustalić ostatecznego rozpoznania, badania muszą 
być uzupełnione oceną morfologiczną zmian tkanko-
wych i komórkowych. W tym celu wykonuje się tora-
koskopię lub wideotorakoskopię [1, 5, 7, 8, 23–29].

Wskazania do diagnostycznej torakoskopii lub 
wideotorakoskopii w chorobach opłucnej to: płyn 
w opłucnej o nieustalonej etiologii, zmiany opłuc-
nowe lub zmiany na ścianie klatki piersiowej, po-
większone węzły chłonne śródpiersia i inne

Najczęściej diagnostyczna torakoskopia wyko-
nywana jest u pacjentów z płynem w jamie opłuc-
nej [1, 7, 8, 23–26]. Czułość torakoskopii zarówno 
w nowotworowym, jak i gruźliczym wysięku opłuc-
nowym jest bardzo duża. Torakoskopia umożliwia 
różnicowanie między międzybłoniakiem a nowo-
tworem przerzutowym do jamy opłucnej. Ponadto 
w przypadku międzybłoniaka umożliwia dokładne 
określenie stopnia zaawansowania miejscowego 
[25, 26]. W niektórych przypadkach nie stwierdza 
się w czasie torakoskopii nowotworowych zmian 
w opłucnej, a obecność płynu jest spowodowa-
na np. niedodmą lub stanem zapalnym, co przy 
rozpoznanym raku płuc zmienia jego klasyfikację 
w systemie TNM, dopuszczając możliwość radykal-
nego zabiegu operacyjnego [1]. 

Przeciwwskazania do diagnostycznej torako-
skopii to: zaburzenia hemostazy (liczba płytek krwi 
poniżej 40 000 w mm3, wskaźnik protrombinowy 
poniżej 40%, czas kaolinowo-kefalinowy (lub aPTT 
wydłużony o ponad 60%), niewydolność oddecho-
wa: po2 poniżej 50 mm Hg lub duszność spoczyn-
kowa przy oddychaniu tlenem atmosferycznym, 
zawał serca w okresie do 3 miesięcy, masywne zro-
sty w jamie opłucnej. Przeciwwskazania względne: 
niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca, 
ostre infekcje przebiegające z gorączką (z wyłącze-
niem ropniaka opłucnej) [1, 8, 26].

Torakotomia diagnostyczna

ostatecznym zabiegiem diagnostycznym 
w przypadku płynu w jamie opłucnej jest torakoto-
mia. obecnie rzadziej wykonywana ze względu na 
rozwój metod wideotorakoskopowych. Stosowana 
głównie wówczas, gdy nie można wykonać tora-
koskopii lub VaTS. otwarta biopsja opłucnej przez 
torakotomię jest zalecana, gdy: u pacjenta nie bę-
dzie można zastosować wentylacji jednego płuca 
(pacjent jest poddany wentylacji mechanicznej, pa-
cjent miał wcześniej wykonaną pneumonektomię 
po stronie przeciwnej, stwierdza się zaburzenia 
anatomiczne drzewa oskrzelowego, uniemożli-
wiające założenie rurki intubacyjnej z podwójnym 
światłem), w jamie opłucnej są liczne zrosty lub 
jama jest częściowo zarośnięta, co uniemożliwi 
założenie torakoskopu [7, 8].

Badanie markerów nowotworowych

różne markery nowotworowe były oznaczane 
w celu określenia przydatności w diagnostyce no-
wotworów obejmujących jamę opłucną. Przydat-
ność markerów nowotworowych w różnicowaniu 
między łagodnym nowotworem a nowotworowym 
wysiękiem opłucnowym jest kontrowersyjna. Po-
mimo wcześniejszych doniesień o przydatności 

Rycina 1. Sposób wykonania punkcji opłucnej z powo-
du płynu
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Cea, VeGF, Ca w diagnostyce NWo markery te mają 
ograniczone znaczenie w różnicowaniu łagodnego 
i złośliwego wysięku opłucnowego. Większość auto-
rów jest zgodna, że oznaczenie pojedynczego marke-
ra nowotworowego nie jest badaniem różnicującym 
wysięk nowotworowy od łagodnego, tym bardziej, 
że istnieją doniesienia, w których stwierdzano ich 
podwyższony poziom również u chorych z łagodnym 
wysiękiem opłucnowym [2, 30]. Bardziej przydatne 
w diagnostyce NWo jest oznaczenie kilku wybranych 
markerów nowotworowych [30–35].

Najważniejsze w diagnostyce płynu w jamie 

opłucnej wydają się być: jak najwcześniejsze jego 
stwierdzenie przez zebranie dokładnego wywiadu, 
badanie fizykalne pacjenta, badania radiologiczne 
klatki piersiowej. W dalszym etapie dążenie do 
ustalenia przyczyny płynu w jamie opłucnej i pod-
jęcie odpowiedniego leczenia. W razie wątpliwości 
diagnostycznych należy wykonać punkcję opłucnej 
i posłać płyn do badania w celu stwierdzenia czy 
mamy do czynienia z przesiękiem, czy wysiękiem. 
W razie wątpliwości co do wcześniejszego rozpo-
znania należy przeprowadzić dalsze badania spe-
cjalistyczne zachowując czujność onkologiczną. 
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Pytania do artykułu
1. W warunkach prawidłowych jama opłucnej 

zawiera mniej niż:
5 ml płynu,a) 
10 ml płynu,b) 
15 ml płynu,c) 
20 ml płynu,d) 
30 ml płynu.e) 

2. Wypadkowa różnic ciśnienia hydrostatycznego 
i onkotycznego pomiędzy przestrzenią we-
wnątrznaczyniową a jamą opłucnej wynosi:

6 cm Ha) 2o jest skierowana ku jamie opłuc-
nej,
29 cm Hb) 2o jest skierowana ku jamie opłucnej,
35 cm Hc) 2o jest skierowana ku jamie opłucnej,
6 cm Hd) 2o jest skierowana ku przestrzeni 
naczyniowej,
29 cm He) 2o jest skierowana ku przestrzeni 
naczyniowej.

3. W krajach, w których gruźlica została opanowa-
na, wysięki opłucnowe wywołane są najczęściej 
przez: 

zatory płucne,a) 
nowotwory złośliwe,b) 
bakteryjne zapalenie płuc,c) 
gruźlicę,d) 
żadne z powyższych.e) 

4. Najczęściej występującym objawem u pacjen-
tów z płynem w opłucnej jest:

ból w klatce piersiowej,a) 
ból jamy brzusznej,b) 
ból barku,c) 
duszność,d) 
kaszel.e) 

5. Czułym, zalecanym badaniem przesiewowym 
oceniającym obecność płynu w opłucnej jest:

rTG w pozycji stojącej,a) 
USG,b) 
KT,c) 
Mri,d) 
PeT.e) 

6. Grupa ekspertów american College of Physicians 
zaleca nakłucie każdego płynu o niejasnej etio-
logii, z wyjątkiem:

jawnej nawrotowej niewydolności lewoko-a) 
morowej,
niewielkiej ilości płynu w przypadkach za-b) 
palenia płuc,
marskości wątroby,c) 
w zespole nerczycowym,d) 
żadne z powyższych.e) 

Prawidłowe odpowiedzi do pytań do artykułu na s. 646.


