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Santrauka. Straipsnyje analizuojamos vaizdo torakoskopijos galimybės diagnozuojant ir
gydant pleuritus. 1997–2002 metais Vilniaus universiteto Onkologijos institute vaizdo tora-
koskopijos būdu padarytos 206 operacijos; 146 (70,8 proc.) – dėl pleuros ligų. Visos operacijos
darytos bendrosios visiškosios anestezijos sąlygomis naudojant dvigubą endotrachėjinį intubacinį
vamzdelį. Ligonių amžiaus vidurkis – 61±10 metų. Operuotos 103 (71 proc.) moterys ir 43 (29
proc.) vyrai. 74 (51 proc.) atvejais su pleuros biopsija buvo atliktos ir pleurodezės: 2 ligoniams
(27 proc.) panaudota bleomicino, 72 ligoniams (97,3 proc.) – sterilių talko miltelių.

Rezultatai. Vaizdo torakoskopinės biopsijos patikimumas – 93,0 proc. 11 ligonių (7 proc.)
diagnozės nustatyti nepavyko: 5 ligoniams (3,48 proc.) dėl sąaugų, 6 ligoniams (3,4 proc.)
diagnozė buvo nustatyta klaidingai. Ligoniams radosi šių komplikacijų: pooperacinė pneumoni-
ja – 12 ligonių (8,8 proc.), pneumotoraksas – 2 ligoniams (1,75 proc.), kraujavimas – 1 ligoniui
(0,75 proc.), pleuros empiema – 1 ligoniui (0,75 proc.).

Išvados. Vaizdo torakoskopijos specifiškumas bei patikimumas, diagnozuojant  pleuros li-
gas – 93 proc. Ši intervencija tikslinga netgi tuomet, kai torakocentezė arba akla biopsija negatyvi
ir taikoma senyvo amžiaus ligoniams, įtarus onkologinę ligą arba jos progresavimą. Vaizdo
torakoskopija įgalina ne tik morfologiškai verifikuoti pleuros ligas, bet ir nesunkiai atlikti
chemopleurodezę.
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Įvadas
Pirmasis Europoje pleuros ertmės apžiūrą atliko

Jacobeus daugiau kaip prieš 90 metų. Diagnostinė
vaizdo torakoskopija pirmą kartą Lietuvoje atlikta
Lietuvos onkologijos centro Torakalinės chirurgijos
skyriuje (dabartiniame Vilniaus universiteto Onkolo-
gijos institute) 1997 metais. Beveik per 100 metų tora-
koskopijos metodiką pasaulyje įvaldė ne tik krūtinės
chirurgai, bet ir internistai, atsisakę atvirų operacijų ir
vaizdo technologijos dėka atlikdami terapines proce-
dūras (1).

Vaizdo torakoskopija – tai „langas“ į pleuros ert-
mę, padedantis diagnozuoti pleuros ligas, paimti biop-
sijas, atlikti pleuros ertmės drenavimą ir pleurodezę.
„Intervencinių pulmonologų“ bei krūtinės chirurgų
bendradarbiavimas – tai naujas požiūris į krūtinės
chirurgijos galimybes.

Pleuros ligų diferencinė diagnostika sudėtinga.
Aklos pleuros biopsijos jautrumas siekia 50–60 proc.
(2), o piktybinės mezoteliomos atveju – vos 20 proc.
(2). Priešingai torakocentezei ir perkutaninei pleuros
biopsijai, vaizdo torakoskopinė pleuros biopsija vie-
tinės arba visiškosios anestezijos sąlygomis atliekama

kryptingai. Tai pats patikimiausias pleuros ligų diferen-
cinės diagnostikos metodas, kurį naudojant, galima
atlikti ir pleurodezę minimaliai invaziniu būdu (3). Kai
kurios studijos (4, 5) įrodė, kad tai vienas lengvesnių
būdų diagnozuoti pleuros ligas.

Straipsnyje aptariama šešerių metų patirtis diagno-
zuojant pleuros ligas vaizdo torakoskopijos būdu,
pateikiami rezultatai ir komplikacijos.

Medžiaga ir metodai
1997–2002 metais Vilniaus universiteto Onkologi-

jos instituto Torakalinės chirurgijos ir onkologijos sky-
riuje atliktos 206 vaizdo torakoskopinės operacijos, iš
jų 146 (70,8 proc.) nustatant ir gydant pleuros ligas.
Vaizdo torakoskopijų skaičius pateikiamas pirmoje len-
telėje.

Visos operacijos atliktos visiškosios anestezijos
sąlygomis, naudojant dvigubą endotrachėjinį intubacinį
vamzdelį. Ligoniui, gulinčiam ant šono, torakoskopijos
atliktos per vieną arba kelis mažesnius negu 2 cm odos
įpjovimus tarpšonkauliniuose tarpuose. Dažniausios
5–10 mm troakarų įstatymo vietos – pažastis arba 4–
7 tarpšonkauliniai tarpai. Per troakarą įkišus torako-
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skopą, buvo apžiūrima pleuros ertmė: parietalinė,
visceralinė, diafragminė pleuros, tarpuplaučio krauja-
gyslės ir limfiniai mazgai, sąaugos tarp pleuros lapelių
išdalijamos. Elektrokoaguliacinėmis žnyplėmis biop-
sinės medžiagos sistemingai imama iš kelių parietalinės
ir visceralinės pleuros vietų. Atsiurbiamas pleuros
ertmėje esantis skystis. Radus, kad kaupiasi skystis,
atliekama pleurodezė įpurškiant talko miltelių. Ligonių
amžiaus vidurkis – 61±10 metų. Operuotos 103 (71
proc.) moterys ir 43 (29 proc.) vyrai. Iš 146 vaizdo
torakoskopijų 74 (51 proc.) atvejais kartu su pleuros
biopsija buvo atliktos ir pleurodezės. Dviem ligoniams
(27 proc.) jos atliktos bleomicinu ir 72 (97,3 proc.) –
steriliais talko milteliais. Ligos, dėl kurių buvo sklero-
zuojamos pleuros ertmės, pateikiamos antroje lentelėje.

teko atlikti torakotomiją, 6 (3,48 proc.) – diagnozė nu-
statyta klaidingai: dėl audinių nekrozės 4 (66,6 proc.)
ligoniams, 2 (33,3 proc.) – dėl netinkamai paimtos
medžiagos.

Ligonių, kuriems atlikta biopsija ir chemopleuro-
dezė, vidutinė hospitalizavimo trukmė – 14,1±4,1
dienos, drenavimo trukmė – 5,6±0,4 dienos. Ligonių,
kuriems atlikta tik biopsija, vidutinė hospitalizavimo
trukmė – 11,6±5,2 dienos, drenavimo – 4,1±0,2 dienos.
Vaizdo torakoskopijos metu diagnozuotos ligos patei-
kiamos trečioje lentelėje.

Visais atvejais ligos morfologiškai patvirtintos.
Pleuros metastazinio pažeidimo pobūdis pateikiamas
ketvirtoje lentelėje. Neaiškiais atvejais, žinant morfo-
loginę diagnozę, nesunkiai pavykdavo rasti ir pirminį
židinį.

Po vaizdo torakoskopinių operacijų, atliktų dėl
pleuros ligų, nustatyta 12 proc. (16 ligonių iš 135)
komplikacijų, kurių daugelis gydytos konservatyviai.
Ligoniai pasveiko. Mirė  vienas ligonis (0,7 proc.).
Komplikacijos pateikiamos penktoje lentelėje.

Rezultatų aptarimas
Nežinomos etiologijos pleuros pažeidimo tyrimo

algoritmas prasideda nuo torakocentezės. Citologinis
pleuros ištyrimas piktybinio pažeidimo atvejais siekia
tik 60–80 proc. patikimumą, o piktybinės mezoteliomos
atveju – tik 20 proc. Torakoskopinis pleuros ištyrimas
su biopsija – patikimesnis metodas, kurį naudojant
galima nustatyti ankstyvą ligos stadiją (6). Daugelis
ekspertų pripažįsta, kad įtarus pleuros ligas, ypač pik-
tybines, rekomenduojama pleuros torakoskopinė biop-
sija (7). Vaizdo torakoskopinės biopsijos patikimumas
siekia 90–100 proc., o akla pleuros biopsija – tik 44
proc., skysčio citologinis ištyrimas – tik 62 proc. Du

1 lentelė. Torakoskopijų skaičius atskirais metais

Metai 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Iš viso

Operacijų skaičius 26 37 40 35 29 39 206

2 lentelė. Ligos, dėl kurių buvo sklerozuojama
pleuros ertmė

Atvejų
                 Pavadinimas skaičius,

proc.

Krūtinplėvės piktybinė mezotelioma 5 (6,6 proc.)
Išplitęs navikinis pleuros pažeidimas 40 (54 proc.)
Tuberkuliozinis pleuritas 6 (8,1 proc.)
Eksudacinis pleuritas 20 (27 proc.)
Limfos kaupimasis pleuros ertmėje 3 (4,3 proc.)
Iš viso 74 (100 proc.)

Rezultatai
Vaizdo torakoskopinės biopsijos patikimumas – 93

proc. (135 ligoniai iš 146). 11 ligonių (7 proc.) diagnozė
vaizdo torakoskopijos būdu nenustatyta, nes penkiems
ligoniams (3,42 proc.) dėl gausių tarppleurinių sąaugų

3 lentelė. Vaizdo torakoskopijos būdu diagnozuotos ligos

Krūtinplėvės Išplitęs Nepiktybinis Tuberkuliozinis Nespecifiniai
        Patologija piktybinė navikinis navikas pleuros pleuros

mezotelioma pažeidimas pažeidimas uždegimai

Atvejų skaičius 24 59 10 6 36
(proc.) (17,8 proc.) (43,7 proc.) (7,4 proc.) (4,4 proc.) (26,7 proc.)

Iš viso 135 (100 proc.)
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paskutiniai tyrimai, nustatant pleuros mezoteliomą yra
nepatikimi. Piktybinės mezoteliomos klinikinė diag-
nostika labai sudėtinga. Šiuo atveju pleuros skysčio
citologinis tyrimas patikimas 4–77 proc., o aklos biop-
sijos tyrimas turi būti papildytas ir imunohistochemi-
niais tyrimais (8). Tik torakoskopinė apžiūra bei biop-
sija iš židininių pažeidimo vietų palengvina šios ligos
diagnostiką (9). Diagnozuojant pleuros tuberkuliozinį
pažeidimą, akla pleuros biopsija jau siekia 70–90 proc.
patikimumą. Šiuo atveju torakoskopija nebūtina, tačiau

informatyvi nustatant atsparumą vaistams. Vaizdo to-
rakoskopija sudaro geresnes galimybes atlikti tikslią
minitorakotomiją. Kartu su biopsija galima atlikti ir
gydomąją procedūrą, t. y. pleurodezę, siekiant sustab-
dyti skysčio kaupimąsi pleuros ertmėje ligoniams,
sergantiems piktybine pleuros mezotelioma (10) bei
sergantiems kitomis piktybinėmis pleuros ligomis.
Skysčiui kaupiantis pleuros ertmėje, talko insufliacija
labai efektyvi (daugiau kaip 90 proc.) (11, 12). Ne-
piktybinės etiologijos pleuritų atveju talko insufliaci-
jos efektyvumas sudaro 65–90 proc. (1).

Po vaizdo torakoskopijų ligoniai jaučia daug ma-
žesnį skausmą negu po įprastų torakotomijų. Anes-
tezijai pakanka ir nenarkotinių analgetikų. Sutrumpėja
hospitalizavimo, drenavimo laikas, taip pat sumažėja
gydymo kaina (13).

Po šių operacijų užfiksavome 12 procentų kompli-
kacijų. Šios komplikacijos aprašytos ir kitų autorių
(14) ir neviršija minimo vidurkio. Po vaizdo torako-
skopijos, atsiradus pleuros empiemai, mirė vienas
ligonis (mirtingumas – 0,7 proc.). Užsienio autorių
duomenimis, po šių operacijų mirtingumas – 0,24–0,6
proc. (2). Su patirtimi mažėja mirtingumas bei komp-
likacijų skaičius.

Išvados
1. Vaizdo torakoskopijos specifiškumas bei pati-

kimumas diagnozuojant pleuros ligas – 93 proc.
2. Ši procedūra tikslinga netgi tuomet, kai torako-

centezė ir akla biopsija negatyvi, taip pat taikoma ir
senyvo amžiaus ligoniams įtarus onkologinę ligą arba
jos progresavimą.

3. Vaizdo torakoskopija galima ne tik morfologiškai
patvirtinti pleuros ligas, bet  nesunkiai atlikti ir chemo-
pleurodezę vaizdo kontrolėje.

4 lentelė. Pleuros metastazinis pažeidimas

Atvejų  skaičius,
proc.

Plaučių vėžio metastazės (mts) 46 (34 proc.)
Inkstų vėžio mts 18 (13,3 proc.)
Krūties vėžio mts 60 (44,4 proc.)
Kiaušidžių vėžio mts 6 (4,4 proc.)
Šlapimo pūslės mts 3 (2,2 proc.)
Gimdos lejomiosarkomos mts 1 (0,85 proc.)
Prostatos vėžio mts 1 (0,85 proc.)
Iš viso 135 (100 proc.)

                  Liga

5 lentelė. Komplikacijos po vaizdo torakoskopijų,
atliktų diagnozuojant pleuros ligas

Atvejų  skaičius,
proc.

Pooperacinė pneumonija 12 (8,8 proc.)
Trumpalaikis pneumotoraksas 2 (1,5 proc.)
Pleuros empiema 1 (0,75 proc.)
Kraujavimas 1 (0,75 proc.)

           Komplikacija

Video-assisted thoracoscopic surgery in diagnosis and treatment of pleuritis

Dainius Amerigas Piščikas, Saulius Cicėnas, Algirdas Jackevičius,
Arnoldas Krasauskas, Renata Jakubauskienė

Institute of Oncology, Vilnius University, Lithuania
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Summary. Objective. To evaluate possibilites of video-assisted thoracoscopic surgery in diagnosis and
treatment of pleuritis. 1997–2002 in Department of Thoracic Surgery and Oncology of Vilnius University
Institute of Oncology 206 patients underwent videothoracoscopic procedures (146 (70.8%) of them for pleuritis).
All procedures were performed in general anesthesia using double lumen tube. Mean patient age was 61±10
years. One hundred three women (71%) and 43 men (29%) were operated. Seventy four (51%) chemopleurodesis
was performed with pleural biopsies: for 2 patients (1.36%) bleocine was used, and for 74 patients (50.6%)
sterile talk.

Results. Significance of pleural videobiopsies reaches 93%. Eleven patients (7%) failed in diagnosis: in 5
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