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Abstract. 

Introduction: One of the possibilities of metastasis of solid tumors is within the pleural space, delivering a 

metastatic pleural effusion. Malignant pleural effusions are due to the intrathoracic or extrathoracic 

malignancies. 

Objective: The aim of this study is to present the etiological feature of malignant pleural effusions. 

Material & method: The study was conducted as a retrospective of three-year period on a group of 150 

patients. To determine the primary tumor location we used: 1. Medical documentation 2. Imaging studies 3. 

Cytological and histological findings. 

Results: The most common primary site was found a lung carcinoma in 48 patients (32%), followed by 

breast carcinoma in 39 patients (26%). In 25 patients ( 16.7%) it wasn't established primary tumor location. 

Conclusions: The study confirmed lung cancer as a major cause of malignant pleural effusion, followed by 

breast carcinoma. The primary site of  malignancy  is unknown  with a relatively high incidence, which may 

be explained  with imaging or interventional diagnostics misses. 

Keywords: malignant pleural effusion; primary tumor location; unknown  primary site of  malignancy;  

Въведение.      

Малигнените плеврални изливи са чест клиничен проблем при пациенти с първични 

белодробни малигнени заболявания или неопластични заболявания, метастазиращи  в 

гръдния кош.          

Малигнените плеврални изливи (МПИ) засягат 660 пациента на един милион 

популация всяка година. Годишно в Съединените Американски Щати се регистрират около 

150000 – 175000 нови случаи и около 40000 в Обединеното Кралство [16, 1, 20]. Честотата на 

плеврална карциноза с малигнен плеврален излив в Европа е приблизително 375000 – 400000 

пациенти за година и приблизително 56000 пациенти в Германия [ 15, 17]. 

В повечето проучвания белодробният карцином е водеща причина за малигнени 

плеврални изливи [12]. При поставяне на диагноза белодробен карцином, приблизително 
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15% от пациентите са с плеврален излив. С напредване на заболяването, най – малко 50% от 

пациентите с дисеминиран белодробен карцином развиват плеврален излив. 

Карциномът на млечната жлеза е втората най – честа причина за малигнен плеврален 

излив. Около 7 – 11% от пациентите с карцином на млечната жлеза развиват малигнен 

плеврален излив [3, 14, 26]. В 43% от тези пациенти, изливът е първи симтом на 

метастазиращо заболяване [26]; времето от първоначалната диагноза до развитието на 

плеврален излив е средно 41,5 месеца / в диапазон 0 – 246 /[8]. 

Лимфомите / включително Болестта на Ходжкин / са третата водеща причина за 

малигнени плеврални изливи [7]. Честотата на плеврални изливи при болестта на Ходжкин 

варира от 7% до 21% [19, 24]. За времето на развитието на болестта честотата на плевралните 

изливи е приблизително 16% [25]. 

Други примери за неоплазми, причиняващи малигнени плеврални изливи са: меланом, 

бъбречен карцином, саркоми, карциноми на панкреаса, стомашни карциноми, рак на 

маточното тяло и шийка, карцином на колона, карцином на щитовидната жлеза [21]. В 

преглед от 2003г., 5 проучвания, обхващащи общо 2040 пациента с малигнени плеврални 

изливи показват: белодробен карцином в 37.5% /764/, карцином на млечна жлеза 16.8% /343/, 

лимфоми в 11.5% /234/. Неизвестно първично огнище в 10.7% /219/. Карцином на пикочо – 

полова система 9.4%/191/; карцином на гастро - интестиналния тракт в 6.9% /141/ и други 

ракови заболявания в 7.3% /148/ [2]. 

Цел. 

Целта на настоящето проучане е да представи етилологичната характеристика на 

малигнените плеврални изливи. 

Материали и методи. 

Проучването е извършено за тригодишен период от януари 2012г. до декември 2014г. в 

Клиниката по Гръдно – коремна хирургия. Представени са резултати от 150 хоспитализирани 

пациенти с доказан малигнен плеврален излив.  

Използвани бяха следните методи за образна диагностика: 1. Конвенционална 

рентгенография на гръден кош – беше осъществена при всички пациенти, преди и след 

извършване на оперативната интервенция. 2. Трансторакална ултразвукова диагностика – 

извършена при всичките пациенти. 3. Компютърна аксиална томография на гръден кош (КТ) 

– осъществена при 103 от пациентите.  

При 122 от пациентите беше осъществена фиброоптична бронхоскопия. При всеки от 

пациентите беше осъществена плеврална пункция с цитологично изследване на излива. При 

140 от пациентите беше осъщесвена видеоасистирана торакоскопия (ВАТС) с биопсия на 

метастатични лезии и последваща хистологична диагностика, а при 83 от пациентите беше 

извършено имунохистохимично изследване.  

Методи на статистическа обработка – получените резултати бяха обработени чрез 

вариационен анализ чрез Microsoft Office Excel 2007
®
. 
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Резултати. 

Най-честата първична локализация се установи, че е карцином на бял дроб – 48 

пациента (32%), следвана от карцином на гърда – 39 пациента (26%). При 25 пациента 

(16.7%) не беше установена първична локализация на тумора. В таблица 1 е представено 

разпределението по първична туморна локализация. 

Разпределение на пациентите според първичната туморна локализация. Таблица 1. 

Първична туморна локализация Пациенти 

брой / % 

1. Белодробен карцином 48 / 32% 

2.    Карцином на млечна жлеза 39 / 26% 

          3.    Неизвестно първично огнище /НПО/ 25 / 16.66% 

  4.    Карциноми на Гастро-интестиналния тракт 12 / 8% 

  5.    Карцином на матка / яйчници 12 / 8% 

  6.    Карцином на бъбрек 8 / 5.33% 

  7.    Меланом 2 / 1.33% 

  8.    Карцином на пикочен мехур 1 / 0.66% 

  9.    Миелом 1 / 0.66% 

  10.  Сарком на бедро 1 / 0.66% 

  11.  Лимфом 1 / 0.66% 

 

В настоящето проучване при 79 от пациентите първичната туморна локализация е 

установена от предходни образни, интеревенционални или оперативни методи, като е 

верифицирана хистологично. След осъществяването на видеоторакоскопия по повод 

малигнен плеврален излив и последваща хистологична и имунохистохимична диагностика, 

при тези 79 пациента се потвърждава първичната туморна локализация. При 46 от 

пациентите, дебютът на метастазиращ процес се представя с малигнен плеврален излив, като 

при тези пациенти също е постигната верификация на първичната туморна локализация. При 

25 от пациентите първа изява на заболяването също е малигнен плеврален излив, но при тях 

не е постигната хистологична верификация на първичния процес, т.е. това са случаите с 

неизвестно първично огнище (НПО). 

Обсъждане. 

Настоящото проучване потвърди белодробният карцином като най-честа първична 

локализация при малигнените плеврални изливи - 48 пациенти или 32%. Тази честота е 
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напълно съпоставима с цитиранта честота в множество проучвания по въпроса. Малигнени 

плеврални изливи се установяват при всеки хистологичен вариант, но са най – чести при 

аденокарцином на белия дроб [12, 5].  Пациентите с дребноклетъчен белодробен карцином 

имат по – ниска честота на плеврални изливи / 3 – 10% / [11, 6].  Ниската преживяемост при 

пациенти с белодробен карцином и малигнен плеврален излив е рефлектирала в 

ревизираната TNM класификация на белодробен карцином, публикувана през 2007г. [18].   В 

шестата ревизия от 1997г., малигненият плеврален излив се означава с Т4, а пациентите са 

стадирани в IIIB стадий. Установено е обаче, че пациенти с белодробен карцином с T4M0 / 

поради малигнен плеврален излив/, имат преживяемост, близка до тази на пациенти с 

метастазиращо заболяване към контралатералния хемиторакс. Така, в гайдлайна от 2007г., 

малигненият плеврален излив е М1 лезия, което поставя всички пациенти с белодробен 

карцином с малигнен плеврален излив в IV-ти стадий. 

Карциномът на млечната жлеза е втората най – честа причина за малигнен плеврален 

излив. В нашето проучване 39 пациенти (26%) са с малигнен плеврален излив, резултат от 

карцином на млечна жлеза. Тумори в напреднал стадий по времето на поставяне на 

първоначалната диагноза[13], както и рецидиви по гръдна стена, се асоциират по – често с 

малигнени плеврални изливи [26]. Fracchia и сътрудници [9] демонстрират 601 пациента с 

дисеминиран карцином на млечната жлеза, като намират, че 48% са с малигнен плеврален 

излив. Goldsmith и сътрудници [10] докладват за аутопсии на 365 пациента, починали от 

дисеминиран карцином на млечната жлеза, като съобщават, че 46% имат малигнен плеврален 

излив. Малигнените плеврални изливи са по – чести при лимфогенно метастазиране / 63% /, 

при липса на лимфогенно метастазиране са 41% [10]. В това проучване, плевралните изливи 

са от същата страна като първичния карцином на млечната жлеза в 58%, в противоположната 

страна са в 26%  и двустранно в 16% [10].  

По литературни данни лимфомите / включително Болестта на Ходжкин / са третата 

водеща причина за малигнени плеврални изливи [7]. Пациентите с Ходжкин, които имат 

МПИ, почти неизменно имат интраторакално засягане на лимфни възли, често без 

микроскопско плеврално засягане [23]. Повечето пациенти с Ходжкин и плеврални изливи 

имат нодуларносклерозен вариант [4]. Само приблизително 3% от изливите, налични при 

болестта на Ходжкин по вид са хилоторакс. Докладваната честота на МПИ при 

Неходжкиновия лимфом варира от 6% до 50% [19, 24, 28]. При тази неоплазма, при 20% до 

70% от пациентите имат данни за медиастинално засягане, а 90% имат данни за дифузно 

засягане. Едроклетъчните варианти на Неходжкинов лимфом  по – често се асоциират с 

плеврални изливи, в сравнение с дребноклетъчните варианти [4]. Плевралните изливи при 

лимфомите се развиват обикновено в късните стадии на заболяването, с диспнея като главен 

симптом в 63% [22] и понякога диспнеята може да е единствен симптом [27]. В нашето 

проучване имаме едва един случай на пациент с малигнен плеврален излив, вследствие на 

лимфом. Нашият екип няма логично обяснение за този резултат.  

Процентът на случаите с неизвестно първично огнище (НПО) в нашето проучване е 

16.67%, което поставя тези случаи не трето място. Този процент е малко по-висок в 

сравнение с цитираната честота по литературна справка – около 10% [2]. Ние смятаме, че 

причина за това е невъзможността при част от случаите да бъде осъществена 

видеоторакоскопска диагностика, която да осигури биопсичен материал, достатъчен за 

хистологично и имунохистохимично изследване. Пропуски в образната и интервенционална 
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диагностика също са причина за по-висок процент случаи с НПО. 

В настоящето проучване се потвърди и ролята на видеоасистиранта торакоскопия за 

харакеризирането на малигнените плеврални изливи. ВАТС е незаменим метод, позволяващ 

оглед на плевралнта кухина, както и биопсия от няколко прицелни места, като обемът на 

биопсичния материал дава възможност както за стандартно хистологично изследване с 

Хематоксилин-еозин, така и осъществяване на имунохистохимично изледване (ИХХ).  

Трябва обаче да се посочи, че ВАТС е свързана с използването на обща интубационна 

анестезия. По тази причина при увреденото състояние на пациентите с МПИ и кратката 

продължителност на живота им е ограничен броят на тези, при които може да се използва 

видеоторакоскопска диагностика. Това също е причина са по-високият процент на случаите с 

НПО. 

 

Изводи. 

Настоящото проучване потвърди белодробният карцином като най-честа първична 

локализация при малигнените плеврални изливи, последван от карцином на гърдата. 

Сравнително високият процент на неизвестно първично огнище обясняваме с пропуски в 

образната и интервенционална диагностика. 
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