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Pleuraefusioonide käsitlus

Eesmärgid:• Ühtlustada Eesti arstkonna arusaamasid 
pleuraefusioonide kliinilisest käsitlusest• Pleuravedelik kui oluline materjal põhihaiguse 
kindlakstegemisel – väärtuslik diagnostiline 
“mootor”• Tuua esile olulisemaid aspekte•Tekkemehhanismidest•Tüüpidest•Diagnostilisest ja kliinilisest tähendusest
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Pleuraõõne ja –lestmete verevarustus, 
lümfidrenaaž ja innervatsioon

• Verevarustus:•vistseraalne: bronhiaalarteritest•parietaalne: interkostaalarteritest ja diafragma 
arteritest• Innervatsioon:•vistseraalne: autonoomsed närvilõpmed•parietaalne: diafragma- ja interkostaalnärvid• Lümfidrenaaž:•vistseraalne: kopsuvärati lümfisõlmedesse•parietaalne: retrosternaalsetesse ja keskseinandi 
lümfisõlmedesse•otsene ühendus kõhuõõne lümfiteedega
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Lümfidrenaaž paremast kopsust 
•Kõigist sagaratest: 
subsegmentaalsed
segmentaalsed
lobaarsed
interlobaarsed
hilaarsed
subkarineaalsed
paremad alumised 
paratrahheaalsed
paremad ülemised 
paratrahheaalsedv. 
brachiocephalica’sse
truncus
bronchomediastinalis’e
või alumiste süvade 
kaelalümfisõlmede 
(skaleeniliste) kaudu
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Lümfidrenaaž vasaku kopsu ülasagarast 
Subsegmentaalsed
segmentaalsed
lobaarsed
interlobaarsed
hilaarsed
subaortaalsed (lig. 
arteriosum) vasakud 
alumised 
paratrahheaalsed
vasakud ülemised 
paratrahheaalsedv. 
brachiocephalica’sse
truncus
bronchomediastinalis’e
või ductus thoracicus’e
või alumiste süvade 
kaelalümfisõlmede 
(skaleeniliste) kaudu
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Lümfidrenaaž vasaku kopsu alasagarast 
Subsegmentaalsed
segmentaalsed
lobaarsed
interlobaarsed
hilaarsed
subkarineaalsed
paremad alumised 
paratrahheaalsed
paremad ülemised 
paratrahheaalsed
paremasse v. 
brachiocephalica’sse
truncus
bronchomediastinalis’e
või alumiste süvade 
kaelalümfisõlmede 
(skaleeniliste) kaudu
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Rinnakelmeõõs e. pleuraõõs
• Pleuralestmete “määrimiseks” leidub pleuraõõnes kokku ca 

20-30 ml pleuravedelikku• Oluliselt vähendab pleuralestmete vahelist hõõrdumist 
mesoteelirakkude mikrohattude kohal paiknev surfaktant• Pleurat (kumba lestet tahes) haaravate haiguste tagajärjel 
tekivad liited pleuralestmete (parietaalse ja vistseraalse
pleura) vahele
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Normaalne pleuravedelik

• Rahuolekus on vedelikku 1-30 ml, hulk võib suureneda 
küllal suurtes piirides, füsioloogiliselt näit. füüsilisel 
pingutusel• Normaalselt on selge vedelik, sisaldab valkusid ~15 g/L• Pleuravedeliku-seerumi proteiinikontsentratsioonide suhe 
0,15• Rakke leidub pleuravedelikus normaalselt ca 1500/mm3, 
normolukorras on enamik rakkudest mesoteelrakud, leidub 
ka natuke leukotsüüte• Olemuselt plasma ultrafiltraat  seda eritub mõlema 
pleuralestme kapillaaridest• Normaalses situatsioonis arvat. pleuravedeliku enamus 
produtseeritakse parietaalse pleura poolt

A. Altraja ©2011

Pleuravedeliku dünaamika• Teke ja imendumine on omavahel dünaamilises tasakaalus: •Vahetus (eritumine-imendumine) sõltub paljudest 
teguritest, •Tavaolukorras ca 0,01 ml/kg tunnis, seega 12 ml ööpäevas• Pleuravedeliku vahetus (tasakaalustatud teke-imendumine) 

ööpäevas võib ulatuda 700 ml-ni ööpäevas ilma, et tekiks 
pleuraõõne nähtavat vedeliku kogunemist• Vedelik ja madalamolekulaarsed ained imenduvad 
lümfiteedesse, samuti difundeeruvad pleuralestmete 
veenulitesse• Valgud ja rakuline osa  enam lümfiteedesse, peamiselt 
parietaalse pleura lümfiteedesse, kuna viimastel (erinevalt 
vistseraalse pleura omadest) on otse pleuraõõnde avanevad 
harud•Absorptsioonivõime on 28× suurem kui eritumine, (0,28 

ml/kg tunnis, seega ca 340 ml ööpäevas)•Seega on pleuraefusiooni kogunemine välditud 28-kordse 
reserviga

A. Altraja ©2011

Pleuravedeliku teke ja imendumine
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Pleuravedeliku tekke-imendumise tasakaalu mõjutavad 
tegurid

• Need tegurid on seotud kohalike haiguslike muutustega 
rindkerepiirkonnas: •kahjustus pleural, kopsukoes või rindkereseinas, mille 

vahetuks tagajärjeks on tavaliselt vere- või 
lümfisoontega seotud muutused• Niimoodi kogunev vedelik:•on reeglina eksudaat•eeldab täpsustavaid lokaalseid (kopsule, pleurale ja/või 
rindkereseinale suunatud) uuringuid
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1. Kapillaaride läbilaskvus e. permeabiliteet (näit. 
lokaalne põletik)
2. Pleuravedeliku resorptsioonihäired (näit. 
kasvajalised muutused lümfiteedes – metastaasid, 
lümfangiit)

Pleuravedeliku tekke-imendumise tasakaalu mõjutavad 
tegurid

• Need tegurid on seotud süsteemsete muutustega,•üldjuhul ei eelda haiguslikke muutusi pleural, 
kopsukoes või rindkereseinas ega viimastest tingitud 
vere- või lümfisoonte kahjustust• Niimoodi kogunev vedelik on tavaliselt transudaat, mis 

eeldab pigem põhjuseks oleva muu sisehaiguse 
diagnoosimist ja ravi
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3. Pleuraõõnes olev alarõhk (näit. kopsu või selle osa 
mahu vähenemine või atelektaas)
4. Kapillaarides olev hüdrostaatiline rõhk (näit. pais 
vereringes südamepuudulikkusest)
5. Vereplasma ja pleuravedeliku onkootne rõhk (näit. 
hüpoalbumineemiast)
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Kopsu lümfisoon

Vistseraalne pleura

Mesoteelrakud

Pleuravedeliku teke ja imendumine
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Pleuraefusioon

• Pleuraefusioon ei ole diagnoos, nagu ei ole ka tegemist 
tingimata põletiku e. pleuriidiga• Pleura primaarsed haigused on suhteliselt harvaesinevad• Küll on aga pleuraefusioon tähtis haigussümptom, mille 
kindlakstegemisele peab järgnema selge taktika:•diagnoosimaks põhjusena esinevat haigust või 

seisundit ja•selgitamaks viimas(t)e ravivõimalusi ning •rakendamaks adekvaatset ravi
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Pleuravedeliku patoloogiline kogunemine hulkades, 
mis on nähtav kliiniliste (radioloogiliste ja/või 
füüsikaliste) uurimismeetoditega ja/või mis võib 
põhjustada patsiendil vaevusi

Pleuraefusiooni tagajärjed

Sõltuvalt etioloogiast on tagajärjed erinevad:

• Transudatiivsed efusioonid:• omavad head tendentsi resorbeerumisele•vedelik tavaliselt ei kalgendu, ei organiseeru

• Eksudaadid, eriti mädased: •kalduvus kalgendumisele, fibriini väljasadestumisele, 
edasisele organisatsioonile •  pleurafibroos pleuraliited (lestmete vahel, 
pleurapaksendid (pleurakamar), on nähtavad rindkere 
röntgenülesvõtetel perifeerselt paiknevate varjudena
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Pleuraliide

• Pleuraliide 
paremal 
diafragmaalsel
(       )
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Pleuraefusiooni sümptomatoloogia

• Sõltuvad paljuski põhihaigusest• Vähesed, kui vedeliku kogunemine on aeglane ja hulk väike• Sümptomid pigem põletikust ja hingamise häirumisest• Vaevused teatud juhtudel
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Pleuraefusiooni sümptomid ja probleemid
• Valu (nn. “pleuriitiline rindkerevalu” – terav, pindmine ja 

selgesti seotud rindkere asendi muutuste ja 
hingamisliigutustega)  põhjuseks parietaalse pleura 
haaratus, samas tugevnenud hõõrdumine pleuralestmete 
vahel, mis on omakorda tingitud pleura põletikulisest tursest 
ja/või ladestunud fibriinist• Üldiselt on valu kohaliku iseloomuga, kuid võib kiirguda 
(kõhtu)• Mediastinaalse pleura haaratuse korral võib kiirguda ka õlga• Kuiv köha  bronhide ja bronhioolide kokkusurutusest 
(niverdumisest) vedeliku surve tagajärjel kopsule, ka 
põletikust, kui see haarab hingamisteid• Restriktiivne hingamisfunktsiooni langus (kui kogunenud 
vedelik okupeerib olulist osa kopsule ettenähtud ruumist 
rindkereõõnes)• Südametöö häired – minutimahu langus
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Objektiivne leid pleuraefusiooni korral

• Sõltub suuresti vedeliku hulgast
Kui vedelikku palju:• Vaatlusel:•Rindkere muutub ebasümmeetriliseks – diferentsida, 

kas kõne all on vedelik või kopsu atelektaas?• Palpatsioonil:•Haige poole mahajäämus hingamisekskursioonide osas•Fremitus pectoralis’e nõrgenemine haigel polel• Auskultatsioonil:•Hingamiskahin nõrk või puudub• Perkussioonil tumestus
Kui vedelikku vähe:• Kuulda pleura hõõrdumiskahin, kaasneb terav valu seoses 

hingamisliigutustega
A. Altraja ©2011
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Pleuraefusiooni radioloogiline uurimine ja leid

Röntgenogrammid rindkeret kahes projektsioonis:• Vedelik ümbritseb kopsu – vedelikunivoo tavaliselt kaarjas • Tavalisel PA-filmil näha alates 500 ml-st• Külgülesvõttel paremini – näha alates 400 ml-st• Veel väiksemaid hulkasid on näha translateraalülesvõttel
(patsiendi lamades haigel küljel tehakse tagant ette-suunaline 
e. posterioanterioorne ülesvõte, sellel näha horisontaalne 
vedelikunivoo vari rindkereõõne alumisel lateraalkontuuril)• Kui olemas pneumofluidotooraks – vedelik horisontaalses 
tasapinnas• Vedelik interloobiumites – tihti ühes projektsioonis (näit. 
külgülesvõttel suures interloobiumis) “joonvarjud”, teises 
projektsioonis (näit. PA-ülesvõttel) võib sama vedelik olla 
nähtav ümar- või ovaalvarjuna
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Pleuraefusioon röntgenogrammidel

• Pleuraefusioon röntgenogrammil. Parempoolse parapneumooniline efusioon. 
Näha vedelikust tingitud, iseloomuliku asetsusega varjustus.
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Pleuraefusiooni radioloogiline uurimine ja leid

CT uuringul:• Homogeenne, vedelikutihedusega varjustus• Kontrastuuringul näeb pleuralestmeid kontrastsetena, eriti 
kui viimased on põletikulised• Kui on liiteid pleuralestmete vahel – kambristumine
tüüpiline pleuravedeliku asetuse radioloogiline pilt 
muutub, abiks diagnoosimisel on sonograafia – näha 
(fibriin)vaheseinad või –väädid vedeliku sees• Pleurapaksendid – ei muutu seoses kehaasendiga CT –
kaltsiumisoolade sisaldus
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Pleuraefusioon CT uuringul
• Südame pais-

puudulikkusega 
patsient transudaadi
mõlemapoolse 
kogunemisega 
pleuraõõnde

• Näha ka südame 
mõõtmete laienemine

• Näha kokkusurutud 
kopsukude 
subpleuraalsel
(eristub 
pleuravedelikust 
kontrastsemana
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•82-aastane naispatsient 
ebaselge 
pleuraefusiooniga
vasakul•Näha vasaku kopsu 
alaosa kokkusurutus 
(kollaps) vedeliku poolt•Patotsütoloogiliselt
kahtlus maliigsele
efusioonile

Pleuraefusioon CT-uuringul
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Pleuraefusiooni sonograafiline uurimine

Pleura ja pleuraõõne sonograafial:• Vedeliku varju diferentsimine pleuraliidete omast 
sonograafiline uurimine• Sonograafia probleem – tihti ei erista, kas tegemist on vaba 
e. voolava vedelikuga või kalgendunud (voolavuse 
kaotanud) vedelikuga, mida ei ole võimalik punktsioonil 
eemaldada ega analüüsideks võtta

A. Altraja ©2011
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Pleuraefusiooni puhused kliinilised uuringud

• Esmatähtis küsimus – kas vedelikuks on transudaat või 
eksudaat, kuna:

• Transudatsiooni süsteemsed faktorid (ei ole vaja pleurale 
suunatud lisauuringuid, alustada põhihaiguse ravi)• Eksudatsiooni puhul põhjuseks reeglina kohalikud faktorid 
(pleura haaratus haiguslikust protsessist, vajalikud uuringud)

• Kliinilises töös on tähtis diagnoos – pleuraefusiooni põhjus• Patsiendi seisukohast on tähtis, kas tegemist on hea- või 
pahaloomulise haigusega
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Pleuraõõne punktsioon - otsustava tähtsusega 
diagnostiline uuring• Pleuraõõne punktsioon (torakotsentees – thoracocentesis)• Tuleb teostada kõikidel juhtudel, kui see on tehniliselt 

(protseduuri tingimustest, vedeliku hulgast, selle 
agregaatolekust, paiknemisest, samuti patsiendi 
üldseisundist ja kooperatsioonist tulenevatest teguritest 
tulenevalt) ohutu ja • kui ei ole kindlat kliinilist veendumust efusiooni olemuse 
kohta (tegemist teadvalt kindlatel põhjustel kindla 
tekkemehhanismiga efusiooniga, näiteks südame 
paispuudulikkusega patsiendil mõlemapoolne pleuraefusioon, 
mis on varasema kogemuse järgi esinenud, seejärel kadunud 
vastava kardiaalse raviga ja nüüd taastekkinud või mida on 
varem punkteeritud ja mis on osutunud transudaadiks, värske 
kopsu või pleura haiguse kahtluse puudumisel)• Pleuraõõne ohutuks punktsiooniks ilma vahetu sonograafilise
kontrollita on vajalik, et vedelikukihi paksus oleks 
radioloogilise leiu andmetel vähemalt 1 cm A. Altraja ©2011

Pleuraõõne punktaadi edasine käsitlemine

• Pleuraefusiooni edasine uurimine peab toimuma arstliku 
otstarbekuse tagamiseks kindla plaani (algoritmi) kohaselt 
(Joonis 6). Mõistetavalt kuulub diagnostika juurde kogu 
asjakohane teave anamneesist

• Pleuravedeliku makroskoopiline uurimine - välimuse 
hindamine ja sellest tehtavad järeldused:• Valdav osa pleuraõõne punktaate on helekollast värvust 
rohkem või vähem läbipaistvad, niisugustel juhtudel selgitab 
vedeliku olemuse täpsem laboratoorne diagnostika• Vahel aga: •Hemorraagiline•Mädane•Küloosne

A. Altraja ©2011

Hemorraagiline pleuravedelik

• Pleuravedelik on kogu punktsiooniprotseduuri vältel ühtlaselt 
punane (verine)• Eristada punktsiooniprotseduuri endaga põhjustatud 
veresoonte vigastamisest tingitud vere lisandumisest! 
(Näiteks erinev veresisaldus punktsiooni alguses, keskel või 
lõpus)• Eeldab muudele uuringutele lisaks:•Hemoglobiini ja hematokriti määramist pleuravedelikust

• Hemorraagilise pleuraefusiooni sagedasemad põhjused:•Kopsude või pleura pahaloomulised kasvajad•Rindkere trauma•Kopsuarteri embooliad
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Mädane pleuravedelik

• Kõne all on pleuraempüeem (ilmne mäda leid 
makroskoopilisel vaatlusel on pleuraõõnde dreeni asetamise 
näidustus!)• Anaeroobse infektsiooni korral on vedelik vinav

A. Altraja ©2011

Külotooraks (chylothorax)
• Väga harva esinev, piimvalge või piimjalt hägune vedelik
Põhjused:• Magistraallümfiteede vigasus (suured rindkeretraumad, 

kirurgilised operatsioonid anamneesis)• Maliigsed uudismoodustised (lümfoomid)• Lümfiteede kasvajalised protsessid 
(lümfangioleiomüomatoos)

Külotooraksi eristamine empüeemist: • Vedeliku tsentrifuugimine – mädase eksudaadi supernatant
on selge, läbipaistev• Lümfi korral on triglütseriidide ja kolesterooli suhe >1, 
triglütseriidide kõrge sisaldus (>1,1 g/L e. >1,26 mM kinnitab, 
et vedelikuks on lümf)• Kui triglütseriidide kontsentratsioon on vähem tõusnud ja 
samas kolesterooli sisaldus on >2 g/L (>5,17 mM), on 
tegemist tavaliselt nn. “pseudokülotooraksiga”, mis esineb 
krooniliselt püsinud eksudatsiooni korral A. Altraja ©2011

Pleuraefusioonide käsitlus

5



Eksudaadi ja transudaadi eristamine

• Eksudaadiks peetakse pleuravedelikku, mille 
proteiinisisaldus on >30 g/L• Täpsemaks eristamiseks kasutatakse nn. Light’i kriteeriume: 

A. Altraja ©2011

Vedelik on eksudaat kui:•Pleuravedeliku ja seerumi proteiinisisalduste suhe >0,5•Pleuravedeliku ja seerumi laktaatdehüdrogenaasi (LDH) 
aktiivsuste suhe on >0,6•Pleuravedeliku LDH aktiivsus on >2/3 seerumi LDH 
normväärtuse ülempiirist (450 U/L)

Eksudaadi ja transudaadi eristamise tagamaad

• Vedeliku kogunemisel pleuraõõnde on kindlad põhjused, 
millest sõltub, kas tegemist on transudaadi või eksudaadiga• Light’i kriteeriumid ei vasta küsimusele pleuravedeliku 
tekkemehhanismi ega seetõttu ka tekkepõhjuste kohta• Näiteks võib südamepuudulikkusega patsiendil 
transudatsiooni käigus kogunenud pleuravedeliku 
proteiinisisaldus diureetilise ravi foonil või lihtsalt aja jooksul 
tõusta eksudaadile sobivate väärtusteni• Harva on pleuraefusiooni tekkeks konkreetsel patsiendil 
ainult üks mehhanism, efusioon kujuneb mitme mehhanismi 
resultandina (millest ühe olemasolu sageli ei piisagi vedeliku 
kogunemiseks – näiteks parapneumooniline efusioon
südamepuudulikkusega patsiendil)• Niisugustes ja analoogilistes piirsituatsioonides tuleb 
diagnostikas juhinduda pigem kliinilisest haiguspildist

A. Altraja ©2011

Pleuraefusioonide diagnostika põhimõtted

A. Altraja ©2011

Patoloogiline leid rindkere röntgenogrammil – kahtlus pleuraefusioonile (olemas efusiooni 
tunnus - näit. lateraalsiinuse täitumine) 

 
Pleuraõõnte sonograafiline uurimine 

  
Vedelikku hinnanguliselt >200 ml Vedelikku hinnanguliselt <200 ml 

  
Kliiniline haiguspilt sobib 

südamepuudulikkusele 
Jälgimine, edasised uuringud vajadusel 
(punktsioon sonograafilise kontrolli all) 

  
Ravi diureetikumidega Kindlat isoleeritud südamepuudulikkust ei ole 

 

Pleuraõõne punktsioon (torakotsentees) 
 

Vedeliku välimus 
 

Hemorraagiline 
(hemoglobiin, hematokrit) 

Läbipaistmatu või hägune Selge või kergelt hägune 

  
Empüeem Külotooraks või 

pseudokülotooraks 
  
 Üldproteiin + LDH pleuravedelikus ja seerumis 
  

Transudaat Eksudaat 
  

 Südamepuudulikkuse ravi 
 Vajadusel neeru- või 

maksapuudulikkuse diagnostika, ravi 

 Tsütoloogiline uurimine (k.a. 
leukotsüütide “valem” 

 Biokeemilised uuringud (pH, glükoos, 
vajadusel amülaas, kolesterool, 
triglütseriidid, bilirubiin jt.) 

 Mikrobioloogilised uuringud (külvid 
aeroobsetel, anaeroobsetele 
mikroorganismidele, mükobakteritele) 

  
 Pleurabiopsia, (video)torakoskoopia (Video-

assisted Thoracoscopic Surgery, VATS) 
 

Pleuratransudaatide tekke tähtsamad põhjused

• Transudatsioon tähistab vedeliku läbipääsemist 
normaalsetest veresoontest

• Tekivad kõikides olukordades, kus:
•Tõuseb pleura hüdrostaatiline rõhk ja/või 
•Langeb vereplasma onkootne rõhk
•Samuti kui pleuraõõnes süveneb järsult negatiivne rõhk 

(langeb nn. perimikrovaskulaarne rõhk) - kopsude poolt 
hõivatav maht väheneb järsku – kopsu atelektaasi korral

•Efusioon on peaaegu alati multifaktoriaalne

A. Altraja ©2011

Transudaatide tähtsamad põhjused I
• Kongestiivne südamepuudulikkus•Pais vereringes koos hüdrostaatilise rõhu tõusuga ja 

valguvaese vedeliku väljumisega mikrotsirkulatsiooni 
tasandilt, kusjuures väljuva vedeliku maht ületab pleura 
reabsorptsioonivõime•>80% südamepuudulikkuse tagajärjel tekkinud 
pleuraefusioone on mõlemapoolsed•Seejuures sagedamini paremal ja ulatuslikum paremal• Maksatsirroos•Efusioon samuti enam parempoolne•Tingitud astsiidivedeliku (samuti transudaat) 
pääsemisest pleuraõõnde•(See mehhanism on võimalik ka maksapaisu korral 
südamepuudulikkusega patsientidel)  

A. Altraja ©2011

Kongestiivne südamepuudulikkus

• Pais vereringes koos hüdrostaatilise rõhu tõusuga 
valguvaese vedeliku väljumine mikrotsirkulatsiooni 
tasandilt• Väljuva vedeliku maht ületab pleura reabsorptsioonivõime•Sage probleem – kas parema või vasaku 

südamepoole puudulikkus?

A. Altraja ©2011
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Kongestiivne südamepuudulikkus

Kust pärineb pleuraefusioon?• Kõige enam korreleerub pleuraefusiooniga kopsuarteri 
kinnikiilumisrõrk (≈ rõhk kopsukapillaarides) (Wiener-
Kronish et al., 1985) (>20-30 cm H20)•Ületäitmine•Suurenenud takistus kopsuringest kopsuveenide 

kaudu südame vasakusse poolde naasvale 
verevoolule• Ei puhas pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (Wiener-

Kronish et al., 1987) ega ülemise õõnesveeni rõhu tõus 
pleuraefusiooni ei põhjustanud (Broaddus et al., 1990)

• Efusiooni allikaks  tursevedelik kopsude interstiitsiumist

• Pleuraruum toimib justkui puhver, et vältida organismile 
väga ebasoodsat (alveolaarset) kopsuturset• Näiteks kopsulavaaž  pleuraefusiooni moodustumine

A. Altraja ©2011

Lümfidrenaaž kopsust 
•Kõigist sagaratest: 
subsegmentaalsed
segmentaalsed
lobaarsed
interlobaarsed
hilaarsed
subkarineaalsed
keskseinandi 
lümfisõlmed

•Aga ka: 
subpleuraalsesse
lümfipõimikusse ja 
pleuraõõnde
imendumine
parietaalse pleura kaudu

A. Altraja ©2011 The Netter Presenter Respiratory Edition, 2002

Interstitsiaalne ja alveolaarne kopsuturse

• Ületäitmine või südame puudulikkuse tõttu suurenenud 
takistus kopsuringest südame vasakusse poolde naasvale 
verevoolule

• Algul interstitsiaalne turse•Kopsude venitatavuse (compliance) vähenemine•Hapniku difusioonitee pikenemine•Raske hüpokseemia

• Kui drenaažikapatsiteet ületatakse – alveolaarne turse•Lisandub ventilatsiooni-perfusiooni tasakaalu häire

A. Altraja ©2011

Interstitsiaalne kopsuturse

A. Altraja ©2011

• 46-aastane meespatsient, paremal kordus-CT 11 päeva hiljem 
hingamispuudulikkuse ägenemise tõttu (resp. difusioonipuudulikkuse ja 
suurenenud hingamistöö) + üledoseeritud infusioonravi + vähene diureetiline 
ravi 

• Väljendunud hüpokseemia, suhteliselt suur hingamistöö
• Pleuraefusiooni ei tekkinud

Alveolaarne kopsuturse

• Ületäitmine või südame puudulikkuse tõttu suurenenud 
takistus kopsuringest südame vasakusse poolde naasvale

A. Altraja ©2011

• 52-aastane reumatoidartriiti
põdev naispatsient

• Kongestiivse
südamepuudulikkuse 
ägenemine

• Puudulik diureetiline ravi + 
üledoseeritud infusioonravi

• Raske hüpokseemia, väga suur 
hingamistöö rigiidsete 
kopsude “liigutamiseks”

• Lamaval patsiendil 
alllasetsevates kopsuosades

• Pleuraefusiooni ei tekkinud

Alveolaarne kopsuturse

• Ületäitmine või südame puudulikkuse tõttu suurenenud 
takistus kopsuringest südame vasakusse poolde naasvale

A. Altraja ©2011

• 44-aastane 
naispatsient

• Kongestiivse
südamepuudulikkuse 
ägenemine

• Puudulik diureetiline 
ravi + üledoseeritud 
infusioonravi

• Raske hüpokseemia

Pleuraefusioonide käsitlus
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Miks kongestiivse südamepuudulikkuse korral on 
pleuraefusioon enam parempoolne

• >80% südamepuudulikkuse tagajärjel tekkinud 
pleuraefusioone on mõlemapoolsed• Vedelikku paremal siiski 20% võrra rohkem (Race et al., 1957)• Ühepoolsetest enam parempoolse efusiooniga juhte• Absorprsioonivõime: D = S (Broaddus et al., 1988) • Produktsioon paremal 20% suurem (Broaddus et al., 1990) 

• Seletus: Parema kopsu maht ja välispind on suuremad

A. Altraja ©2011

Südamepuudulikkusega patsiendi pleuraefusioon CT 
uuringul

• Transudaadi
mõlemapoolne 
kogunemine 
pleuraõõnde

• Näha ka südame 
mõõtmete 
laienemine

• Näha 
kokkusurutud 
kopsukude 
subpleuraalsel
(eristub 
pleuravedelikust 
kontrastsemana

A. Altraja ©2011

Kongestiivse südamepuudulikkuse puhuse 
pleuraefusiooni diagnostika

• Pleuraõõne punktsioon kui radioloogiliselt 
vedelikukihi paksus ≥1 cm

• Punktsioonist (torakotsenteesist võib loobuda:
• Kui on mõlemapoolne pleuraefusioon, mis on 

varasema kogemuse järgi esinenud, seejärel 
kadunud südamepuudulikkuse raviga ja nüüd 
taastekkinud või mida on varem punkteeritud ja mis 
on osutunud transudaadiks, värske kopsu või pleura 
haiguse kahtluse puudumisel

A. Altraja ©2011

Kongestiivse südamepuudulikkuse ravi ja 
pleuraefusiooni diagnostika

Probleem Light’i kriteeriumide rakendamisel kui 
südamepuudulikkust ravitakse diureetikumidega

• Diurees suurendab vee resorptsiooni  proteiini 
kontsentratsioon pleuravedelikus tõuseb

• Proteiini kontsentratsioon seerumis tõuseb seejuures 
vähem

• Tulemus: seerumi (S) ja pleuravedeliku (Pf) proteiini 
kontsentratsioonide suhe võib tõusta >0,5  transudaat
diagnoositakse ekslikult eksudaadiks

A. Altraja ©2011

Transudaatide ja eksudaatide eristamine, kui 
Light’i kriteeriumid on piiri peal

• Kui Light’i kriteeriumid on piiri peal või kergelt eksudaadi
poolel:

• Albumiini gradient: [seerumi albumiin] – [pleuravedeliku 
albumiin] >12 g/L räägib efusiooni klassifitseerimise poolt 
transudaadina

A. Altraja ©2011

Hepaatiline hüdrotooraks
•Efusioon on samuti enam parempoolne• Tingitud astsiidivedeliku (samuti transudaat) pääsemisest 

pleuraõõnde transdiafragmaalsete avauste kaudu 
(torakoskoopial nähtavad) vastavalt rõhugradiendile•Avad võivad äkitselt rebenedes suureneda: astsiit 
massiivne hüdrotooraks•Vahel ühesuunalise klapina  pingeline hüdrotooraks 
(LeVeen et al., 1984)•Kui astsiidi produktsioon on aeglane ja läbipääs 
pleuraõõnde kiire  pleuraefusioon ilma astsiidita•Defektide reparatsioon  astsiidi moodustumine 
(Rubinstein et al., 1985)

•Ei kulge paljuräägitud lümfiteid mööda (mida ei ole)• (See mehhanism on võimalik ka maksapaisu korral 
südamepuudulikkusega patsientidel) 

A. Altraja ©2011
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Hepaatilise hüdrotooraksi põhjused

A. Altraja ©2011

• Maksatsirroos, tavaliselt alkohoolne, seotud 
portaalhüpertensiooniga • Pleuraefusioon tekib 6-10%-l, enamasti (70%-l) on efusioon
parempoolne (vasakpoolne 16%, mõlemapoolne 16%)• Harvem hepaatiline venooklusiivne haigus 

Allikaks suurenenud filtratsioon kahest süsteemist:
• Värativeenisüsteem – süsteemse tsirkulatsiooni osana  madal 

valgusisaldus
• Maksasinusoidid – kõrgem läbilaskvus proteiinidele  kõrgem 

proteiinikontsentratsioon• Resultandiks vedelik valgusuhtega (seerumi valgusisaldusse) 
reeglina <0,5 (Paré et al. 1983)• Light’i kriteeriumid reeglina töötavad• Piiripealsetel juhtudel (Pf/S valgusuhe >0,5) aitab plasma-
efusiooni albumiini gradient: transudaadi korral on see ≥11 g/L

Hepaatilise hüdrotooraksi diagnostika

A. Altraja ©2011

• Sageli suur, unilateraalne efusioon
• Kui ka astsiit olemas  asi suhtelisel selge
• Videotorakoskoopia – defektide tuvastamine 

intraperitoneaalselt viidud metüleensinise lahuse abil
• Madala rakusisaldusega transudaat
• Rakkudest domineerivad lümfotsüüdid ja mesoteelirakud
• Vee äraimendumise tõttu on proteiinisisaldus 

astsiidivedeliku omast natuke kõrgem 
• Võimalik radiomärgistatud albumiini viimine pleura- või 

kõhuõõnde

Hepaatilise hüdrotooraksi ravi

A. Altraja ©2011

• Sageli komplitseerub infitseerumisega
• Seisundi ravi ühtib põhihaiguse raviga
• Astsiidi produktsiooni kontrollimine
• Transjugulaarne portosüsteemne šuntimine (TIPS) (Gordon

et al., 1997)

• Pleuravedeliku eemaldamine on mitmetel põhjustel 
probleemne, vedelik koguneb kiiresti uuesti

• Keemiline pleurodees ja/või diafragma defekte 
korrigeerivad operatsioonid

Transudaatide tähtsamad põhjused II

• Nefrootiline sündroom•Langenud plasma onkootne rõhk – efusioon 
sagedamini mõlemapoolne, kuna mõju on süsteemne• Kopsu või selle osa atelektaas•Langenud rõhk pleuraõõnes, mis soodustab 
transudaadi väljumist mikrotsirkulatsioonist• Kopsuarteri emboolia•Kongestiivse südamepuudulikkusega sarnane 
mehhanism;•Mõnikord võib kahjustus (hüdrostaatilise rõhu tõus) 
olla lokaalne – lokaalsem – rõhu tõus emboliseerunud
veresoonest kõrvale jäävates kopsuosades)

A. Altraja ©2011

Pleuraeksudaadid I
• Kõige sagedasemad põhjused on seotud infektsioonidega:•Mitmed bakteriaalsed infektsioonid, sealhulgas 

parapneumooniline (“pneumoonia kõrval esinev”) efusioon•Tuberkuloos jt. mükobakterioosid•Seeninfektsioonid•Viirusinfektsioonid• Pahaloomulised kasvajad: (40-87% juhtudest leitakse maliigsed 
rakud pleuravedeliku tsütoloogilisel uuringul):•Kopsuvähk pideva kasvuga pleurale –•Metastaatiline külv pleurale, võimalik kõikide kasvajate 

osas, kopsuvähi korral on need kaugmetastaasid (M1)•Pleura mesotelioom•Lümfoomid• Kopsuarteri emboolia, kopsuinfarkt:•Kapillaaride permeabiliteedi suurenemine, lokaalne põletik
A. Altraja ©2011

Pleuraeksudaadid II
• Kõhuõõne organite haigused:•Pankreatiit (amülaasi aktiivsuse tõus)•Diafragmaalune abstsess•Astsiit•Postoperatiivsed seisundid• Süsteemsed haigused:•Reumatoidartriit•SLE• Vaskuliidid:•Wegeneri granulomatoos• Ravimitest põhjustatud:•Nitrofurantoiin, bromokrüptiin, metotreksaat• Hemotooraks ja külotooraks• Erinevad muud põhjused:•Sarkoidoos, amüloidoos, ureemia, infarktijärgne sündroom 

(kapillaaride permeabiliteedi suurenemine, tavaliselt 
põhjuseks lokaalne põletik)

A. Altraja ©2011
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Pleuravedeliku olulised lisauuringud

• Biokeemiline uurimine: •Algab juba transudaadi ja eksudaadi eristamisest, 
järgnevad lisauuringud• Patotsütoloogiline uurimine:•Kasutame ka nn. “patohistoloogilist” uurimist:•Oluline kogus vedelikku (50-100 mL) 

tsentrifuugitakse•Sadet kui kompaktset massi (želatiingeelina) 
käsitletakse koetükina, lõiked mikrotoomil•Suurendab oluliselt tsütoloogilise uuringu 
“võimsust”• Mikrobioloogiline uurimine

A. Altraja ©2011

Pleuravedeliku patotsütoloogiline uurimine

Oluline:• Pahaloomulised kasvajad: •Maliigsete rakkude esiletoomine•Kasvaja, selle tüübi määramine (mesotelioom, 
kartsinoom)•Kasvaja leviku diagnoosimine pleurale (“maliigne
pleuraefusioon” või mitte)•Võimaliku algkolde suhtes viidete saamine• Muud rakud pleuravedelikus:•Tavaolukorras ülekaalus mesoteelirakud ja/või•Veresüsteemi rakud

A. Altraja ©2011

Pleuravedeliku patotsütoloogiline uurimine
Leukotsüütide valem:• Neutrofiilide esinemine viitab ägedale, tavaliselt 

bakteriaalsele põletikule• Lümfotsüütide ülekaal viitab kroonilisemale protsessile –
tuberkuloosi, süsteemsete sidekoehaiguste ja 
pahaloomuliste kasvajate korral on enamik leukotsüütidest 
lümfotsüüdid• Eosinofiilide esinemine (>10%) seostub hemorraagiaga, 
traumaga, õhu esinemisega pleuraõõnes lisaks vedelikule, 
reaktsiooniga ravimi(te)le, parasitaarsele infektsioonile, 
asbestiekspositsioonile või Churg-Strauss’i vaskuliidile. 
Eosinofiilia viitab enam healoomulisele protsessile, kuid ei 
välista maligniteeti• Basofiilia (>10%) on harv, viitab leukeemilisele infiltraadile 
pleural• Plasmarakkude suurt osakaalu täheldatakse müeloomtõvega
patsientidel pleura haaratuse korral

A. Altraja ©2011

Pleuravedeliku patotsütoloogiline uurimine

Muud rakud:• Mesoteelirakkude ülekaal on ilmne transudaatides, 
eksudaatide korral on nende suhteline osakaal väike 
(tuberkuloosse eksudaadi korral ei ületa 5%). 
Mesoteelrakke on vahel laboris raske eristada 
kasvajarakkudest!• Süsteemse erütematoosse luupusega (SLE) patsientidel 
leidub pleuravedelikust LE-rakke

• Maliigsed rakud

A. Altraja ©2011

•76-aastane naispatsient vasakpoolse pleuramesotelioomiga. Algselt 
pleuropneumooniana trakteeritud haigusjuht. Näha pleurapaksend ja efusioon 
vasakul, puudub aga pneumooniale sobiv kopsuinfiltraat. Rindkerevalu ja hingeldus 
domineeris muude sümptomite (palavik, köha) üle.

A. Altraja ©2011

•Sama 76-aastane naispatsient vasakpoolse pleuramesotelioomiga. CT 
ülesvõttel näha vasakul basaalsel kopsu ümbritsev, ebatasase kontuuriga, 
paksenenud pleuraalsest koest kasvaja

A. Altraja ©2011
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Pleuramesotelioomi tsütoloogiline ja histoloogiline
diagnostika

Pleuravedeliku uurimine•Vedelikuks seroosne eksudaat, sageli ka selgesti 
hemorraagiline•Pleuravedelikust tsütoloogiliselt lõplik diagnoos 

diferentsimisraskuste tõttu maliigsete ja reaktiivsete 
mesoteelirakkude vaid 35-50%

Pleurabiopsia – võib mitte tabada haiguskollet
Diagnostiline operatsioon:•Torakotoomia – kindlaim viis diagnostikaks•Videotorakoskoopia (VATS) - kui tehniliselt on juurdepääs 
võimalik

•Maliigsuse tunnustega rakkude leiu korral oluline eristada 
adenokartsinoomist!

A. Altraja ©2011

Pleuramesotelioomi morfoloogiline 
diferentsiaaldiagnostika

Immunohistokeemia ja histokeemia – erinevalt 
adenokartsinoomi rakkudest:
•Värvuvad mesotelioomi rakud kalretiinile, 
vimentiinile ja difuusselt keratiini valkudele
•On aga negatiivsed kartsinoembrüonaalse 
antigeeni (CEA), Leu-M1 ja mutsikarmiini suhtes

•Asbestikiudude esinemine kopsudes ja 
pleurabiopsia materjalis 

A. Altraja ©2011

Pleuravedeliku biokeemiline uurimine I
Laktaadi dehüdrogenaasi (LDH) aktiivsus:• Kasutusel põhiuuringuna, nagu ka üldproteiini sisaldus, 

eksudaadi eristamiseks transudaadist• Sobiv hindamaks dünaamikas pleuraruumi põletiku 
aktiivsust – näit. parapneumoonilise efusiooni muutumisel 
empüeemiks tõuseb LDH aktiivsus oluliselt, põletiku 
antibakteriaalsele ravile allumisel aga langeb

Glükoos:• Madal glükoosisisaldus (pleuravedeliku/seerumi sisalduste 
suhe <0,5) seostub: •Empüeemi•Süsteemsete sidekoehaiguste•Tuberkuloosi või •Pahaloomuliste protsessidega

pH:• <7,3 (kui vere pH on normis) esineb samade haiguste korral, 
kui madal glükoosisisaldus

A. Altraja ©2011

Pleuravedeliku biokeemiline uurimine II
ADA (adenosiini deaminaas):• Suurenenud aktiivsus viitab üldjuhul tuberkuloossele 

pleuriidile, pleuraempüeemile või liigesreumale (Vt. edasi 
Tuberkuloosne pleuriit)

Lüsotsüüm:• Tõusnud lüsotsüümi aktiivsus pleuravedelikus (seerumi 
omaga võrreldes) viitab samadele seisunditele, mis tõusnud 
ADA aktiivsuski

Amülaas:• Aktiivsus tõusnud (pleuravedeliku ja seerumi amülaasi
aktiivsuste suhe >1,0):• Kõhunäärme haiguste (ägeda põletiku või kasvajate) või 
söögitoru intaktsuse (sülje amülaas) korral• Veel kõrgemad väärtused on pankrease tsüsti ja pleuraõõne 
vahelise uurise korral • Amülaasi sisalduse tõus on siiski ebaspetsiifiline leid –
esineb 10% patsientidest, kellel eelnimetatud haigusi ei ole

A. Altraja ©2011

Pleuravedeliku mikrobioloogiline uurimine

Külvid• Aeroobsetele bakteritele• Anaeroobsetele bakteritele• Mükobakteritele (tuberkuloositekitajatele)• Bactec meetod

A. Altraja ©2011

Pleuravedeliku infektsioossed põhjused: 
tuberkuloosne pleuriit

• Eksudaat• Anamneesis võib olla kontakt tuberkuloosiga• Tuberkuloositekitajate vastu suunatud rakulise 
immuunvastuse vahendatud protsess• Lümfokiinid suurendavad pleura kapillaaride permeabiliteeti)• Tuberkuloositekitajaid harilikult ei leidu • Külvid 20-30% M. tuberculosis’e suhtes positiivsed• Pime pleurabiopsia - diagnoosi saamise tõenäosus <70%• Torakoskoopia (VATS) laialdaselt kasutusel, kõrge 
diagnostilise väärtusega (enne protseduuile suunamist 
vajalik alati veenduda, et diagnoosi ei saa teha muude 
uuringute alusel – oodata Bactec külvide vastuseid)• Tsütoloogiliselt lümfotsütoos kuni 100%, põhiliselt T-
lümfotsüüdid

A. Altraja ©2011
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Tuberkuloosse pleuriidi puhused lisauuringud

• ADA (adenosiini deaminaasi) aktiivsus pleuravedelikus > 
ADA aktiivsus seerumis• Kui pleuravedeliku rakulisest osas enamik on lümfotsüüdid
ja ADA aktiivsus on >45 U/L, on tuberkuloosi diagnoos väga 
tõenäoline• Lüsotsüümi aktiivsus >20 mg/L koos kõrge suhtega seerumi 
lüsotsüümisisaldusse (suhe >2,0) eristab tuberkuloosipuhust 
pleuravedelikku maliigsest pleuraefusioonist

A. Altraja ©2011

Pleuravedeliku infektsioossed põhjused: 
parapneumooniline efusioon

• Eksudaat• Põletik ulatub pleurani, mediaatorite toimel kapillaaride 
permeabiliteet suureneb• Kõrged kuni väga kõrged LDH aktiivsuse väärtused• Neutrofiilsete granulotsüütide domineerimine

• Eksudaat:• Kas resorbeerub (paraneb koos pneumoooniaga) • või areneb empüeem (kui ravi hilineb, ei ole efektiivne või 
arsti poole ei pöördutagi• Viiruspneumoonia või atüüpiliste pneumooniate korral 
hulgad väikesed – pleuriitiline rindkerevalu

A. Altraja ©2011

Pleuravedeliku infektsioossed põhjused: 
pleuraempüeem

• Kui pleuravedelikku pääseb mädatekitajaid baktereid ja 
vedelik muutub mädaseks• Ca 40% pneumooniatest tekib parapneumooniline efusioon• Piir parapneumoonilise efusiooni ja empüeemi vahel on 
ebaselge• Empüeem määratletakse kliinilistel alustel (mäda)

Empüeemil esineb reeglina:• Neutrofiile > 15 000/mm3• Proteiinisisaldus >30 g/L• Tihedus >1018 kg/m3• pH < 7,2• Pleuravedelikus (PF) glükoos < seerumis (S) glükoos• Pleuravedelikus LDH >> Seerumis LDH
A. Altraja ©2011

Püopneumotooraks – ravimata pneumoonia sagedane komplikatsioon

63-aastane naispatsient püopneumotooraksiga. Haigestunud mitu kuud tagasi, kuid ei 
pöördunud arsti poole. Näha paremal pool massiivne pleuraefusioon koos jorisontaalse
nivooga, samuti keskseinandi nihe tervele poolele. 

A. Altraja ©2011

Püopneumotooraks – ravimata pneumoonia sagedane komplikatsioon

Sama 63-aastane naispatsient püopneumotooraksiga. Seisund pärast dreeni asetamist ja 
mäda väljutamist. Näha dreen, samuti vedelikunivooga õhkrind koos osaliselt 
kollabeerunud ja sellisesse asendisse fikseerunud parema kopsuga.

A. Altraja ©2011

Püopneumotooraks – ravimata pneumoonia sagedane komplikatsioon

CT uuring rindkerest samal 63-aastasel naispatsiendil püopneumotooraksiga. Seisund 
pärast dreeni asetamist ja mäda väljutamist. Näha dreen ja osaliselt kollabeerunud ning 
sellisesse asendisse fikseerunud parem kops (alasagar) koos selgelt paksenenud 
vistseraalse pleuraga. Parempoolselt kaadrilt on näha, et paremal kopsul on suhteliselt 
paremini säilinud ülasagar.

A. Altraja ©2011
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Pleuraempüeemi tekkepõhjused 
(infektsiooni lähtumine):

• >50% juhtudest saab empüeem alguse kopsu 
bakteriaalsetest või seeninfektsioonidest (üle 
parapneumoonilise efusiooni)• Pleuraõõnde ulatuvad traumad• Spontaanne õhkrind• Söögitoru ruptuur• Mediastiniit• Sepsis• Diafragmaalune abstsess• Jne.

A. Altraja ©2011

Pleuraempüeemi tekitajad

• S. pneumoniae 35%• S. aureus 36%• E. coli 30%• P. aeruginosa 25%• Bacteroides spp. 20%

A. Altraja ©2011

Pleuraempüeemi faasid

• Seroosne faas – vedelik steriilne• Fibriinmädane faas – bakteriaalne protsess – mäda 
komponendid, algab fibriini ladestumine• Organisatsioonifaas•Fibriin koguneb kiiresti – tekib 

pleura(vedeliku)ruumi kambristumine (jaotumine 
isoleeritud ja ühe dreeniga ravimatuteks 
kambriteks)•Algab organiseerumine – tekib pleura 
paksenemine, eksudaadi muutumine 
mittevoolavaks, liidete sidekoestumine, suureneb 
uuriste risk
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Pahaloomulised kasvajad pleuraefusioonide põhjustena

• 50% efusioonidest, eriti vanemas eas• Tavaliselt kopsu-, rinna- või seedeelundite vähk, võimalikud 
ka teised paikmed (günekoloogiline sfäär, eesnääre jne.)• Efusiooni olemasolu ei tähenda, et maliigsed rakud oleksid 
levinud pleurale• Maliigseid rakke kuni 60%• Võimalik ka mesotelioom• Kartsinoembrüonaalse antigeeni (CEA) kõrge sisaldus toetab 
vähi diagnoosi
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Maliigne ja paramaliigne pleuraefusioon

Kasvajate korral esineda võiv pleuraefusioon võib olla 
kahesugune:

• Maliigne efusioon - maliigsed rakud on levinud pleurale –
lokaalne põletik, vasopermeabiliteedi tõus – hemorraagiline 
vedelik, vedelikus leiduvad kasvajarakud• Paramaliigne efusioon – kasvajarakke pleural ega vedelikus 
ei ole•Tegemist on lümfidrenaaži häiretega, näiteks 

tsentraalsemale jäävast kasvajast – tagajärjeks on 
valgurohke vedeliku kogunemine pleuraõõnde•Teiseks mehhanismiks atelektaasi korral – langenud 
rõhk pleuraõõnes – eeldus transudatsiooniks
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Pleuraefusioon enne ja pärast punktsiooni

•82-aastane naispatsient ebaselge pleuraefusiooniga vasakul•Patotsütoloogiliselt kahtlus maliigsele efusioonile
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Pleuraefusioonid süsteemsete sidekoehaiguste korral

Reumatoidartriit (pleuraefusioon võib olla esmane sümptom):• Immuunkompleksid kinnituvad pleura kapillaaridele 
põletik  permeabiliteedi tõus• Esineb enam keskealistel seropositiivsetel meestel• Madal glükoosisisaldus, madalam pH, madal komplemendi 
komponentide C3 ja C4 sisaldus

Süsteemne erütematoosne luupus (SLE):• Ühe või mõlemapoolselt kuni 50%• Kaasneb perikardiefusioon• ANA, anti-DNA antikehadel, esinevad immuunkompleksid, 
madal komplemendi komponentide C3 ja C4 sisaldus• Glükoosisisaldus ei ole madaldunud
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Pleuraefusioonide muud põhjused
Kõhuregiooni haigused:• Äge pankreatiit – vasemale, võib olla rohkelt, kõrge amülaasi

aktiivsus• Diafragmaalune abstsess – vedelik, infektsioon lümfiteede 
kaudu

Külotooraks:• Lümfangioleiomüomatoos (LAM), trauma või operatsiooni 
tagajärjel• Kui pleuraefusioon kestab piisaval pikka aega: 
kolesterooli kogunemine (vahel nähtav peente helvestena 
makroskoopiliselt)  “pseudokülotooraks”

Ebaselge pleuraefusioon (Pleuritis non ultima definita, NUD):• Lümfoom, mesotelioom, kartsinoom• 15% juhtudest jääbki põhjus ebaselgeks, kaob ja ei tule 
tagasi
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Pleuraefusioonide põhjuste ja pleura haiguste edasine 
selgitamine

Invasiivsemad meetodid:• Pleurabiopsia• (Video)torakoskoopia (Video-assisted Thoracoscopic
Surgery, VATS)
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