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Резюме
Въведение: Малигнените плеврални изливи (МПИ) включват в себе си хетерогенна група от 

симптоми, водещи до висока степен на морбидност при пациенти със злокачествени заболява-
ния.

Цел на проучването: Целта на настоящето проучване е изследване на плевралните концен-
трации на цитокините VEGF, IL-8, TGF-β след плевродеза с талк в сравнение с тези, индуцирани 
от сребърен нитрат, йодповидон и доксициклин, с оглед оценяване на техния плевродезен по-
тенциал.

Материали и методи: Проведе се проспективно проучване за 2,5 годишен период (от 04. 
2007 до 08. 2009 год.), при което са хоспитализирани 80 пациенти с плеврални изливи със злока-
чествена генза. При всички болни се извърши химическа плевродеза. На 24-я постоперативен 
час от плевралния ексудат отделен от гръдния дрен се вземаше материал за изследване на ци-
токините

Резултати: В сравнение с талковата група, нивата на TGF β1 на 24-я час след плевродеза с 
йодповидон са по-високи. Доксициклиновата плевродеза, в сравнение с талковата, не се раз-
личава статистически. Плевродезата със сребърен нитрат, води до значително по-високи нива 
на TGF β1, сравнена с талковата плевродеза (p<0,001). Нивата на вазоактивния растежен фактор 
на 24-я час след извършване на плевродезата с талк и йодповидон са статистически съпостави-
ми (p=0,361). По този показател Доксициклиновата и сребърен нитрат плевродезата водят до 
по-ниска плеврална секреция на VEGF в сравнение с групата с талкова плевродеза (p<0,001). 
И четирите агента водят до повишаване на концентрацията на IL-8 до високи стойности (до 50 
000 pg/ml), като при сравняването им с промените след талкова плевродеза няма статистическа 
значима разлика при нито един от тях.

Заключение: Въз основа на получените от нас резултати, може да обобщим, че на базата на 
цитокиновата плеврална продукция, йодповидон плевродезата е с по-висок фибробласт стиму-
лиращ потенциал на мезотелните клетки на плеврата, като и води до по-изразена неоангиогене-
за, след инсталирането му при пациенти с малигнени плеврални изливи.

Ключови думи: малигнени плеврални изливи, плевродеза, цитокини
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Abstract
Introduction: Malignant pleural effusions consist heterogeneous groups of symptoms, leading to 

high level of morbidity in patients with malignant diseases.
Aim of study: The aim of our study is to investigate pleural levels of cytokines VEGF, IL-8, TGF-β1 

after talc pleurodesis, compared with iodpovidone, doxycycline and silver nitrate ones, in view to 
determine their pleurodesis activity.

Materials and methods: Prospective study is conducted for 2.5 years (from 04. 2007 to 08. 2009), in 
which 80 patients were hospitalized with malignant pleural effusions. All patients in the study carried 
out chemical pleurodesis. On the 24th postoperative hour from pleural fluid separated from the chest 
drain we take a material for the study of cytokines.

Results: Compared with talc group, the levels of TGF β1 at 24 hours after pleurodesis with 
idopovidone are higher. Doxycycline pleurodesis compared with fraught talc is not statistically 
different. Pleurodesis with silver nitrate, leads to significantly higher levels of TGF β1, compared with 
talc one (p <0,001). The levels of vasoactive growth factor 24 hours after performing pleurodesis 
with talc and iodpovidone were statistically comparable (p = 0,361). Doxcycycline and silver nitrate 
pleurodesis leading to lower pleural VEGF secretion compared with talc pleurodesis (p <0,001). All 
four agents increasing the concentration to high values (up to 50 000 pg/ml), by comparing them 
with changes after talc pleurodesis no statistically significant differences was seen in any of them.

Conclusion: Based on these results we can summarize that on the basis of pleural cytokine 
production iodpovidone pleurodesis has a higher potential of stimulating fibroblast mesothelial cells 
in pleural cavity, as well as lead to more pronounced neoangiogenesis after its installation in patients 
with malignant pleural effusions.

Key words: malignant pleural effusion, pleurodesis, cytokines
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Въведение
Малигнените плеврални изливи (МПИ) 

включват в себе си хетерогенна група от симп-
томи, водещи до висока степен на морбидност 
при пациенти със злокачествени заболявания 
(9). Te може да са първа проява на злокачест-
вено заболяване, да се изявяват като късно 
усложнение при пациенти с вече установено 
туморно огнище или да бъдат проява на реци-
див на заболяването след проведена противо-
туморна терапия. 

Въпреки, че злокачествените плеврални из-
ливи могат да бъдат причинени от всички кле-
тъчни видове тумори, в над 75 % от случаите 
те са резултат на неоплазми на белия дроб, 
млечна жлеза, яйчниците и лимфоми (15). Ме-
тастатичният аденокарцином е най-честия 
клетъчен тип.

Торакоскопският оглед на плевралната кухи-
на на пациенти с МПИ установява при повече-
то от тях наличие на капилярна мрежа по пари-
еталната плевра и в тази връзка и хеморагичен 
плеврален излив (6). Ангиогенезата е важен 
фактор при формирането на злокачествените 
изливи. Вазоактивният ендотелен растежен 
фактор (VEGF) е от значение за растежа на ен-
дотелните клетки и ключов при формирането 
на малигнените изливи. 

Интерлевкин-8 (IL-8) е човешки хемокин, по-
тенциален ангиогенезен фактор, който инду-
цира ендотелно-клетъчния хемотаксис и про-
лиферация in vivo и in vitro (4,10). Той води до 
туморен растеж и ангиогенеза както при дреб-
ноклетъчни, така и при недребноклетъчни бе-
лодробни карциноми (19). 

Трансформиращият растежен фактор-β 
(TGF-β) е маркер не само за ефективността на 
плевродезата, но има и значение сам по себе 
си като агент за плевродеза, в ролята си на 
профибротичен и антиинфламаторен цитокин 
(7, 13). При хората TGF-β се среща в три изо-
форми (β1, β2 и β3), като всяка една тях води 
до продукция на фиброзна тъкан.

Талкът е най-използваният в световен ма-
щаб агент за плевродеза, като отношението 
цена/ефективност е оптималното (9). През 
последните години публикациите, свързани с 
усложненията, както от страна на дихателната 
система, така и на други органи след талкова 
плевродеза зачестиха, което налага търсенето 
на негова алтернатива. 

Целта на настоящето проучване е изследва-
не на плевралните концентрации на цитоки-
ните VEGF, IL-8, TGF-β1 след плевродеза с талк 
в сравнение с тези, индуцирани от сребърен 
нитрат, йодповидон и доксициклин, с оглед 
оценяване на техния плевродезен потенциал.
Mатериали и методи

Проведе се проспективно проучване за 2,5 
годишен период (от 04. 2007 до 08. 2009 год.), 
при което са хоспитализирани 80 пациенти с 
плеврални изливи със злокачествена генеза. 
При всички болни постъпили в клиниката за 

Introduction
Malignant pleural effusions (MPI) incorporate 

heterogeneous group of symptoms, leading to 
high morbidity in patients with malignant dis-
eases (9). They may be the first manifestation of 
malignancy, to develop as late complication in 
patients with already established tumor outbreak 
or be evidence of recurrent disease following a 
cancer therapy.

Although malignant pleural effusions can be 
caused by all cell types of tumors in more than 
75% of cases are due to cancers of the lung, mam-
mary, ovary and lymphoma (15). Metastatic ad-
enocarcinoma is the most frequent cell type.

Thoracoscopic view of the pleural cavity of pa-
tients with MPI found in most of them the pres-
ence of capillary network in the parietal pleura 
and in this regard hemorrhagic pleural effusion 
(6). Angiogenesis is an important factor in the 
formation of malignant effusions. Vasoactive en-
dothelial growth factor (VEGF) is important for 
the growth of endothelial cells and crucial in the 
formation of malignant effusions.

Interleukin-8 (IL-8) is a human chemokine, a 
potential angiogenetic factor that induces endo-
thelial-cell chemotaxis, and proliferation in vivo 
and in vitro (4, 10). It leads to tumor growth and 
angiogenesis in both small and in non-small cell 
lung cancer (19).

Transforming growth factor-β (TGF-β) is not 
only a marker for effectiveness of pleurodesis, but 
there are also important in itself as an agent for 
pleurodesis, in its role of anti-inflammatory and 
profibrotic cytokine (7, 13). In humans, TGF-β oc-
curs in three isoforms (β1, β2 and β3), as each of 
them leads to production of fibrous tissue.

Talc is the most common worldwide agent for 
pleurodesis, as the ratio price/effectiveness is op-
timal (9). In recent years, publications related to 
complications from both the respiratory system 
and other organs after pleurodesis are frequent, 
requiring the search for an alternative.

The purpose of this study is an investigation 
of pleural concentrations of cytokines VEGF, IL-8, 
TGF-β after pleurodesis with talc in comparison 
to those induced by silver nitrate iodpovidone 
and doxycycline, with a view to assessing their 
pleurodesis potential.
Materials and methods

Prospective study is conducted for 2.5 years 
(from 04. 2007 to 08. 2009), in which 80 patients 
were hospitalized with malignant pleural effu-
sions. All patients entered the clinic during the 
study carried out chemical pleurodesis. In 73 of 
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периода на проучването се извърши химиче-
ска плевродеза. При 73-ма от тях осъществи-
хме видео-асистрирана торакоскопска плев-
родеза, при 4-ма се извърши трансдренажна 
плевродеза, а при 3-ма от пациентите поради 
наличие на множество плеврални адхезии, 
затрудняващи осъществяването на торакоско-
пия, екзактна биопсия и ефективна плевроде-
за, се премина към миниторакотомия. Плевро-
дезата с талк извършвахме със стерилен талк, 
в дози от 4-5 g. При пациентите подложени 
на трансдренажна плевродеза използвахме 
талково мляко, като 5-6 грама талк се разтва-
ряше в 80 ml 0,5 Sol. Lidocaini. При пациентите 
при които използвахме торакоскопията като 
техника за плевродеза, инсуфлирахме същата 
доза талк в плевралната кухина. Плевродеза-
та с йодповидон извършвахме с помощта на 
10 % йодповидон, разтворен в 80 ml 0,5 Sol. 
Lidocaini. При всички пациенти, при които из-
вършихме торакоскопия, първоначално осъ-
ществихме скарификация на двата плеврални 
листа, с помощта на марлен тампон, след което 
инжектирахме разтвора в кухина. При транс-
дренажната плевродеза извършвахме само 
инжектиране на агента в плеврата без скари-
фикация. Плевродезата със сребърен нитрат 
осъществявахме с 0,5 % Ag NO3, разтворен в 80 
ml 0,5 Sol. Lidocaini. Суспензията представлява-
ше млечно-бяла течност. Техниката на вкарва-
нето му в плевралната кухина, трансдренажно 
или торакоскопски е идентична с тази описана 
при групата с йодповидон. Плевродезата с док-
сициклин извършвахме с оралната форма на 
антибиотика, като дозата бе 10 mg/kg. Разтва-
ряхме го в същите дози 0,5 % Sol. Lidocaini, до 
получавне на жълтеникав разтвор. Техниката 
на поставяне е аналогична на гореописаните. 

Разпределението на пациентите по възраст, 
пол, локализация на излива, Karnofsky score, 
степен на диспнея и функционални параметри 
на дишането е представено в таблица 1. Сте-
пента на диспнея се измерваше с помощта на т. 
нар. Basline Dyspnea Index (BDI), предложен от 
Mahler et al. (14), където:

0 – тежка степен на диспнея
1 – умерено тежка степен на диспнея
2 – диспнея при обичайни физически усилия
3 – диспнея при физически усилия над оби-

чайните
4 – незначителна степен на диспнея
При статистическа обработка на данните не 

се установи сигнификантна разлика по отно-
шение на посочените параметри при четирите 
групи пациенти. От изследването са изключе-
ни всички пациенти с налично активно възпа-
ление (данни за фебрилитет, високи стойности 
на левкоцитите, С-реактивния протеин и ско-
ростта на утаяване на еритроцитите).

На 24-я постоперативен час, от плевралния 
ексудат отделен от гръдния дрен се вземаше 
материал за изследване на цитокините в т. нар. 
„суха епруветка”. Течността се центрофугира-

them we have implemented video assisted tho-
racoscopic pleurodesis, in 4 we had made trans-
drainage pleurodesis, and in 3 of patients because 
of many pleural adhesions hampering implemen-
tation of thoracoscopy, exact biopsy and effective 
pleurodesis we move to minithoracotomy. Talc 
pleurodesis we conducted with doses of 4-5 g. 
Patients undergoing transdrainage pleurodesis 
we used talc milk, in which 5 to 6 grams talc is 
dissolving in 80 ml 0,5 Sol. Lidocaini. In patients 
whom thoracoscopy was used as a technique for 
pleurodesis, talc was insuflated in same dose in 
the pleural cavity.

Pleurodesis with iodpovidone was made us-
ing 10% iodpovidone dissolved in 80 ml 0,5 Sol. 
Lidocaini. In all patients where was performed 
thoracoscopy, we implemented a scarification of 
both pleural sheets, using a gauze pad, and then 
inject the solution into the cavity. In transdrain-
age pleurodesis we just injecting the agent in the 
pleura without scarification.

Pleurodesis with silver nitrate we carried out 
with 0,5% Ag NO3, dissolved in 80 ml 0,5 Sol. Li-
docaini. The suspension was a milky white liquid. 
The technique of insertion into the pleural cav-
ity, thoracoscopic or transdrainage is identical to 
that described in the group with iodpovidone. 
Pleurodesis with doxycycline are doing with the 
oral form of antibiotic, the dose was 10 mg/kg. 
Dissolving it in the same doses of 0,5% Sol. Lido-
caini, to have received a yellow solution. Insertion 
technique is similar to the above.

The distribution of patients by age, sex, location 
of pour, Karnofsky score, extent of dyspnea and 
functional parameters of breathing is presented 
in Table 1. The degree of dyspnea was measured 
using the so-called Basline Dyspnea Index (BDI), 
proposed by Mahler et al. (14), where:

 0 – severe dyspnea
1 – moderately severe dyspnea
2 – dyspnea in ordinary exertion
3 – dyspnea in exertion more then usual 
4 – slight degree of dyspnea

In statistical processing of data not found sig-
nificant difference in these parameters in four 
groups of patients. The survey excluded all pa-
tients with available active inflammation (data for 
fever, high white blood cell count, C-reactive pro-
tein and sedimentation rate of red blood cells).

On the 24th postoperative hour from pleural 
fluid separated from the chest drain we take a ma-
terial for the study of cytokines in the so-called 
"dry test tube." The liquid is centrifuged for 10 min 
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ше за 10 мин. на 1500 оборота и супернатан-
тата се поставяше в моновети, съхранявани 
до момента на изследването на – 800С. Използ-
вани бяха търговски ELISA реактиви human 
TGF β1 (BIOSOURCE Europe S.A.), human VEGF 
(ORGENUIM), human IL-8 (ORGENIUM).

За количествено изследване на цитокините 
разредените ексудати, вътрешните контроли и 
стандартите на теста се накапваха върху твърда 
фаза с моноклонални антитела срещу съответ-
ния цитокин (поради очакваните високи стой-
ности, пациентските проби бяха предварител-
но разреждани 1:10 за TGF β1, 1:100 за VEGF и 
1:200 за IL-8. Получените стойности след края 
на отчитането бяха умножавани със съответ-
ния фактор на разреждане за определяне на 
крайната концентрация в ексудата. След инку-
бация и измиване се поставяше пероксидазен 
конюгат (второ антивидово антитяло) за обра-
зуване на комплекс с цитокина. Следваше вто-
ро промиване за отстраняване на несвързания 
конюгат. При прибавяне на хромогенен суб-
страт за ензима настъпваше цветна реакция, 
маркираща наличие на цитокини. Абсорбция-
та, която е пропорционална на цитокиновата 
концентрация, се измерваше колориметрично 
на ELISA рийдер (TECAN) на 450 и 630 nm. Чрез 
построяване на стандартна крива се определя-
ше концентрацията на всеки цитокин.

Мерните единици за TGF β1 бяха ng/ml, а за 
VEGF и IL-8 – pg/ml. Вътре и между тестовата ва-
риабилност беше до 10%, аналитичната чувст-
вителност за TGF β1 – 23,76 ng/ml, за VEGF – 10 
pg/ml, а за IL-8 – 2 pg/ml.

Статистическата обработка на данните се из-
върши с помощта на статистическата програма 
SPSS ver. 15.0. За сравнение на резултатите се из-
ползваше Mann – Whitney U test, при който при 

at 1500 rpm and the supernatant placed in con-
tainer stored until research at – 800C. We had used 
commercial ELISA reagents were human TGF β1 
(BIOSOURCE Europe SA), human VEGF (ORGENU-
IM), human IL-8 (ORGENIUM).

For quantitative study of cytokines diluted exu-
dates, internal controls and standards of the test 
drops on solid phase with monoclonal antibod-
ies against the cytokine (due to expected high 
levels, patient samples were diluted 1:10 prior to 
TGF β1, 1:100 for VEGF and 1 : 200 for IL-8. Values 
obtained after reporting were multiplied by the 
appropriate dilution factor to determine the final 
concentration in the exudate. After incubation 
and washing is placed peroxidase conjugate (sec-
ond antibody) to form a complex with cytokines. 
Following second wash to remove unbound 
conjugate. With the addition of chromogenic 
substrate for the enzyme reaction drew colorful, 
marking the presence of cytokines. Absorption, 
which is proportional to the cytokine concentra-
tion was measured colorimetrically riyder of ELI-
SA (TECAN) at 450 and 630 nm. By constructing 
a standard curve determine the concentration of 
each cytokine.

The units of TGF β1 were ng / ml, and for VEGF 
and IL-8 - pg / ml. Within and between test vari-
ability was 10%, analytical sensitivity for TGF β1 
- 23,76 ng / ml, for VEGF - 10 pg / ml, and for IL-8-2 
pg / ml.

Statistical data processing is done using the 
statistical program SPSS ver. 15.0. For comparison 
of the results was used Mann - Whitney U test, 
where a value of p <0,05, hypothesis H1 is ac-

Tаб. 1 Характеристика на пациентите подложени на плевродеза.

Резултатите са представени като средна стойност ± SD (стандартно отклонение),  
*FVC – форсиран витален капцитет, **FEO1 – форсиран експираторен обем за 1 сек.

 
Характеристика
Възраст(год.)
Пол (брой м/ж)
Локализация на излива
 дясно
 ляво
Karnofsky score(%) 
Степен на диспнея
FVC (%)*
FEO1 (%)**

Талкова  
плевродеза
60,6 ± 10,28

10/10

13
7

47,5 ± 12,9
2,03 ± 0,68
57,4 ± 6,5
53,1 ± 6,3

Йодповидон плев-
родеза

68,45 ± 12,45
8/12

9
11

45,5 ± 15,3
1,76 ± 0,33
52,4 ± 5,4
48,8 ± 4,7

Доксициклинова 
 плевродеза
66,4 ± 10,25

12/8

11
9

46,5 ± 10,3
1,84 ± 0,97
53,9 ± 9,6

50,2 ± 10,9 

Плевродеза със сребърен 
нитрат

66,2 ± 10,29
11/9

7
13

46,5 ± 13,8
1,92 ± 1,2

55,3 ± 11,5
52,5 ± 10,6 

Tab.1 Characteristics of patients treated with pleurodesis. 

Results are presented as mean ± SD (standard deviation),  
* FVC - forced vital capacity, ** FEO1 - forced expiratory volume in 1 sec.

 
Characteristics
Age(years)
Sex (number m/f )
Localization of effusion
 right
 left
Karnofsky score(%) 
Dyspnea degree
FVC (%)*
FEO1 (%)**

Talc  
pleurodesis
60,6 ± 10,28

10/10

13
7

47,5 ± 12,9
2,03 ± 0,68
57,4 ± 6,5
53,1 ± 6,3

Iodpovidone 
pleurodesis
68,45 ± 12,45

8/12

9
11

45,5 ± 15,3
1,76 ± 0,33
52,4 ± 5,4
48,8 ± 4,7

Doxycycline  
pleurodesis
66,4 ± 10,25

12/8

11
9

46,5 ± 10,3
1,84 ± 0,97
53,9 ± 9,6

50,2 ± 10,9 

Silver nitrate 
pleurodesis
66,2 ± 10,29

11/9

7
13

46,5 ± 13,8
1,92 ± 1,2

55,3 ± 11,5
52,5 ± 10,6 
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Фиг. 1 Плеврални нива (ng/ml) на TGF β1 на 24-я постопера-
тивен час.
Fig. 1 Pleural levels (ng / ml) of TGF β1 at 24 postoperative hours

Фиг. 2 Плеврални нива (pg/ml) на VEGF на 24-я постоперати-
вен час.
Fig. 2 Pleural levels (pg / ml) of VEGF at 24 postoperative hours.

стойност на p < 0,05, се приемаше H1 хипотеза-
та, т.е. стойностите за изследваната група и тези 
на референтната група не произлизат от една и 
съща генерална съвкупност. Това означава, че 
двете групи се различават статистически.
Резултати

При изследване на нивата на TGF β1 от плев-
рална течност на болни претърпели плевроде-
за със талк, йодповидон, доксициклин и сре-
бърен нитрат получихме следните резултати, 
представени на Фиг. 1.

В сравнение с талковата група, нивата на TGF 
β1 на 24-я час след плевродеза с йодповидон 
са по-високи (p<0,001). Доксициклиновата 
плевродеза, в сравнение с талковата, не се 
различава статистически (p=0,122). Плевроде-
зата със сребърен нитрат, води до значително 
по-високи нива на TGF β1, сравнена с талковата 
плевродеза (p<0,001).

На Фиг. 2 представяме нивата на вазоактив-
ния ендотелен растежен фактор на 24-я час 
след извършването на плевродезата. Резулта-
тите са в pg/ml.

От посочената диаграма може да заключим, 
че нивата на вазоактивния растежен фактор 
на 24-я час след извършване на плевродезата 
с талк и йодповидон са статистически съпо-
ставими (p=0,361). По този показател докси-
циклиновата и сребърен нитрат плевродезата 
водят до по-ниска плеврална секреция на VEGF 
в сравнение с групата с талкова плевродеза 
(p<0,001).

Резултатите след изследването на плеврал-
ните нива на IL-8 на 24-я постоперативен час са 
представени на Фиг. 3. И четирите агента водят 
до повишаване на концентрацията му до висо-
ки стойности (до 50 000 pg/ml), като при срав-
няването им с промените след талкова плевро-
деза няма статистическа значима разлика при 
нито един от тях.
Обсъждане

На базата на получените резултати приема-
ме, че още в ранните часове след плевродеза-
та с йодповидон се установява статистическо 
значимо повишаване на профибротичния TGF 
β1, в сравнение с талка. В много по-висока 
степен, повишението се провокира след при-

cepted, ie values for the studied group and those 
of the reference group did not originate from the 
same population. This means that both groups 
differ statistically.

Results
In a study of the levels of TGF β1 from pleural 

fluid of patients undergoing pleurodesis with talc, 
iodpovidone, doxycycline and silver nitrate we re-
ceived the following results presented in Fig. 1.

Compared with talc group, the levels of TGF β1 
at 24 hours after pleurodesis with idopovidone 
are higher (p <0,001). Doxycycline pleurodesis 
compared with fraught talc is not statistically dif-
ferent (p = 0,122). Pleurodesis with silver nitrate, 
lead to significantly higher levels of TGF β1, com-
pared with talc one (p <0,001).

At Fig. 2 we present levels of vasoactive endo-
thelial growth factor at 24 hours post-pleurode-
sis. The results are in pg / ml.

Of that chart can conclude that the levels of 
vasoactive growth factor 24 hours after perform-
ing pleurodesis with talc and iodpovidone were 
statistically comparable (p = 0,361). Doxcycy-
cline and silver nitrate pleurodesis leading to 
lower pleural VEGF secretion compared with talc 
pleurodesis (p <0,001).

The results after examination of pleural levels of 
IL-8 at 24 postoperative hours are shown in Fig. 
3. All four agents increasing the concentration to 
high values (up to 50 000 pg / ml), by comparing 
them with changes after talc pleurodesis no sta-
tistically significant differences was seen in any of 
them.

Discussion
Based on results we assume that in the early 

hours after pleurodesis with iodpovidone is 
established statistically significant increase in 
profibrotic TGF β1, compared with talc one. In a 
much higher level, the increase is provoked in the 
pleura after administration of silver nitrate. With 
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regard to VEGF, however, is identical iodpovidone 
potential for its increase relative to talc, while sil-
ver nitrate leads to the lowest measured pleural 
concentrations of all four agents.

The importance of TGF β3 in the process of 
pleurodesis in experimental conditions, rabbits, 
and in in vitro models with human cells was inves-
tigated by Kalomenidis et al. (11). They injected 
varying amounts of cytokines in the pleural cav-
ity of rabbits and found that higher doses of TGF 
β3 induce higher degrees of pleural reaction and 
fibrosis, respectively. Using polymerase chain re-
action (PCR) and the authors explore the levels of 
ribonucleic acid responsible for the production of 
collagen I in an in vitro model of human mesothe-
lial cells. They reached the conclusion that a dose 
of 5 ng / ml led to 16-fold higher production of ri-
bonucleotide firm compared to other experimen-
tal doses, the highest of which is 50 ng / ml. The 
authors believe that high doses of this isoform 
of TGF β differently affect the collagen produc-
tion and in this case did not lead to the highest 
levels. Based on excellent results in monitoring 
our patients at 1 month after surgery, especially 
those in which it is applied iodpovidone may as-
sume that isform β1 is dose-dependent in terms 
of collagen production, and hence determines a 
high efficiency of pleurodesis (1). Role of TGF β1 
on fibroblast activity is well studied by Razzaque 
et al. (18), which establish a higher collagen pro-
duction by skin fibroblasts at higher doses of this 
isoform.

In their study, Hsu et al. (10) monitored the 
prognostic significance of VEGF and IL-8 for the 
survival of patients with malignant effusions in 
small and non-small cell lung cancer. They found 
that the worst prognostic factors for survival of 
these patients were smoking and levels in the 
pleural fluid VEGF > 1350 ng / ml. In our study the 
levels of this cytokine are much higher, assum-
ing that they have no predictive value in terms of 
survival, as tested after instalation of an agent for 
pleurodesis in the pleural cavity. On the contrary, 
we assume that higher levels of this factor is as-
sociated with more pronounced angiogenesis, 

ложение в плеврата на сребърния нитрат. По 
отношение на VEGF обаче, йодповидонът е с 
идентичен потенциал за неговото повишаване 
отнесен към талка, докато сребърният нитрат 
води до най-ниски измерени плеврални кон-
центрации от всичките четири агента. 

Значението на TGF β3 в процесите на плев-
родеза в експериментални условия, както на 
зайци, така и в in vitro модели върху човешки 
клетки е проучено от Каlomenidis et al. (11). 
Te инжектират различни количества от цито-
кина в плевралната кухина на зайците, като 
установяват, че по-високите дози TGF β3 пре-
дизвикват по-висока по степен плеврална 
реакция, съответно и фиброза. С помощта на 
полимеразна верижна реакция (PCR) авторите 
изследват и нивата на рибонуклеиновата ки-
селина отговорна за продукцията на колаген I 
в in vitro модел на човешки мезотелни клетки. 
Те достигат до извода, че доза от 5 ng/ml води 
до 16 пъти по-висока продукция на рибонукле-
отиден посредник в сравнение с останалите 
експериментални дози, най-високата от която 
е 50 ng/ml. Авторите считат, че високите дози 
на тази изоформа на TGF β влияят по разли-
чен начин на колагеновата продукция, като в 
случаят не водят до най-високите им нива. На 
базата на отличните резултати при проследя-
ване на нашите пациените на 1-ия месец след 
операцията, най-вече тези при които е прило-
жен йодповидон, може да предположим, че из-
формата β1 е дозозависима по отношение на 
колагеновата продукция, а от там определя и 
по-високата ефективност на плевродезата (1). 
Ролята на TGF β1 върху фибробластната актив-
ност е добре проучен от Razzaque et al. (18), 
които установяват по-висока колагенова про-
дукция от кожните фибробласти при по-висо-
ки дози на тази изоформа. 

В свое проучване Hsu et al. (10) проследяват 
прогностичното значение на VEGF и IL-8 за пре-
живяемостта на пациенти с малигнени изливи 
от дребно и недребноклетъчен белодробен 
карцином. Te установяват, че най-лошите про-
гностични фактори по отношение на преживя-
емостта на тези пациенти са тютюнопушенето 
и нивата в плевралната течност на VEGF>1350 
ng/ml. В нашето проучване нивата на този цито-
кин са многократно по-високи, като считаме, че 
те нямат прогностична стойност по отношение 
на преживяемостта, тъй като са изследвани 
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Фиг. 3 Плеврални нива (pg/ml) на IL-8 
на 24-я постоперативен час.

Fig. 3 Pleural levels (pg / ml) of IL-8 at 24 
postoperative hours.
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resulting in stimulated pleural inflammation and 
fibrosis.

To confirm this hypothesis, we investigate the 
study of Guo et al. (8). They injected into the pleu-
ral cavity of three groups of seven New Zealand 
white rabbits as an agent for pleurodesis TGF β2. 
Two of these groups receive anti-VEGF antibody 
in doses of 10 and 20 mg/kg, while the third (con-
trol) group remained without intravenous ad-
ministration of antibodies. In respect of pleural 
fluid production in rabbits introduced antibod-
ies do not differ from the control group, while 
in terms of macro-and microscopic pleurodesis 
control group had better results compared with 
both groups of animals treated with antibodies. 
This explains precisely the role of endothelium-
producing factor in the process of pleural fibrosis.

Mesothelial cells release IL-8 which is che-
motactic protein. It occurs in large quantities in 
patients with parapneumonic effusions (2). In-
hibition of secretion of IL-8 by neutrophil cells 
blocking mesothelial hemotaxis. In patients with 
empyema was found relation between neutro-
phil count and pleural levels of IL-8. In vivo, in an 
experimental model in rabbits with pleural anti-
bodies that block the production of this cytokine, 
Broaddus et al. (5) inhibit 80% of neutrophil hem-
taxis. This demonstrates that IL-8 plays a key role 
in the pleural inflammation.

One of the first publications for iodpovidone 
induced pleurodesis are by Morales-Gomes (16) 
and Kelly-Garcia (12). The group of Morales-
Gomes the effectiveness after pleurodesis was 
91.6%, and in that of Kelly-Garcia was 64.2%. 
Higher efficiency rates have Olivares-Torres et al. 
(17) (96.1%), which they say are the result of the 
fact that iodpovidone plerodesis be carried out at 
the end of the therapeutic thoracoscopy where 
they are broken all adhesions in the pleural cav-
ity. Side effects after iodpovidone pleurodesis are 
significantly less than those aftertalc one. Fever 
and chest pain are the most commonly described 
side effects.

Historically, silver nitrate is one of the first 
agents for pleurodesis. Concentrations that are 
used from 1 to 10%, with an efficiency of 75 to 
90% (3). Pleurodesis with silver nitrate, however, 
is interrupted in the middle of 1980, considered 
to be highly expressed chest pain and / or the 
formation of exudative effusions are solid reasons 
for rejection of this agent in the practice.

след поставяне на агент за плевродеза в плев-
ралната кухина. Даже напротив, допускаме, че 
по-високите нива на този фактор са свързани с 
по-изразена ангиогенеза, в резултат на стиму-
лираното плеврално възпаление и фиброза. 

В потвърждение на тази наша хипотеза е 
проучването на Guo et al. (8). Те инжектират в 
плевралната кухина на три групи от по 7 Ново-
зеландски бели зайци като агент за плевродеза 
TGF β2. Две от тези групи получват анти-VEGF 
антитела в дози съответно 10 и 20 mg/kg, а 
третата (контролна) група остава без интраве-
нозно въвеждане на антитела. По отношение 
на плевралната продукция на течност зайците 
с въведени антитела не се различават от кон-
тролната група, докато по отношение на мак-
ро- и микроскопската плевродеза контролната 
група е с по-добри резултати в сравнение и с 
двете групи животни, третирани с антитела. 
Това обяснява именно ролята на ендотел-про-
дуциращия фактор в процесите на плеврална 
фиброза. 

Мезотелните клетки освобождават IL-8, кой-
то представлява хемотаксичен протеин. Той 
се среща в големи количества при пациенти с 
парапневмонични изливи (2). Подтискането на 
секрецията на IL-8 от мезотелните клетки бло-
кира неутрофилния хемтаксис. При болни с ем-
пием е установена връзка между неутрофил-
ния брой и плевралните нива на IL-8. In vivo, в 
експериментален модел със зайци, с помощта 
на плеврални антитела, блокиращи продукци-
ята на този цитокин, Broaddus et al. (5) подтис-
кат до 80 % от неутрофилният хемтаксис. Това 
доказва, че IL-8 играе ключова роля в процеси-
те на плеврално възпаление. 

Едни от първите публикации за йодповидон 
индуцираната плевродеза са на Morales-Gomes 
(16) и Kelly-Garcia (12). В групата на Morales-
Gomes ефективността след йодповидон плев-
родеза е 91,6 %, а в тази на Kelly-Garcia е 64,2 %. 
По-висок процент ефективност имат Olivares-
Torres et al. (17) (96,1 %), който според тях са 
резултат на факта, че йодповидон плевроде-
зата се извършва в края на терапевтичната то-
ракоскопия, при което са разградени всички 
сраствания и инкапсулати в плевралната кухи-
на. Страничните ефекти след йодповидон плев-
родезата са значително по-малко от тези след 
талкова плевродеза. Фебрилитет и гръдна бол-
ка са най-често описаните нежелани реакции. 

В исторически аспект сребърният нитрат е 
един от първите агенти за плевродеза. Концен-
трациите, в които е използван са от 1 до 10 %, 
с ефективност от 75 до 90% (3). Плевродезата 
със сребърен нитрат обаче е преустановена 
в средата на 1980 г. Счита се, че силно изра-
зената гръдна болка и/или образуването на 
масивни ексудативни изливи са причините за 
отхвърляне на този агент в масовата практика.
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Заключение
Въз основа на получените от нас резултати, 

може да обобщим, че на базата на цитокино-
вата плеврална продукция, йодповидон плев-
родезата е с по-висок фибробласт стимулиращ 
потенциал на мезотелните клетки на плеврата, 
като и води до по-изразена неоангиогенеза, 
след инсталирането му при пациенти с мали-
гнени плеврални изливи. Това го прави една 
добра алтернатива на „добрия стар талк”, което 
позволява да намалим броя на усложненията 
от страна на диахателната система, а с това и 
да подобрим качеството на живот на тези па-
циенти.

Conclusion
Based on these results we can summarize that 

on the basis of pleural cytokine production iod-
povidone pleurodesis has a higher potential of 
stimulating fibroblast mesothelial cells in pleural 
cavity, as well as leads to more pronounced neo-
angiogenesis after its installation in patients with 
malignant pleural effusions. This makes it a good 
alternative to the "good old talc", allowing to re-
duce the number of complications from respira-
tory system, and thus to improve the quality of 
life for these patients.
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