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SOUHRN

Cíl studie: Porovnání diagnostické efektivity vyšetření pleurálních výpotků dle Lightových pravidel s jejich cytologicko-ener-
getickou analýzou.
Typ studie: Retrospektivní.
Název a sídlo pracoviště: Biomedicínské centrum, Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. 
z.; Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK v Hradci Králové a FN v Hradci Králové; Laboratoř pro likvorologii, neu-
roimunologii, patologii a speciální diagnostiku Topelex, s. r. o.; Oddělení hrudní chirurgie, Krajská zdravotní, a. s. - Masa-
rykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.; Oddělení klinické biochemie, Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.
Materiál a metody: Náš soubor pro tuto studii zahrnuje 96 případů nezánětlivých pleurálních výpotků od pacientů s kar- 
diálním postižením či systémovou sepsí, 211 případů pleurálních výpotků od pacientů s purulentní pneumonií a 283 
případů pleurálních výpotků od pacientů s hrudním empyémem. Ve všech případech jsme provedli vyšetření vybraných 
parametrů dle Lightových pravidel (počet jaderných elementů na 1 μl, koncentrace celkové bílkoviny, glukózy a laktátu  
a katalytická aktivita laktátdehydrogenázy (LDH)) a kompletní cytologicko-energetickou analýzu (četnost neutrofilních gra-
nulocytů, výpočet koeficientu energetické bilance (KEB) a katalytická aktivita aspartátaminotrasferázy (AST)). Pro statistic-
ké zhodnocení souboru jsme použili Kruskal-Wallisův test s vícenásobným porovnáním p-hodnot a ROC analýzu.
Výsledky: Na úrovni všech zmíněných parametrů dle Lightových kritérií i cytologicko-energetické analýzy nacházíme při 
porovnání nezánětlivých a zánětlivých výpotků statisticky významné rozdíly (p < 0,01). Při porovnání výpotků pacientů  
s purulentními pneumoniemi a hrudními empyémy nacházíme statisticky významné diference (p < 0,01) v případě „Lighto-
vých“ počtů jaderných elementů, koncentrací celkové bílkoviny a laktátu a katalytických aktivit LDH a „cytologicko-ener-
getických“ hodnot KEB a katalytických aktivit AST.
Pro rozlišení nezánětlivých a parapneumonických výpotků dosáhly vysokou diagnostickou efektivitu „Lightovy“ koncent-
race glukózy (AUC = 0,981), laktátu (AUC = 0,970) a katalytické aktivity LDH (AUC = 0,962) a „cytologicko- energetické“ 
četnosti neutrofilních granulocytů (AUC = 0,982), hodnoty KEB (AUC = 0,999) a katalytické aktivity AST (AUC = 0,954).
Pro rozlišení nezánětlivých výpotků a výpotků pacientů s hrudními empyémy dosáhly vysokou diagnostickou efektivitu  
„Lightovy“ počty jaderných elementů (AUC = 0,939), koncentrace glukózy (AUC = 0,967), laktátu (AUC = 0,987) a kata-
lytické aktivity LDH (AUC = 0,984) a „cytologicko-energetické“ četnosti neutrofilních granulocytů (AUC = 0,985), hodnoty 
KEB (AUC = 0,991) a katalytické aktivity AST (AUC = 0,979).
Podstatně nižších diagnostických efektivit všech sledovaných parametrů bylo dosaženo při diferenciaci parapneumonic-
kých výpotků a výpotků pacientů s hrudními empyémy: „Lightovy“ počty jaderných elementů (AUC = 0,714), koncentrace 
glukózy (AUC = 0,631), laktátu (AUC = 0,721), celkové bílkoviny (AUC = 0,537) a katalytických aktivit LDH (AUC = 0,710) 
a „cytologicko-energetické“ četnosti neutrofilních granulocytů (AUC = 0,553), hodnot KEB (AUC = 0,671) a katalytických 
aktivit AST (AUC = 0,718).   
Závěr: Předností cytologicko-energetické analýzy oproti analýze pleurálních výpotků dle Lightových kritérií je charakteris-
tika lokální imunitní odpovědi s ohledem na její energetické nároky. Obě metodiky se vhodně doplňují. V žádném případě 
si ale neodporují.
Klíčová slova: Pleurální výpotek, Lightova kritéria, cytologicko-energetická analýza, koeficient energetické bilance, pneu-
monie, empyém.

SUMMARY

Matuchová I., Kelbich P., Kubalík J., Staněk I., Špička J., Malý V., Karpjuk O., Hanuljaková E., Krejsek J.: Pleu-
ral effusion – cytological-energy analysis versus traditional Light’s criteria
Objective: Comparison of diagnostic efficiency of Light’s parameters with cytological-energy analysis parameters of pleural 
effusion.
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Úvod

Za fyziologického stavu existuje rovnováha mezi se-
krecí pleurální tekutiny a její resorpcí v subpleurálním 
lymfatickém systému. V případě narušení této rovnová-
hy dochází k produkci pleurálního výpotku. Ta je vždy 
projevem patologických změn [1-3]. Tradičně se pro ur-
čení charakteru postižení provádí vyšetření pleurálního 
výpotku dle tzv. Lightových kritérií [3, 4]. Princip této 
metodiky spočívá v analýze vybraných laboratorních 
parametrů ve výpotku, příp. též v krvi a v diferenciaci na 
výpotek nezánětlivý, tzv. transudát, či zánětlivý exudát 
[5-7]. Transudát je definován jako nezánětlivá tekutina 
hromadící se v pleurální dutině pouze v důsledku změn 
tlakových poměrů na úrovni kapilár. Tyto změny mohou 
být indukovány v důsledku kardiálního postižení, renál-
ního selhání či jiného systémového onemocnění [1,8,9]. 
Exudát je tekutina produkovaná při zánětu v důsledku 
zvýšené permeability cévní stěny [1, 3, 4, 7, 9-12].

Limitujícím faktorem při interpretaci výsledků ana-
lýzy pleurálních výpotků dle Lightových pravidel je 
skutečnost, že tento způsob neposkytuje informaci  
o mechanismech, které vedly k výsledným hodnotám 
příslušných parametrů. Řešení spatřujeme v aplikaci 
cytologicko-energetického principu, sledujícího společ-
né imunitní a biochemické procesy v oblasti produkce 
příslušné extravaskulární tělní tekutiny. Na jeho základě 

lze zánětlivou odpověď nejen detekovat, ale také ur-
čit její charakter, který je pro odhalení příčiny postižení 
podstatný [13-18].

Prvním krokem je cytologické vyšetření pleurálního 
výpotku s důrazem na přítomnost imunokompetentních 
buněk. Právě ty jsou nositeli imunitní reakce. Dalším 
krokem je vyšetření vhodných funkčních parametrů. 
Těmi jsou, obecně pro většinu extravaskulárních tělních 
tekutin, parametry energetického metabolismu glukó-
zy [13, 15, 19-21]. Klíčovým parametrem je koeficient 
energetické bilance (KEB), definovaný jako teoretický 
průměrný počet molekul adenosintrifosfátu (ATP) vy-
produkovaných za aktuálních energetických poměrů  
v oblasti rezervoáru příslušné extravaskulární tělní teku-
tiny z jedné molekuly glukózy. Podstata hodnocení pak 
spočívá ve společném nárůstu intenzity lokální imunitní 
odpovědi a jejích energetických nároků [15, 18, 22, 23]. 

[glukóza] = látková koncentrace glukózy v pleurálním 
výpotku
[laktát] = látková koncentrace laktátu v pleurálním vý-
potku

Design: retrospective.
Settings: Biomedical Centre, Krajská zdravotní, a. s. - Masaryk Hospital in Ústí nad Labem, o. z.; Department of Clinical 
Immunology and Allergology, Faculty of Medicine and University Hospital in Hradec Králové, Charles University in Prague; 
Laboratory for Cerebrospinal Fluid, Neuroimmunology, Pathology and Special Diagnostics Topelex, s.r.o; Department of 
Thoracic Surgery, Krajská zdravotní, a.s. - Masaryk Hospital in Usti nad Labem, o.z.; Department of Clinical Biochemistry, 
Krajská zdravotní, a.s. – Masaryk Hospital in Ústí nad Labem, o.z.
Material and Methods: The 96 samples of noninflammatory pleural effusions of patients with cardiac failure or systemic 
sepsis, the 211 samples of pleural effusions of patients with purulent pneumonia and the 283 samples of pleural effu-
sions of patients with chest empyema were analysed. In all cases, we analysed selected parameters of Light criteria 
(total number of nuclear elements in 1 µl, concentration of total protein, glucose, lactate and catalytic activity of lactate 
dehydrogenase (LDH)) and parameters of cytological-energy analysis (frequency of neutrophils, KEB value and catalytic 
activity of aspartate aminotransferase (AST)). Statistical analysis was performed using the ANOVA Kruskal-Wallis test and 
ROC-analysis.
Results: We found significant differences of parameters of Light‘s criteria and cytological-energy analysis between inflam-
matory and noninflammatory pleural effusions (p < 0.01). We found significant differences between patients with purulent 
pneumonia and chest empyema (p < 0.01). Light’s criteria parameters included total number of nuclear elements, con-
centration of total protein, lactate and catalytic activities of LDH. Cytological-energy parameters included KEB value and 
catalytic activities of AST.
We found high diagnostic accuracy of ,,Light’s‘‘ concentration of glucose (AUC = 0.981), lactate (AUC = 0.970) and 
catalytic activities of LDH (AUC = 0.962) and ,,cytological-energy‘‘ frequency of neutrophils (AUC = 0.982), KEB values  
(AUC = 0.999) and catalytic activities of AST (AUC = 0.954) to distinguish between noninflammatory and parapneumonic 
pleural effusions.
We found high diagnostic accuracy of „Light’s“ total number of nuclear elements (AUC = 0.939), concentration of glucose 
(AUC = 0.967), lactate (AUC = 0.987) and catalytic activities of LDH (AUC = 0.984) and ,,cytological-energy‘‘ frequency of 
neutrophils (AUC = 0.985), KEB values (AUC = 0.991) and catalytic activities of AST (AUC = 0.979) to distinguish between 
noninflammatory pleural effusions and pleural effusions of patients with chest empyema.
We found low diagnostic accuracy of all parameters to distinguish parapneumonic effusion and pleural effusion of patients 
with chest empyema: „Light’s“ total number nuclear elements (AUC = 0.714), concentration of glucose (AUC = 0.631), 
lactate (AUC = 0.721), total protein (AUC = 0.537) and catalytic activities of LDH (AUC = 0.710) and „cytological-energy‘‘ 
frequency of neutrophils (AUC = 0.553), KEB values (AUC = 0.671) and catalytic activities of AST (AUC = 0.718).
Conclusion: The advantage of cytological-energy analysis versus Light’s criteria parameters is in their abilities to charac-
terize a local immune response considering the energy state. Both methods complement each other appropriately. In any 
case, they do not contradict each other.
Keywords: Pleural effusion, Light’s criteria, cytological-energy analysis, coefficient of energy balance, pneumonia, empy-
ema.
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Dva energetické modely pleurální dutiny

Při bazální imunitní reakci v oblasti rezervoáru pleu- 
rálního výpotku registrujeme majoritně aerobní meta-
bolismus s hojnou produkcí energie v podobě vyso-
kého počtu ATP vyjádřenou vysokými hodnotami KEB  
(obr. 1) [14, 15, 18].

Fig. 1: The 1st model of energy relationships in the pleural 
cavity – Basic immunity response. O2 = oxygen, ATP = ade-
nosine triphosphate, KEB = the coefficient of energy balance

Obvyklou příčinou, podstatou či následkem pato-
logického procesu v pleurální dutině je imunitní, resp. 
zánětlivá, odpověď (obr. 2). S nárůstem její intenzity se 
zvyšují lokální energetické nároky aktivovaných imuno-
kompetentních buněk. Dochází tak ke zvýšené spotře-
bě glukózy a kyslíku, tím pádem k rozvoji anaerobního 
metabolismu a snížení produkce ATP, což pozorujeme 
na snižující se hodnotě KEB.

Fig. 2: The 2nd model of energy relationships in the pleural ca-
vity – Local inflammatory response. O2 = oxygen, ATP = ade-
nosine triphosphate, KEB = the coefficient of energy balance

Ze závěrů dřívějších studií vyplývají následné cha-
rakteristiky cytologicko-energetické analýzy pleurálních 
výpotků [15, 18, 22].

Hodnoty KEB ≥ 28,0: Jedná se o normální energe-
tické poměry v oblasti rezervoáru pleurálního výpotku  
a obvykle představují reaktivní až mírné serózní zánětli-
vé změny v pleurální dutině.

Hodnoty KEB = 20,0 až 28,0: Jedná se o mírně 
zvýšený rozsah anaerobního metabolismu v oblasti re-
zervoáru pleurálního výpotku obvykle odpovídající zvý-
šeným energetickým nárokům aktivovaného imunitního 
systému při serózních zánětlivých změnách v pleurální 
dutině.

Hodnoty KEB = 10,0 až 20,0: Jedná se o střed-
ně zvýšený rozsah anaerobního metabolismu v oblas-
ti rezervoáru pleurálního výpotku obvykle odpovídající 
výrazněji zvýšeným energetickým nárokům aktivova-
ného imunitního systému při intenzivním serózním zá-
nětlivém procesu či přítomnosti razantních zánětlivých 
změn s oxidačním vzplanutím profesionálních fagocytů  
v pleurální dutině.

Hodnoty KEB < 10,0: Jedná se o vysoký rozsah 
anaerobního metabolismu v oblasti rezervoáru pleurál-
ního výpotku zpravidla odpovídající přítomnosti razant-
ního zánětu s oxidačním vzplanutím profesionálních 
fagocytů v pleurální dutině. Při významné přítomnosti  
neutrofilních granulocytů jde zpravidla o purulentní zánět  
s obvyklou účastí extracelulárních bakterií v patogenezi. 
Dominující přítomnost mononukleárních imunokompe-
tentních buněk, tzn. lymfocytů či monocytárně-mak-
rofagických elementů, pak vede k úvaze o razantním 
zánětu s oxidačním vzplanutím makrofágů s obvyklou 
účastí intracelulárních agens či nádorové proliferace  
v patogenezi.

Ukazateli lokálního strukturálního poškození tkáně 
standardně doplňující cytologicko-energetickou analý-
zu extravaskulárních tělních tekutin jsou dále koncen-
trace katalytických aktivit aspartátaminotransferázy 
(AST) a laktátdehydrogenázy (LDH) [14, 15, 18, 22-24].

Cílem této studie je porovnání diagnostické efektivi-
ty vyšetření pleurálních výpotků dle Lightových pravidel  
s jejich cytologicko-energetickou analýzou.

Materiál a metody

Vyšetřili jsme 590 vzorků pleurálních výpotků.  
V 96 případech se jednalo o nezánětlivé výpotky vzniklé  
v důsledku kardiálního postižení nebo systémové sep-
se, v 211 případech se jednalo o parapneumonické 
výpotky pacientů s bakteriální pneumonií a v 283 přípa-
dech se jednalo o purulentní zánětlivé výpotky pacientů 
s hrudními empyémy (Tabulka 1). Pleurální výpotky byly 
odebrány hrudní drenáží do čisté zkumavky bez aditiv 
a neprodleně transportovány k laboratornímu vyšetření. 
To bylo provedeno dle tradičních Lightových pravidel 
(počet jaderných elementů, koncentrace celkové bílko-
viny, glukózy a laktátu a katalytické aktivity LDH) a dle 
cytologicko-energetického principu (cytologický obraz 
s důrazem na četnost neutrofilních granulocytů, hodno-
ty KEB a katalytická aktivita AST).

V každém vzorku výpotku byl stanoven počet jader-
ných elementů a erytrocytů na 1 μL ve Fuchsově-Ro-
senthalově komůrce. Za použití cytocentrifugy StatSpin 
Cytofuge 2 byl zhotoven trvalý cytologický preparát 
obarvený cytologickým barvením Hemacolor® (Merck, 
Německo) a zamontovaný do Entellanu® (Merck, Ně-
mecko). Odborně způsobilý pracovník provedl mikro-
skopický odečet (světelný mikroskop BX40, Olympus, 
Japonsko) trvalého cytologického preparátu. Koncen-
trace celkové bílkoviny, glukózy, laktátu a katalytické 
aktivity LDH a AST v pleurálních výpotcích byly stano-
veny na analytickém systému Cobas 600® c501 (Roche 
diagnostics, Švýcarsko). Koncentrace celkové bílkovi-
ny byly stanoveny biuretovou metodou, koncentrace 
glukózy hexokinázovou metodou, koncentrace laktátu 
laktátoxidázovou a peroxidázovou metodou a koncent-
race katalytických aktivit AST a LDH metodou dle IFCC.

Soubor vyšetřených pleurálních výpotků byl roz-
dělen na nezánětlivé výpotky od pacientů se srdeč-
ním postižením a systémovou sepsí, na parapneumo-
nické výpotky pacientů s purulentními pneumoniemi  
a na purulentní zánětlivé výpotky pacientů s hrudními  
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Table 2. Analysis of pleural effusions – comparison of Light’s criteria and cytological-energy methods

Non-inflammatory 
effusions
n = 211

Purulent effusions

Pneumonia CVA
 (real, %)

Parameter Median
1st-3th quartile

Median
1st-3th quartile

ANOVA Kruskal-Wallis test:
non-inflammatory  

v. pneumonia

Median
1st-3th quartile

ANOVA Kruskal-Wallis test:
pneumonia v. empyema

non-inflammatory v. empyema

NC [1μL-1] 236
(123 – 693)

2 901
(853 – 14 827)

p < 0.01

25 600
(3 413 – 109 227)

p < 0.01
p < 0.01

Total protein [g.L-1] 23.33
(16.70 – 33.70)

38.10
(27.80 – 47.10)

p < 0.01

37.05
(25.60 -  45.00)

N
p < 0.01

Glucose [mmol.L-1] 6.98
(6.00 – 8.40)

0.94
(0.10 – 2.90)

p < 0.01

0.10
(0.06 – 1.10)

N
p < 0.01

Lactate [mmol.L-1] 1.85
(1.42 – 2.73)

9.51
(6.93 – 12.70)

p < 0.01

14.61
(9.87 – 21.70)

p < 0.01
p < 0.01

LDH [µkat.L-1] 1.77
(1.29 - 3.11)

23.66
(13.62 - 51.63)

p < 0.01

69.69
(24.88 - 233.20)

p < 0.01
p < 0.01

Frequency of neutrophils [%] 12.00
(4.00 – 44.00)

84.00
(75.00 – 91.00)

p < 0.01

88.00
(78.00 – 90.00)

N
p < 0.01

KEB 33.36
(31.72 - 34.61)

-171.69
(-1809.08 to -6.04)

p < 0.01

-2212.00
(-5614.00 to -155.00)

p < 0.01
p < 0.01

AST [µkat.L-1] 0.18
(0.12 - 0.29)

1.14
(0.76 - 2.40)

p < 0.01

3.94
(1.28 - 9.60)

p < 0.01
p < 0.01

Legend: NC – number of nucleated cells in pleural effusion; TP – mass concentration of total protein in pleural effusion; Gluco-
se – molar concentration of glucose in pleural effusion; Lactate – molar concentration of lactate in pleural effusion; Neutrophils  
– frequency of neutrophils in pleural effusion; KEB – coefficient of energy balance; LDH – catalytic activity of lactate dehydro-
genase in pleural effusion; AST – catalytic activity of aspartate aminotransferase in pleural effusion; N – statistically insignificant

Table 1. Demographic data of patients with non-inflammatory effusions, parapneumonic effusions and patients with chest 
empyemas 

Percentage (%) Mean age (minimum - maximum)

Non-inflammmatory effusions
n=211

Female 39.3 74.5 (25.0 – 96.0)

Male 60.7 71.1 (4.0 – 95.0)

Pneumonia
n=96

Female 30.5 58.4 (2.0 – 87.0)

Male 69.5 54.2 (6.0 – 92.0)

Chest empyema
n=283

Female 28.3 59.8 (7.0 – 88.0)

Male 71.7 60.0 (3.0 – 94.0)

n = number of patients
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empyémy. Pomocí statistického programu Statisti-
ca 14.0 (StatSoft Inc., USA) jsme Kruskal-Wallisovým 
testem s vícenásobným porovnáním p-hodnot na 1% 
hladině významnosti testovali významnost rozdílů počtů 
jaderných elementů, četností neutrofilních granulocytů, 
koncentrací celkové bílkoviny, glukózy, laktátu, hodnot 
KEB a katalytických aktivit AST a LDH ve výše zmíně-
ných skupinách pleurálních výpotků (Tabulka 2).

Pomocí statistického softwaru MedCalc (MedCalc 
Software Ltd., Belgie) jsme pro vzájemné odlišení ne-
zánětlivých výpotků, parapneumonických výpotků a vý-
potků od pacientů s hrudními empyémy provedli ROC 
analýzu. Na 1% hladině významnosti jsme metodou dle 
De Long et al. (1988) porovnali ROC křivky [25].

Výsledky

Na úrovni všech parametrů vyšetřených v pleurál-
ních výpotcích dle Lightových kritérií i cytologicko-ener-
getické analýzy jsou patrné statisticky významné rozdíly 

mezi skupinou pacientů s nezánětlivými výpotky a obě-
ma skupinami pacientů s purulentními záněty v dutině 
hrudní (Tabulka 2). 

Statisticky významné rozdíly mezi pleurálními výpo-
tky pacientů s purulentními pneumoniemi a hrudními 
empyémy jsou patrné na úrovni počtu jaderných ele-
mentů, koncentrací laktátu, hodnotách KEB a kataly-
tických aktivitách LDH a AST. Naproti tomu na úrov-
ni koncentrací celkové bílkoviny a glukózy a četnosti  
neutrofilních granulocytů statisticky významné rozdíly 
nepozorujeme (Tabulka 2).

Pro porovnání diagnostické efektivity cytologických 
(počet jaderných elementů a četnost neutrofilních gra-
nulocytů), energetických (koncentrace glukózy a laktátu 
a hodnoty KEB) a destrukčních (katalytické aktivity LDH 
a AST) parametrů v pleurálních výpotcích vyšetřených 
dle Lightových kritérií a cytologicko-energetickou ana-
lýzou jsme použili ROC analýzu. Významně vyšší dia-
gnostické efektivity pro odlišení nezánětlivých výpotků 
a parapneumonických výpotků bylo dosaženo v pří-
padě četností neutrofilních granulocytů oproti počtům 

Table 3. ROC analysis of non-inflammatory pleural effusions and pleural effusions of patients with purulent pneumonia analy-
sed using the Light’s criteria and the cytological-energy methods

Negative group: Non-inflammatory effusion
Positive group: Parapneumonic effusion

Light‘s criteria AUC SE Criterium Specificity (%) Sensitivity

NC 0.833 0.029 ≥ 1120 .1µL 86.26 70.83

TP 0.742 0.032 > 31.00 g.L-1 71.09 70.83

Glucose 0.981 0.010 ≤ 4.60 mmol.L-1 97.63 94.79

Lactate 0.970 0.013 > 4.78 mmol.L-1 96.20 92.70

LDH 0.962 0.015 ≥ 7.64 µkat.L-1 94.23 89.58

Cytological-energy analysis

Neutrophils 0.982 0.006 > 0.53 91.94 97.92

KEB 0.999 0.001 ≤ 19.92 98.10 100.00

AST 0.954 0.012 > 0.56 µkat.L-1 91.94 88.54

Legend: ROC – receiver operator characteristic; AUC – area under ROC curve; SE – Standard error of AUC (method of De 
Long et al. 1988 [25]); NC – nucleated cell count in pleural effusion; NC – number of nucleated cells in pleural effusion; TP  – 
mass concentration of total protein in pleural effusion; Glucose – molar concentration of glucose in pleural effusion; Lactate 
– molar concentration of lactate in pleural effusion; Neutrophils – frequency of neutrophils in pleural effusion; KEB – coefficient 
of energy balance; LDH – catalytic activity of lactate dehydrogenase in pleural effusion; AST – catalytic activity of aspartate 
aminotransferase in pleural effusion

Table 4. Comparison of “Light’s” and “cytological-energy” parameters in non-inflammatory and parapneumonic pleural  
effusions using ROC analysis

Light‘s criteria Cytological-energy analysis p-values

NC Neutrophils < 0.001

Lactate KEB < 0.001

Glucose KEB 0.632

LDH AST 0.571

Legend: ROC – receiver operator characteristic; NC – number of nucleated cells in pleural effusion; Glucose – molar concen-
tration of glucose in pleural effusion; Lactate – molar concentration of lactate in pleural effusion; Neutrophils – frequency of 
neutrophils in pleural effusion; KEB – coefficient of energy balance; LDH – catalytic activity of lactate dehydrogenase in pleural 
effusion; AST – catalytic activity of aspartate aminotransferase in pleural effusion
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Table 5. ROC analysis of non-inflammatory pleural effusions and pleural effusions of patients with chest empyema analysed 
using the Light’s criteria and the cytological-energy methods

Negative group: Non-inflammatory effusion
Positive group: Chest empyema

Light‘s kriteria AUC SE Criterium Specificity (%) Sensitivity (%)

NC 0.939 0.010 > 1640 . 1µL 91.94 84.04

TP 0.713 0.023 > 31.00 g.L-1 71.09 65.12

Glucose 0.967 0.008 ≤ 3.58 mmol.L-1 100.0 89.75

Lactate 0.987 0.005 > 4.87 mmol.L-1 96.70 94.30

LDH 0.984 0.005 > 8.68 µkat.L-1 95.67 94.35

Cytological-energy analysis

Neutrophils 0.985 0.004 > 0.55 92.42 97.17

KEB 0.991 0.004 ≤ 20.18 98.10 96.82

AST 0.979 0.005 > 0.53 µkat.L-1 91.47 95.41

Legend: ROC – receiver operator characteristic; AUC – area under ROC curve; SE – Standard error of AUC (method of De 
Long et al. 1988 [25]); NC – number of nucleated cells in pleural effusion; TP – mass concentration of total protein in pleural 
effusion; Glucose – molar concentration of glucose in pleural effusion; Lactate – molar concentration of lactate in pleural effu-
sion; Neutrophils – frequency of neutrophils in pleural effusion; KEB – coefficient of energy balance; LDH – catalytic activity of 
lactate dehydrogenase in pleural effusion; AST – catalytic activity of aspartate aminotransferase in pleural effusion

Table 7. ROC analysis of pleural effusions of patients with parapneumonic effusions and patients with chest empyema analy-
sed using the Light’s criteria and the cytological-energy methods

Negative group: Parapneumonic effusion
Positive group: Chest empyema

Light‘s criteria AUC SE Criterium Specificity (%) Sensitivity (%)

NC 0.714 0.030 > 18,773 .1µL 82.29 54.61

TP 0.537 0.035 ≤ 48.90 g.L-1 22.92 86.12

Glucose 0.631 0.033 ≤ 0.43 mmol.L-1 63.54 64.66

Lactate 0.721 0.028 > 13.13 mmol.L-1 80.20 60.10

LDH 0.710 0.028 > 41.84 µkat.L-1 70.83 65.02

Cytological-energy analysis

Neutrophils 0.553 0.034 > 91.00 75.00 35.69

KEB 0.671 0.031 ≤ -738.95 68.75 64.31

AST 0.718 0.028 > 2.6 µkat.L-1 83.33 57.60

Legend: ROC – receiver operator characteristic; AUC - area under ROC curve; SE – Standard error of AUC (method of De Long 
et al. 1988 [25]); NC – number of nucleated cells in pleural effusion; TP – mass concentration of total protein in pleural effusion; 
Glucose – molar concentration of glucose in pleural effusion; Lactate – molar concentration of lactate in pleural effusion; Ne-
utrophils – frequency of neutrophils in pleural effusion; KEB – coefficient of energy balance; LDH – catalytic activity of lactate 
dehydrogenase in pleural effusion; AST – catalytic activity of aspartate aminotransferase in pleural effusion

Table 6. Comparison of “Light’s” and “cytological-energy” parameters in non-inflammatory pleural effusions and chest  
empyemas using ROC analysis

Light‘s criteria Cytological-energy analysis p-values

NC Neutrophils < 0.001

Lactate KEB 0.558

Glucose KEB 0.002

LDH AST 0.391

Legend:  ROC – receiver operator characteristic; NC – number of nucleated cells in pleural effusion; Glucose – molar concen-
tration of glucose in pleural effusion; Lactate – molar concentration of lactate in pleural effusion; Neutrophils – frequency of 
neutrophils in pleural effusion; KEB – coefficient of energy balance; LDH – catalytic activity of lactate dehydrogenase in pleural 
effusion; AST – catalytic activity of aspartate aminotransferase in pleural effusion
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jaderných elementů a hodnot KEB oproti koncentracím 
laktátu. Naproti tomu statisticky významné rozdíly mezi 
hodnotami KEB a koncentracemi glukózy a katalytický-
mi aktivitami LDH a AST zjištěny nebyly (Tabulka 3 a 4).

 
Při porovnání diagnostické efektivity vybraných para-
metrů v nezánětlivých výpotcích a výpotcích pacientů 
s hrudními empyémy jsme opět dosáhli významně lep-
ších výsledků u četností neutrofilních granulocytů oproti 
počtu jaderných elementů. Diagnostická efektivita hod-
not KEB pak byla statisticky významně příznivější v po-
rovnání s koncentracemi glukózy. Mezi hodnotami KEB 
a koncentracemi laktátu a katalytickými aktivitami LDH 
a AST jsme zásadní rozdíl nezjistili (Tabulka 5 a 6).

Diagnostická efektivita vybraných cytologických, 
energetických a destrukčních parametrů v parapneu-
monických výpotcích a purulentních výpotcích pacientů 
s hrudními empyémy zdaleka nedosahuje úrovně patr-
né z výše uvedených porovnání nezánětlivých výpotků 
s oběma skupinami purulentních zánětlivých výpotků. 
V tomto případě jsme zjistili statisticky významně vyš-
ší diagnostickou efektivitu počtu jaderných elementů 
oproti četnostem neutrofilních granulocytů a koncentra-
ce laktátu předčily hodnoty KEB. Významný rozdíl mezi 
katalytickými aktivitami LDH a AST opět nebyl prokázán 
(Tabulka 7 a 8).

Nejnižších diagnostických efektivit jsme při všech 
uvedených ROC analýzách dosáhli u koncentrací cel-
kové bílkoviny (Tabulka 3, 5, 7).

Diskuse

Přibližně posledních 50 let se extravaskulární tělní 
tekutiny, včetně pleurálních výpotků, vyšetřují dle Ligh-
tových kritérií. Postup spočívá v analýze několika labo-
ratorních parametrů, podle jejichž úrovně se výpotky di-
ferencují na zánětlivé exudáty a nezánětlivé transudáty 
[3,4]. Tento způsob ale neposkytuje informaci o mecha-
nismech, které vedly k příslušným úrovním vyšetřených 
laboratorních parametrů.

Na našich pracovištích dlouhodobě provádíme tzv. 
cytologicko-energetickou analýzu pleurálních výpotků. 
Ta na rozdíl od zmíněných Lightových pravidel vychází 
z imunitních a biochemických procesů a sleduje lokální 
metabolické změny ve vztahu k různé intenzitě a cha-
rakteru imunitní odpovědi v oblasti rezervoáru pleurální-
ho výpotku [14, 15, 18].

V Tabulce 2 jsou na první pohled patrné výrazné 
kvalitativní rozdíly mezi nezánětlivými výpotky pacientů 
s kardiálním postižením či systémovou sepsí a para- 
pneumonickými výpotky a purulentními výpotky pa- 
cientů s hrudními empyémy. Podstatou purulentního zá-
nětu je přísun neutrofilních granulocytů do místa zánětu  
a jejich oxidační vzplanutí [10, 14, 20, 26, 27]. Proto 
pozorujeme vysoké počty jaderných elementů s na-
prostou převahou neutrofilů u obou skupin pacientů  
s purulentními výpotky (Tabulka 2). Oba tyto parametry 
disponují značnou diagnostickou efektivitou (Tabulka 
3, 5 a 7). Neutrofilní granulocyty jsou nositeli purulentní 
zánětlivé odpovědi. To je důvod příznivějších výsledků 
při hodnocení jejich četnosti v porovnání s prostým 
počtem jaderných elementů při rozlišení nezánětlivého 
a purulentního výpotku (Tabulka 3 a 5). Naopak, pro 
pneumonii a hrudní empyém je typický stejný purulent-
ní charakter zánětu s identickou buněčnou skladbou 
výpotku. Rozdíl je ve vyšší intenzitě zánětlivé odpově-
di v případě empyému [10, 14, 28]. Tím si vysvětluje-
me podstatně nižší diagnostickou efektivitu četnosti  
neutrofilních granulocytů v porovnání s počty jaderných 
elementů při odlišení parapneumonického výpotku  
a hrudního empyému (Tabulka 7 a 8). 

Oxidační vzplanutí neutrofilů má za následek vy-
sokou spotřebu kyslíku, což vede k intenzivnímu roz-
voji anaerobního metabolismu v rezervoáru výpotku. 
Výsledkem je snaha o saturaci energetického deficitu 
zvýšeným metabolickým obratem, a tím pádem větší 
spotřeba glukózy a výrazná nadprodukce laktátu v pu-
rulentních výpotcích (Tabulka 2) [27, 29].

Interpretační potenciál koncentrací glukózy a laktátu 
ve výpotcích je limitován. Koncentrace glukózy ve vý-
potku je ovlivněna systémovou glykémií. Výsledná kon-
centrace laktátu ve výpotku pak podléhá dvěma fak-
torům – množství energetického substrátu vstupujícího 
do metabolických procesů, tedy systémové glykémii  
a rozsahu anaerobního metabolismu v rezervoáru výpo-
tku [14, 15, 17, 22, 29]. Eliminaci těchto rušivých vlivů 
řeší přepočet na teoretickou produkci ATP, čili KEB. Při 
rozlišení nezánětlivých a purulentních výpotků dosahuje 
nejvyšší diagnostické efektivity ze všech hodnocených 
parametrů (Tabulka 3 a 4). Pro rozlišení parapneumo-
nických výpotků a empyémů se spolu s dalšími para-
metry diagnostická efektivita hodnot KEB snižuje (Ta-
bulka 7). Zároveň ale pokles hodnot KEB odpovídající 
zvýšení intenzity lokálního zánětu zvyšuje pravděpo-

Table 8. Comparison of “Light’s” and “cytological-energy” parameters in parapneumonic pleural effusions and chest empye-
mas using ROC analysis

Light‘s criteria Cytological-energy analysis p-values

NC Neutrophils < 0.001

Lactate KEB < 0.001

Glucose KEB < 0.001

LDH AST 0.569

ROC – receiver operator characteristic; NC – number of nucleated cells in pleural effusion; Glucose – molar concentration of 
glucose in pleural effusion; Lactate – molar concentration of lactate in pleural effusion; Neutrophils – frequency of neutrophils 
in pleural effusion; KEB – coefficient of energy balance; LDH – catalytic activity of lactate dehydrogenase in pleural effusion; 
AST – catalytic activity of aspartate aminotransferase in pleural effusion
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dobnost hrudního empyému (Tabulka 2). Hodnoty KEB 
navíc umožňují bez ohledu na momentální glykemické 
výkyvy spolehlivé spojité monitorování vlivu léčby na vý-
voj intenzity lokální zánětlivé odpovědi v pleurální dutině 
[14, 15, 18, 22, 23].

Při porovnání všech tří skupin pleurálních výpotků 
pozorujeme skokový nárůst katalytických aktivit LDH  
a AST v pořadí transudativní výpotky – parapneumonic-
ké výpotky – empyémy (Tabulka 2). Chavallitamrong et 
al. (1979) zmínili souvislost nárůstu katalytických aktivit 
LDH s nárůstem anaerobní glykolýzy v pleurálních vý-
potcích pacientů s hrudními empyémy [30]. Téměř iden-
tický projev LDH a AST v pleurálních výpotcích všech tří 
zmíněných skupin pacientů (Tabulka 2) nás ale utvrzuje 
v přesvědčení, že skutečnou příčinou významně zvý-
šených katalytických aktivit obou enzymů v pleurálních 
výpotcích pacientů s purulentním zánětlivým postižením 
orgánů dutiny hrudní je jejich uvolnění z poškozených či 
rozpadlých buněk. Souvislost elevace LDH s nárůstem 
anaerobního metabolismu v pleurálních výpotcích však 
nepopíráme. Není ale přímá. Společným jmenovatelem 
je purulentní zánět. Jeho vyšší intenzita je příčinou vět-
šího rozsahu anaerobního metabolismu a zároveň roz-
sáhlejšího tkáňového poškození [14, 20, 26]. 

Závěr

Za zásadní slabinu vyšetřování pleurálních výpot-
ků dle Lightových pravidel považujeme skutečnost, že 
nepopisují mechanismy, kterými je příslušných úrov-
ní sledovaných parametrů dosahováno. Přínosnější je  
v tomto ohledu cytologicko-energetická analýza popi-
sující vzájemnou závislost intenzity a charakteru imu-
nitní odpovědi a metabolických poměrů v oblasti rezer-
voáru pleurálního výpotku. Porovnáním obou metodik 
konstatujeme vyšší diagnostickou efektivitu „cytologic-
ko-energetické“ četnosti neutrofilních granulocytů pro 
rozlišení nezánětlivých a purulentních výpotků, zároveň 
ale poněkud příznivější efekt „Lightových“ počtů jader-
ných elementů pro rozlišení parapneumonických výpo-
tků a empyémů. Na úrovni energetických parametrů je 
vysoká diagnostická efektivita „Lightových“ koncen-
trací glukózy a laktátu dále zpřesňována aplikací „cy-
tologicko-energetického“ KEB. V případě parametrů 
destrukce tkáně dosahují „Lightovy“ katalytické aktivi-
ty LDH i „cytologicko-energetické“ katalytické aktivity 
AST shodně vysokou diagnostickou efektivitu a vhodně 
se doplňují. „Lightova“ koncentrace celkové bílkoviny 
nemá „cytologicko-energetickou“ alternativu a prove-
dená ROC analýza potvrdila její mizivý přínos pro dia-
gnostiku postižení orgánů dutiny hrudní.

Souhrnně lze konstatovat, že se v některých ohle-
dech obě metodiky prolínají, v jiných vhodně doplňují, 
ale v žádném případě nepopírají.
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