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Özet 
Ön Açıklama Malign plevral efüzyonlu hastalar için en etkili plörodezis maddesi talktır. Ancak, tedavi gören hastaların %1-9'unda 

akut solunum güçlüğü sendromunun geliştiğine dair raporların ardından intraplevral talk uygulaması konusunda endişeler 

meydana gelmiştir. Amacımız, malign plevral efüzyonlu hastalarda iri taneli talk kullanımının güvenli olup olmadığını saptamak 

olmuştur.  

 
Yöntemler 13 Avrupa hastanesinde ve Güney Afrika'daki bir hastanede, torakoskopi ve 4 g ölçülü, iri taneli Fransa talkı ile talk pudrası 
uygulamalarından geçen malign plevral efüzyonlu 558 hastayla birlikte çok merkezli, açık uçlu, prospektif bir kohort çalışması 
gerçekleştirdik. Primer son nokta, talk plörodezisi ardından akut solunum güçlüğü sendromunun ortaya çıkması olmuştur.  
 
Bulgular Hastaların hiçbirinde akut solunum güçlüğü sendromu gelişmemiştir (sıklık %0, tek taraflı %95, CI %0–0·54). 11 hasta (%2) 
30 gün içinde ölmüştür. Ayrıca, bir tane açıklanamayan iki taraflı pnömotoraks nedeniyle solunum yetmezliği vakası 
dahil olmak üzere yedi hastada ölümcül olmayan post-torakoskopi komplikasyonları görülmüştür (%1·2). 
 
Değerlendirme Malign plevral efüzyon vakalarında plörodezis için iri taneli talk kullanımı güvenlidir ve akut solunum güçlüğü 
sendromunun gelişimi ile ilişkilendirilemez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lancet 2007; 369: 1535–39 
Yorumlar için Bkz sy 1494 
CanisiusWilhelmina Hospital, 
Nijmegen, Hollanda 
(J P Janssen MD, G Collier MD); 
Hôpital Sainte-Marguerite, 
Marseille, Fransa 
(Prof P Astoul MD); Spedali 
Civili, Brescia, İtalya 
(G FTassi MD); University 
Hospital UZ Brussels, Brüksel, 
Belçika (M Noppen MD); 
Hospital UniversitarioVirgen 
del Rocio Sevilla, Seville, İspanya 
(F Rodriguez-Panadero MD); 
Lungenklinik Heckeshorn, 
Berlin, Almanya 
(Prof R Loddenkemper MD); 
Thoraxklinik, University of 
Heidelberg, Heidelberg, 

Giriş 
Talk, hidratlı magnezyum silikattır ve ilk olarak cerrah 

Norman Bethune tarafından 1935 yılında plörodezis için 

kullanılmıştır.1 20. yüzyılın ikinci yarısında, birçok plevral 

hastalık (örn. spontan pnömotoraks, benign plevral 

efüzyon ve malign plevral efüzyon) için plörodezis 
endüksiyonunda gitgide popüler hale gelmeye 

başlamıştır.2–6 Diğer kimyasal plörodezis maddeleri ile 

karşılaştırıldığında öyle görünmektedir ki, hem talk pudrası 

hem de göğüs tüpü aracılığıyla sıvı talk damlatma uygulaması 

verimlilik açısından en iyi sonuçları ve en düşük efüzyon 

tekrarını talk sağlamaktadır.7 Diğer plörodezis türleriyle 

kıyaslandığında, talk plörodezisinin verimliliği hayvanlar 

üzerinde yapılan çalışmalarla da desteklenmiştir.8 Bunlara ek 

olarak, talkın maliyeti düşüktür ve yaygın olarak 

bulunabilmektedir.  

Ancak, talk plörodezisi sonrasında solunum yetmezliği ve 

akut solunum güçlüğü sendromu vakalarının rapor edilmiş 
olması nedeniyle intraplevral talk uygulamasının güvenliği 

tartışılmaktadır.4,9–11 Diğer makale yazarları geniş hasta 

gruplarında dahi herhangi bir komplikasyon görüldüğünü 

belirtmemiştir.6,12,13 Bazı gruplarda akut solunum güçlüğü 

sendromu görülürken diğerlerinde görülmemesinin nedeni 

altta yatan bir hastalıktan (malign pulmoner efüzyon veya 

pnömotoraks)6,10,11 , kullanılan talk miktarından (2–10 g),4,6,10–12 
veya talk damlatma tekniğinden (sıvı veya pudra 

halinde)4,6,10–12  bağımsızdır. Birkaç araştırmacı, talk plöredezisi 

sonrasında görülen akut solunum güçlüğü sendromunun 

esas olarak kullanılan talkın tane boyutuyla ilişkili olduğunu 

bildirmiştir. 14,15 
Amacımız, malign plevral efüzyonlu hastalarda 

plörodezis için iri taneli talkın uygulanmasının 

güvenliğini değerlendirmek olmuştur. 

Yöntemler 
Hastalar 
Tekrarlanmış malign plevral efüzyonların tedavisi için iri taneli 

talk pudrası ile yapılan plörodezis ve torakoskopi 

uygulamalarının yan etkilerini ölçmek amacıyla prospektif bir 

kohort çalışması yürüttük. 1 Ekim 2001 ve 31 Ekim 2005 tarihleri 

arasında, 13'ü Avrupa'da ve bir tanesi Güney Afrika'da olmak 

üzere 14 merkez (akciğer hastalıkları bölümleri) çalışmaya dahil 

oldu. Primer son nokta, talk plörodezisi ardından akut solunum 

güçlüğü sendromunun ortaya çıkması oldu. Sekonder son 

noktalar, diğer yan etkiler (örn. ateş, hipoksemi ve akut solunum 

güçlüğü sendromu olmaksızın solunum yetmezliği) ve 30 gün 

içinde ölümdü. Tedaviyi üstlenen hekimin plöredezisin uygun 

olduğunu düşündüğü malign plevral efüzyonlu hastalar 

çalışmaya dahil edildi. Torakoskopi süresince büyük ölçüde 

malign plevral efüzyon şüphesi bulunan ve plevral biyopsiler ile 

geriye dönük histolojik muayene sonucu malign hastalığın 

doğrulandığı hastalar da dahil edildi. Akciğer enfeksiyonu, 

tutarsız solunum durumu, 38°C'den yüksek ateş, kalp 

yetmezliği, son 30 gün içinde miyokard enfarktüsü, 

pıhtılaşma bozukluğu, geçmiş veya eşlik eden ipsilateral   

mekanik plörodezis, geçmiş veya eşlik eden ipsilateral 

kimyasal plörodezis, 30 günden az yaşam beklentisi, 

hamilelik veya ECOG 4 (Karnofsky puanı 30 veya daha 

düşük) performans durumu görülen hastaları çalışmaya 

dahil etmedik. Çalışma, katılımcı hastanelerin hepsinin  

etik kurulu tarafından onaylandı. Yerel protokol 

doğrultusunda yazılı olarak bilgilendirilmiş hasta onamı 

alındı. 
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Başlangıç Değerleri 

Hasta sayısı 558 
Merkez sayısı 14 
Yaş (yıl) 64·37 (30–96) 
Cinsiyet 

Kadın 284 (%51) 
Erkek 274 (%49) 

Plevral yayılmaya sebep olan primer kanser 
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri 230 (%41) 
Meme kanseri 120 (%22) 
Mezotelyom 85 (%15) 
Ürogenital sistem 35 (%6) 
Lenfom 17 (%3) 
Kolon 14 (%3) 
Melanom 13 (%2) 
Küçük hücreli akciğer kanseri 11 (%2) 
Bilinmeyen primer 19 (%3) 
Diğer 14 (%3) 

Kuruma göre hasta sayısı 
Marseille, Fransa 85 (%15) 
Brescia, İtalya 66 (%12) 
Brüksel, Belçika 66 (%12) 
Berlin, Almanya 52 (%9) 
Seville, İspanya 52 (%9) 
Heidelberg, Almanya 47 (%8) 
Ancona, İtalya 38 (%7) 
Lille, Fransa 36 (%6) 
Treuenbrietzen, Almanya 33 (%6) 
Nijmegen, Hollanda 32 (%6) 
Heraklion, Yunanistan 27 (%5) 
Montana, İsviçre 17 (%3) 
Turnhout, Belçika 4 (%1) 
CapeTown, Güney Afrika 3 (%1) 

Veriler n (%) veya ortalama (aralık). 

Tablo 1: Hasta Özellikleri 
 

Prosedürler 
Sıfır hipotezimiz, kademeli iri taneli talk kullanımının 

hiçbir akut solunum güçlüğü sendromu vakasına yol 

açmayacağı idi. Bu çalışmada kullanılacak standart talk 

olarak 

Steritalc (Novatech, La Ciotat, Fransa) seçildi. Bu hazır 

talkın ortalama tane boyutu 24·5 µm 

ölçüsündedir. Steritalc'taki ince tanelerin (<5 µm) 

konsantrasyonu, analiz edilen bazı Brezilya 

talklarındaki %82'ye ve ABD'den alınan bir talk 

örneğindeki %54'e kadar olan orana16 kıyasla, hacim 

olarak %11'dir.  
Göğüs hastalıkları uzmanları tarafından standart bir teknik 

doğrultusunda torakoskopi gerçekleştirildi.17 Lokal veya genel 

anestezi ile uygulanacak olan torakoskopi öncesinde, 

süresince ve sonrasında kullanılacak ilaç tedavisi hekimlerin 

seçimine bırakıldı. Prosedür boyunca paryetal ve viseral 

plevra biyopsilerine izin verildi. Ancak plörodezis tekniği 

standart tutuldu: yalnızca 4 g steril kademeli talk içeren talk 

pudrasına izin verildi. Talk pudrası pnömatik atomizör ile 

uygulandı. 

Hasta Sayısı (%) 
Lokal anestezi     436 (%78) 
Genel anestezi     122 (%22) 
Giriş noktalarının sayısı 

1                            428 (%77) 
2                            129 (%23) 
3                              1 (%0.2) 

Drenaj uygulama günleri* 
1                             29 (%5) 
2                             76 (%14) 
3                            150 (%27) 
4                            132 (%24) 
5                             96 (%17) 
6–10                          19 (%3) 
>10                            4 (%1) 

Bütün hastalarda 4 g Steritalc (Novatech, La Ciotat, Fransa) kullanılmıştır.  

29 hastanın verileri eksiktir.  

*Aralık 1–14 gün, tipik değer=3. gün 

Tablo 2: Torakoskopi prosedürünün detayları  
Torakoskopi sonrasında bir göğüs tüpü (boyut: 20–28 Fransa) 

Başlangıçta ve torakoskopinin ardından 24 saat içerisinde bir 

göğüs radyografisi alındı. Ek göğüs radyografileri lokal tedavi 

protokolüne göre uygulandı. Şiddetli komplikasyonlar için 

denetim amacıyla günlük göğüs radyografileri alındı. Bir tane  

normal ameliyat sonrası göğüs radyografisi, klinik olarak 

önemli ek bir pulmoner infiltrat değildir şeklinde 

sınıflandırıldı. Akut solunum güçlüğü sendromu 

Amerika-Avrupa mutabakatına18 uygun biçimde tanımlandı: akut 

başlangıçlı semptomlar, kısmi arteryel oksijen basıncı/ solunan 

havadaki oksijen konsantrasyonu 200 mm Hg'dan az, göğüs 

radyografisinin ön görüntüsünde iki yanlı infiltratlar, ölçülen 

pulmoner arter basıncı 18 mm Hg'dan az veya sol atriyal 

hipertansiyona dair klinik kanıt bulunmadı. Torakoskopi öncesinde ve 

prosedürden sonraki 1-5 gün arasında hastaların ateşi günde iki kere 

ölçülerek kaydedildi. İlave oksijen miktarı (L/dk) ve oksijen 

doygunluğu kaydedildi. Hipoksemiye karşı koruma amacıyla (oksijen 

doygunluğu <%90) arteryel kan gazı ölçümü yapıldı.  

 
İstatistiki Analiz 
%1 oranında maksimum akut solunum güçlüğü sendromunu sıklığı 

varsayımında bulunduk. Akut solunum güçlüğü sendromunu riskinin 

tek taraflı %95 CI ile %1'den az olduğunu göstermek için, en az 300 

hastayı dahil etmemiz gerekti. İstatistiki analizler SPSS (versiyon 12.0.1.) 

ile yapıldı. Hastanın vücut ısısının, oksijen doygunluğunun ve oksijen 

desteklemesinin başlangıç değerleri ile prosedür sonrası 1-5 arası 

günlerdeki değerlerini karşılaştırmak için eşli t testini kullandık.   

 
Finansman Kaynağının Rolü  
Sponsor, çalışmanın tasarımı, veri toplama, veri analizi, veri 

değerlendirme ve rapor yazma konularında rol oynamadı. 

Julius Janssen ve Gareth Collier'in tüm verilere erişim hakkı vardı ve 

makaleyi yayınlama konusundaki son karar Julius Janssen'ın 

sorumluluğundaydı. 
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Sonuçlar 

30-96 yaş aralığındaki (ortalama 64·4 yaş) 558 hasta iyileştirildi. 

Tablo 1'de hastaların başlangıç özellikleri ve her kurumun 

katkısı görünmektedir. Tablo 2'de toraskopik prosedürlerin 

detayları görünmektedir. 178 hastada (%85) steroid yapıda 

olmayan antiinflamatuar ilaçlar kullanıldı. 475 hastadan (%85) 

paryetal plevral biyopsi (her hasta için aralık 1-30, ortalama 6·3, 

tipik değer 5) alındı. 23 hastadan (%4) viseral biyopsi (aralık 1-10, 

ortalama 3·7, tipik değer 3) alındı. Biyopsi örneği alınmadıysa, 

torakoskopiden önce teşhis yapıldı.  Tablo 3'te torakoskopi 

sonrası rapor edilen yan etkilerin detayları görünmektedir. Hiçbir 

hastada akut solunum güçlüğü sendromu gelişmedi. Göğüs 

radyografisi toraskopiden sonra yedi hastada yeni infiltrat 

oluştuğunu gösterdi; bu, geçici kardiyojenik akciğer ödemi 

nedeniyle gelişti. İki hastada infiltratlar ortadan kalktı. Göğüs 

radyografileri aynı zamanda iki hastada tekrardan büyüyen, 

ancak oksijen tedavisi ve idrar söktürücü ilaçlar ile temizlenen  

ödeme sahip olduğunu gösterdi. Herhangi bir yoğun bakıma 

gerek duyulmadı. Bir hastada akut solunum güçlüğü 

sendromunun sebebiyle ortaya çıkmayan solunum yetmezliği 

gelişti; bu hasta için yoğun bakım ünitesinde tedaviye ihtiyaç 

duyuldu. Hastada torakoskopi gününde açıklanamayan bir 

kontrolateral pnömotoraks görüldü; bu, prosedürden sonra 

keşfedildi. İki yanlı plevral drenaj sonrasında, hasta mekanik 

ventilasyon olmaksızın iyileşti. Bir hastada 8. günde pulmoner 

emboli görüldü; bu tedaviden sonra ortadan kalktı. 

Kemoterapi gören bir hastada, torakoskopiden 48 saat sonra 

pulmoner olmayan sepsis gelişti. 2 gün boyunca yoğun bakım 

ünitesinde gözlem altında tutuldu; daha sonrasında iyileşti. 

Yeni infiltratlı bir hastada yüksek ateş başladı ve kendisine 

antibiyotik ilaçlar verildi; sonuç olarak infiltrasyon sona erdi. 

Bir hastada, torakoskopiden 2 gün sonra perikardiyal efüzyon 

ve konjestif kalp yetmezliği görüldü ve kendisine idrar 

söktürücü ilaçlar verildi. 11 (%2) hasta 30 gün içinde öldü 

(torakoskopiden sonra 2-29 gün arasında, ortalama 11·8 gün).  

Tablo 4'te ölüm sebeplerinin detayları görünmektedir. 

Çalışmamızda, torakoskopik plörodezisin yan etkileri hafif olmuştur. Talk plörodezis 

sonrasında görülen vücut ısısındaki ve oksijen kullanımındaki küçük artışlar klinik 

olarak önem arzetmez ve talkın neden olduğu hafif sistemik inflamasyon ve akciğer 

inflamasyonu sebep gösterilebilir.14,19 Sonuçlarımız aynı zamanda, talk zehirlenmesinin 

akut solunum güçlüğü sendromu ve şiddetli hipoksemiye sebep olduğu ve bunun da iri 

taneli talk kullanımıyla önlenebileceği hipotezi ile bağdaşmaktadır. 14 
Hastalarımızın yaklaşık %2'si toraskopi sonrasındaki 30 gün içinde ölmüştür. Ancak, 

kısıtlı yaşam beklentisi ve ciddi eşzamanlı hastalık görülen bu türden  hastalarda 

ameliyat sonrası komplikasyonları gösterme ve 30 gün içinde ölüm ihtimali düşük oranda 

seyretmektedir. Hastalarımızın hiçbirinde, prosedürün ilk 48 saati içinde ciddi pulmoner 

komplikasyonlar gelişmemiştir; bu durum da prosedürün güvenliği hakkında fazladan 

kanıt sunmaktadır. Şu an itibarıyla plörodezis için talk kullanımının güvenliği konusunda 

mutabakat bulunmamaktadır.20,21 Sahn22 talk plörodezisinde akut solunum güçlüğü 

sendromunun gelişmesi ile ilgili yayınları incelemiştir. Kendisinin tanımlamış olduğu, 

talk plörodezisi ile tedavi edilen malign plevral efüzyonlu 4030 hastadan 41'inde (%1) 

talk uygulaması sonrasında akut solunum yetmezliği oluşmuştur.  
 

Hasta sayısı 
Akut solunum güçlüğü sendromu    0 (%0; 0–0·54*) 
30 gün içinde ölüm                 11 (%1·97; 0·8–3·1) 
Akut solunum güçlüğü sendromuna bağlı  

olmayan solunum yetmezliği      1 (%0·17; 0–0·53) 
Diğer türden ciddi olumsuz gelişme     6 (%1·07; 0·24–1·9) 

Veriler n (%; %95 CI). *Tek taraflı %95 CI. 

Tablo 3: Torakoskopinin yan etkileri 

 Yaş 

(Yıl) 

Cinsiyet  Prosedürden ölüme kadar geçen 

süre (Gün)

 6. günde Akut gastrointestinal kanama , aile ileri müdahale 
talep etmedi , sadece hafifletici bakım yapıldı 82  Kadın  8 

 2. günde masif perikardiyal efüzyon ve kalp yetmezliği       67   Erkek       2 
 8. günde plevral ampiyem, 14. günde intratorasik kanama 

için operasyon, sonrasında YBÜ bakımı, solunum ve 

kardiyovasküler yetmezliğe bağlı ölüm 

63  Erkek     29 

Torakoskopiden sonraki 1-4 arasındaki günlerde, 
ortalama vücut ısısında başlangıç değerlerine kıyasla 
önemli ölçüde yükseliş görüldü (Şekil 1). Prosedürden 
sonra oksijen doygunluğunda önemli bir değişiklik 
meydana gelmedi (gösterilen veri yoktur). Torakoskopi 
sonrası 1. ve 2. günlerde kullanılan oksijen ilavesi 
hacminde, başlangıç değerlerine kıyasla önemli bir artış 
görüldü (oksijen ilavesi kullanan 339 hastada 1. günde 
0·25 L/dk artış [p=0·001];   ilave oksijen kullanan 317 
hastada 2. günde 0·21 L/dk artış [p=0·025];  Şekil 2). 

Tümör ilerlemesi, malign perikardiyal efüzyon,     64       Erkek    13 
taşiaritmi, dolaşım yetmezliği  

Hastalık ilermesi, beyin metastazı                    61       Erkek      18 
Ani ölüm, şüpheli masif pulmoner emboli       46       Kadın    8 
Hastalık ilerlemesi, lenf yollarının karsinomla tutulması        79       Kadın   20 
Hastalık ilerlemesi, lenf yollarının karsinomla tutulması          64       Erkek     14 
Hastalık ilerlemesi                                   51       Erkek     10 
Sepsis                                            78       Erkek      5 

Infected peritoneal karsinomatöz, sepsis nedeniyle ölüm,  54       Kadın    3 

Değerlendirme 
Malign pulmoner efüzyonlu hastalarda akut solunum 

güçlüğü sendromunun görülmemesi, iri taneli talkla 
yapılan plörodezisin güvenli olduğu hipotezimizi 

desteklemektedir.  

YBÜ'ye alınmadı, ancak hafifletici bakım yapıldı 

YBÜ = Yoğun Bakım Ünitesi 

Tablo 4: Torakoskopiden sonra 30 gün içinde ölüm sebepleri
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*Başlangıç değerlerine göre vücut ısısındaki değişimler 
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p=0·608 
 
 
 
 
 
 

1. Gün              2. Gün             3. Gün             4. Gün             5. Gün 
Torakoskopi sonrası geçen süre 

Avrupa'daki çalışmalardaki %2 oranına karşılık olarak, 
Brezilya'da yapılan çalışmalarda, bütün hayvanların 
organlarının %100'ünde talka rastlanmıştır.25,26 Avrupa'daki 
incelemede araştırmacılar, muhtemel olarak organların 
saklanma sürecinde kontaminasyona uğramış olduğu için 
değerlendirilen 198 organın dördünde talk görülmüş olduğu 
önermesinde bulunmuştur.27 

Bu coğrafi farklılıkların sebebi muhtemel olarak 

kullanılan talk boyutu ile ilgilidir. Ferrer ve meslektaşları 28 
plörodezis için hazırlanan talkın büyük ölçüde farklılıklar 

gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, ince taneli talk ile yapılan 

plörodezisin ardından tavşların akciğer parenkimasında hasar 

oluştuğunu, fakat iri taneli talk kullanıldığı zaman bu durumun  

gözlemlenmediğini göstermişlerdir.15 Maskell ve 

meslektaşları14, insanlar için ince taneler içeren karışık talk ile 

uygulanan plörodezisin, 10 µm ölçüsünden daha az olan 

çoğu tanenin temizlendiği kademeli talka kıyasla gaz 

değişimini kötüleştirdiğini ve daha fazla sistemik 

inflamasyonu teşvik ettiğini göstermiştir. Aslında, talk 

plörodezisi sonrası akut solunum 
Şekil 1: Başlangıç değerlerine göre ortalama vücut ısısı artışı  
Çubuklar 95% CI gösterir. 
*Başlangıç değerlerine göre oksijen kullanımdaki değişimler (Lpermin) 

0·5 

güçlüğü sendromunu ele alan yayınların içinde sadece  
bir tanesi talkın tane boyutu detayını vermiştir.11 Bu nedenle, 

talk plörodezisi ile bağlantılı yan etkilerde tane boyutunun 

nedensel rolü gözardı edilmiştir ve 

 
0·4 

p=0·001          p=0·025         p=0·186
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kimi araştırmacılar talkın genel olarak, bir plörodezis 
maddesi olarak tehlikeli olduğu kanısına varmıştır. 20 
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Torakoskopi sonrası geçen süre 

Yan etkilerin ana sebebinin talkın tane boyutu olduğunu 
öneren artmakta olan kanıtlar göz önüne alındığında, ince ve 
iri taneli talk arasında prospektif olarak ve rastgele şekilde 
karşılaştırma yapmak için insanların kullanılmasının etik 
olmadığını düşündük. Bu sebeple, iri taneli talk kullanılarak 
yapılan plörodezisin akut solunum güçlüğü sendromuna neden 
olmadığı hipotezimizi test etmek için prospektif bir kohort çalışması 
yürütmeyi tercih ettik. Elde ettiğimiz sonuçlar, iri taneli talk ile 
uygulanan plörodezis sonrasında, her bin hastanın altısında akut 
solunum güçlüğü sendromu görüldüğünü önermektedir; bu da daha 
önceli çalışmalara dayanan bir incelemeden çıkarılan %1 varsayımının 
oldukça altındadır. 22 

Sonuçlarımız talk pudrasının yan etkileri ile sınırlıdır; bu 

nedenle sıvı olarak uygulanan talkın güvenliği hakkında 

çıkarımlar yapamamaktayız.  
Şekil 2: Başlangıç değerlerine göre ortalama ilave oksijen kullanımı artışı 

Çubuklar 95%CI gösterir. 
 
Ancak, neredeyse bütün veriler geçmişe dönüktü ve 

hastalığın klinik süreci ve sonucu ile ilgili detaylı belgeler bulunmuyordu. 1958-2001 

yılları arasında talk plörodezis uygulamasından geçen 5000'den fazla hasta için 

önemli bir yan etki rapor edilmemiş olduğundan Sahn, solunum yetmezliği ve talk 

plöredezisi arasında nedensel bir bağlantı olup olmadığını sorgulamıştır.  ABD ve 

Brezilya'daki araştırmacılar talk plörodezisi sonrasında oluşan akut solunum 

güçlüğü sendromu vakalarını tanımlamıştır; buna karşın, Avrupa ve İsrail'de 

gerçekleştirilen geniş inceleme serilerinde bu türden vakalar kaydedilmemiştir. 

ABD ve Brezilya'da hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda akciğer 

parenkimasında ve diğer organlarda talk birikmesi görülürken,24,25 Avrupa'da 

yapılan çalışmalarda diğer organlarda bu türden bir birikme 

görülmemektedir.26 Wistar sıçanı ile yapılan incelemelerde,  

Ayrıca çalışmamız, talk plörodezisinin etkinliğini 

değerlendirmemektedir. Çalışmamızın en önemli klinik çıkarımı; 

iri taneli talkın plörodezis için güvenle kullanılabileceğidir. 

Diğer hazır talk türleri bu çıkarıma dahil edilemez.  
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Safety of pleurodesis with talc poudrage in malignant 
pleural eff usion: a prospective cohort study 
Julius P Janssen, Gareth Collier, Phillippe Astoul, Gian Franco Tassi, Marc Noppen, Francisco Rodriguez-Panadero, Robert Loddenkemper, 
Felix J F Herth, Stefano Gasparini, Charles H Marquette, Birgit Becke, Marios E Froudarakis, Peter Driesen, Chris T Bolliger, Jean-Marie Tschopp

Summary
Background Talc is the most eff ective chemical pleurodesis agent for patients with malignant pleural eff usion. 
However, concerns have arisen about the safety of intrapleural application of talc, after reports of development of 
acute respiratory distress syndrome in 1–9% of treated patients. Our aim was to establish whether use of large-
particle-size talc is safe in patients with malignant pleural eff usion.

Methods We did a multicentre, open-label, prospective cohort study of 558 patients with malignant pleural eff usion 
who underwent thoracoscopy and talc poudrage with 4 g of calibrated French large-particle talc in 13 European 
hospitals, and one in South Africa. The primary endpoint was the occurrence of acute respiratory distress syndrome 
after talc pleurodesis.

Findings No patients developed acute respiratory distress syndrome (frequency 0%, one-sided 95% CI 0–0·54%). 
11 (2%) patients died within 30 days. Additionally, seven patients had non-fatal post-thoracoscopy complications 
(1·2%), including one case of respiratory failure due to unexplained bilateral pneumothorax.

Interpretation Use of large-particle talc for pleurodesis in malignant pleural eff usion is safe, and not associated with 
the development of acute respiratory distress syndrome.

Introduction
Talc is hydrated magnesium silicate, and was fi rst used for 
pleurodesis in 1935 by the surgeon Norman Bethune.1 In 
the second half of the 20th century, talc became 
increasingly popular for induction of pleurodesis in many 
pleural diseases—eg, spontaneous pneumothorax, benign 
pleural eff usion, and malignant pleural eff usion.2–6 
Compared with other agents for chemical pleurodesis, talc 
seemed to give the best results in terms of eff ectiveness, 
with least recurrence of eff usion, after both talc poudrage, 
and instillation of talc slurry through a chest tube.7 The 
eff ectiveness of talc pleurodesis compared with other 
forms of pleurodesis has also been supported by animal 
studies.8 Additionally, talc is inexpensive and widely 
available. 

However, the safety of intrapleural application of talc 
has been debated since cases of respiratory failure and 
acute respiratory distress syndrome after talc pleurodesis 
were reported.4,9–11 Other authors noted no complications 
at all, even in large series of patients.6,12,13 The occurrence 
of acute respiratory distress syndrome in some series 
and its absence in others was independent of the 
underlying disease (malignant pulmonary eff usion or 
pneumo thorax),6,10,11 the quantity of talc used (2–10 g),4,6,10–12 
or the technique of talc instillation (slurry or 
poudrage).4,6,10–12 Several researchers have reported results 
that suggest that acute respiratory distress syndrome 
after talc pleurodesis is mainly related to the particle size 
of the talc used.14,15

Our aim was to assess the safety of large-particle talc 
applied as poudrage for pleurodesis in patients with 
malignant pleural eff usion. 

Methods
Patients
We did a prospective cohort study to measure the 
side-eff ects of thoracoscopy and pleurodesis by 
poudrage with large-particle talc for treatment of 
recurrent malignant pleural eff usions. 14 centres (all 
departments of pulmonary diseases) participated in the 
study, 13 in Europe and one in South Africa, between 
Oct 1, 2002, and Oct 31, 2005. Our primary endpoint 
was the occurrence of acute respiratory distress 
syndrome after talc pleurodesis. Secondary endpoints 
were other side-eff ects (eg, fever, hypoxaemia, and 
respiratory failure without acute respiratory distress 
syndrome) and death within 30 days. 

Patients were included if they had malignant pleural 
eff usion for which the treating physician thought 
pleurodesis to be appropriate. Patients in whom 
malignant pleural eff usion was strongly suspected 
during thoracoscopy, and in whom retrospective 
histological examination of pleural biopsies confi rmed 
malignancy, were also included. We excluded patients 
who had pulmonary infection, unstable respiratory 
status, fever of more than 38°C, cardiac failure, 
myocardial infarction within the past 30 days, bleeding 
disorders, previous or concomitant ipsilateral 
mechanical pleurodesis, previous or concomitant 
ipsilateral chemical pleurodesis, life expectancy of less 
than 30 days, pregnancy, or performance status of 
ECOG 4 (Karnofsky score 30 or lower). The study was 
approved by the ethics committee of each participating 
hospital. Written informed consent was obtained 
according to local protocol. 
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Procedures
Our null hypothesis was that use of graded large-particle 
talc would result in no cases of acute respiratory distress 
syndrome. Steritalc (Novatech, La Ciotat, France) was 
chosen as the standard talc to be used in this study. The 
mean particle size of this talc preparation is 24·5 µm. The 
con centration of small particles (<5 µm) in Steritalc is 11% 
by volume, compared with up to 82% in some Brazilian 
talcs analysed, and 54% in a sample of talc from the 
USA.16 

Thoracoscopy was done by pulmonologists in accordance 
with a standard technique.17 Physicians had free choice of 
which medications to use before, during, and after 
thoracoscopy, which could be done under local or general 
anaesthesia. Parietal and visceral pleural biopsies were 
allowed during the procedure. The pleurodesis technique, 
however, was standardised: only talc poudrage with 4 g of 
sterile graded talc was allowed. The talc powder was 

administered by a pneumatic atomiser. After thoracoscopy, 
a chest tube (size 20–28 French) was inserted.

A chest radiograph was taken at baseline and within 
24 h of thoracoscopy. Additional chest radiographs were 
done according to local treatment protocol. Daily chest 
radiographs were taken to monitor for severe compli-
cations. A normal postoperative chest radio graph was 
classifi ed as no clinically signifi cant additional pulmonary 
infi ltrate. Acute respiratory distress syn drome was defi ned 
according to the American-European consensus:18 acute 
onset of symptoms, partial arterial pressure of oxygen/
concentration of oxygen in inspired air of less than 
200 mm Hg, bilateral infi ltrates on frontal view of chest 
radiograph, pulmonary artery pressure less than 18 mm 
Hg when measured, or no clinical evidence of left atrial 
hypertension. Patients had their temperature recorded 
twice daily before thoracoscopy and on days 1–5 after the 
procedure. The amount of supplementary oxygen (L/min) 
and oxygen saturation were recorded. To guard against 
hypoxaemia (oxygen saturation <90%) an arterial blood 
gas measurement was taken. 

Statistical analysis
We estimated a maximum frequency of acute respira tory 
distress syndrome of 1%. To show the risk of acute 
respiratory distress syndrome to be less than 1% with a 
one-sided 95% CI, we needed to include at least 
300 patients. Statistical analyses were done with SPSS 
version 12.0.1. We used the paired t test to compare 
patient’s temperature, oxygen saturation, and oxygen 
supplementation at baseline with days 1–5 post-procedure.

Role of the funding source
The sponsor had no role in study design, data collection, 
data analysis, data interpretation, or writing of the report. 
Julius Janssen and Gareth Collier had access to all the 

Baseline value

Number of patients 558

Number of centres 14

Age (years) 64·37 (30–96)

Sex 

Female 284 (51%)

Male 274 (49%)

Primary cancer causing pleural metastasis

Non-small cell lung cancer 230 (41%)

Breast cancer 120 (22%)

Mesothelioma 85 (15%)

Urogenital tract 35 (6%)

Lymphoma 17 (3%)

Colon 14 (3%)

Melanoma 13 (2%)

Small cell lung cancer 11 (2%)

Unknown primary 19 (3%)

Other 14 (3%)

Patients per institution

Marseille, France 85 (15%)

Brescia, Italy 66 (12%)

Brussels, Belgium 66 (12%)

Berlin, Germany 52 (9%)

Seville, Spain 52 (9%)

Heidelberg, Germany 47 (8%)

Ancona, Italy 38 (7%)

Lille, France 36 (6%)

Treuenbrietzen, Germany 33 (6%)

Nijmegen, Netherlands 32 (6%)

Heraklion, Greece 27 (5%)

Montana, Switzerland 17 (3%)

Turnhout, Belgium 4 (1%)

Cape Town, South Africa 3 (1%)

Data are n (%) or mean (range).

Table 1: Patient characteristics

Number of patients (%)

Local anaesthesia 436 (78%)

General anaesthesia 122 (22%)

Number of entry points

1 428 (77%)

2 129 (23%)

3 1 (0.2%)

Day of drain removal*

1 29 (5%)

2 76 (14%)

3 150 (27%)

4 132 (24%)

5 96 (17%)

6–10 19 (3%)

>10 4 (1%)

All patients received 4 g Steritalc (Novatech, La Ciotat, France). Data missing for 
29 patients. *Range 1–14 days, mode=day 3. 

Table 2: Details of thoracoscopy procedure 
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data and Julius Janssen had fi nal responsibility for the 
decision to submit for publication.

Results
558 patients aged 30–96 years, (mean 64·4 years) were 
recruited. Table 1 shows the patients’ baseline character-
istics and the contribution of each institution. Table 2 
shows details of the thorascopic procedures. Non-steroidal 
anti-infl ammatory drugs were used in 178 (32%) patients. 
Parietal pleural biopsies were obtained in 475 (85%) 
patients (range 1–30, mean 6·3, mode 5 per patient). 
Visceral biopsies (range 1–10, average 3·7, mode 3) were 
obtained in 23 (4%) patients. If no biopsy sample was 
taken, the diagnosis had been established before 
thoracoscopy. Table 3 shows details of the side-eff ects 
reported after thoracoscopy. No patients developed acute 
respiratory distress syndrome. 

Chest radiography showed that seven patients had a 
new infi ltration after thorascopy; one developed because 
of transient cardiogenic pulmonary oedema. In two 
patients the infi ltrates resolved. Chest radiographs also 
showed that two patients had re-expansion oedema that 
resolved after treatment with oxygen and diuretic drugs. 
No intensive care was necessary. One patient developed 
respiratory failure not caused by acute respiratory distress 
syndrome, for which treatment in the intensive care unit 
was necessary. This patient had an unexplained 
contralateral pneumothorax on the day of the thoracoscopy, 
which was discovered after the procedure. After bilateral 
pleural drainage, the patient recovered without mechanical 
ventilation. One patient had a pulmonary embolism on 
day 8, which resolved after treatment. One patient, who 
was on chemotherapy, developed non-pulmonary sepsis 
48 h after thoracoscopy. She was monitored in the 
intensive care unit for 2 days, but recovered. One patient 
with new infi ltrates developed high fever, and was given 
antibiotic drugs, resulting in resolution of infi ltration. 
One patient developed pericardial eff usion and congestive 
heart failure on day 2 after thoracoscopy, and was given 
diuretic drugs. 11 (2%) patients died within 30 days (2–29 
days after thoracoscopy, mean 11·8 days). Table 4 shows 
details of causes of death.

A signifi cant increase in mean temperature was seen 
on days 1–4 after thoracoscopy compared with baseline 
(fi gure 1). No signifi cant diff erence in oxygen saturation 
was seen after procedure (data not shown). A signifi cant 
rise in the volume of supplemental oxygen used was 
recorded on days 1 and 2 post-thoracoscopy compared 
with baseline (0·25 L/min increase on day 1 in the 
339 patients using supplemental oxygen [p=0·001]; 
0·21 L/min increase on day 2 in the 317 using 
supplemental oxygen [p=0·025]; fi gure 2). 

Discussion
The absence of acute respiratory distress syndrome in 
patients with malignant pulmonary eff usion supports 
our hypothesis that pleurodesis with large-particle talc is 

safe. Side-eff ects from thoracoscopic pleurodesis were 
mild in our study. The small increases in temperature 
and oxygen use after talc pleurodesis were not clinically 
signifi cant, and might be due to mild systemic and lung 
infl ammation caused by talc.14,19 Our results also accord 
with the hypothesis that acute respiratory distress 
syndrome and severe hypoxaemia are caused by talc 
toxicity, which can be avoided by the use of large-particle 
talc.14

About 2% of our patients died within 30 days of 
thorascopy. However, in such patients, who had a limited 
life expectancy and serious comorbidity, postoperative 
complications and mortality within 30 days can be 
expected in a small proportion. None of our patients had 
serious pulmonary complications within 48 h of 
procedure, which provides further evidence of the safety 
of this procedure. 

At present there is no consensus about the safety of talc 
for pleurodesis.20,21 Sahn22 reviewed publications about 
the development of acute respiratory distress syndrome 
in talc pleurodesis. Of the 4030 patients with malignant 
pleural eff usion who were treated with talc pleurodesis 
that he identifi ed, 41 (1%) patients had acute respiratory 
failure after administration of talc. However, almost all 

Number of patients 

Acute respiratory distress syndrome 0 (0%; 0–0·54*)

Death within 30 days 11 (1·97%; 0·8–3·1)

Respiratory failure not due to acute 
respiratory distress syndrome 

1 (0·17%; 0–0·53)

Other serious adverse event 6 (1·07%; 0·24–1·9)

Data are n (%; 95% CI). *One-sided 95% CI.

Table 3: Side-eff ects of thoracoscopy

Age 
(years)

Sex Time from procedure 
to death (days)

Acute gastrointestinal bleeding on day 6, family requested 
no further intervention, palliative care only

82 Female 8

Massive pericardial eff usion and cardiac failure on day 2 67 Male 2

Pleural empyema on day 8, operation for intrathoracic 
bleeding on day 14, ICU treatment afterwards, death due to 
respiratory and cardiovascular failure

63 Male 29

Tumour progression, malignant pericardial eff usion, 
tachyarrythmia, circulatory failure

64 Male 13

Disease progression, brain metastasis 61 Male 18

Sudden death, suspected massive pulmonary embolism 46 Female 8

Progressive disease, carcinomatous lymphangitis 79 Female 20

Progressive disease, carcinomatous lymphangitis 64 Male 14

Progressive disease 51 Male 10

Sepsis 78 Male 5

Infected peritoneal carcinomatosis, died from sepsis, no 
ICU care, but palliative treatment given

54 Female 3

ICU=Intensive care unit.

Table 4: Causes of death within 30 days of thoracoscopy
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the data was retrospective, without detailed documentation 
of the clinical course of disease and outcome. He 
questioned whether there was a causal association 
between respiratory failure and talc pleurodesis, since no 
important side-eff ects were reported in more than 
5000 patients who underwent talc pleurodesis between 
1958 and 2001.

Researchers in the USA and Brazil have described 
cases of acute respiratory distress syndrome after talc 
pleurodesis; by contrast, no such cases have been 
recorded in large review series in Europe and Israel. 
Animal studies in the USA and Brazil showed 
deposition of talc in the lung parenchyma and other 
organs,24,25 whereas such deposition in other organs was 
absent in a European study.26 In animal studies in 

Wistar rats, talc was seen in 100% of organs of all 
animals in a Brazilian study, versus 2% in a European 
study.25,26 In the European study, the researchers 
proposed that the talc seen in four of 198 assessed 
organs was probably caused by contamination during 
storage of the organs.27 

This geographic discrepancy is probably due to the 
size of the particles of talc. Ferrer and colleagues28 
showed that talc preparations for pleurodesis varied 
greatly. They also showed that damage to the lung 
parenchyma took place after pleurodesis with 
small-particle talc in rabbits, but not when large-particle 
talc was used.15 In human beings, Maskell and 
colleagues14 showed that pleurodesis with mixed talc, 
including small particles, worsened gas exchange, and 
induced more systemic infl ammation than did graded 
talc, from which most particles less than 10 µm were 
removed.

Indeed, of the publications that described acute 
respiratory distress syndrome after talc pleurodesis, 
details of the particle size of the talc were given only in 
one.11 Thus the causal role of particle size in the side-eff ects 
associated with talc pleurodesis was overlooked, and talc, 
in general, was thought to be dangerous as a pleurodesis 
agent by some investigators.20

In view of growing evidence to suggest that talc 
particle size is the main cause of side-eff ects, we did not 
think comparing small and large-particle talc in a 
prospective randomised way in human beings was 
ethical. We therefore chose to do a prospective cohort 
study to test our hypothesis that pleurodesis with 
large-particle talc would not cause acute respiratory 
distress syndrome. Our results suggest that acute 
respiratory distress syndrome after pleurodesis with 
large-particle talc would happen in six patients in every 
thousand, which is well below the 1% estimated from a 
review of the retrospective studies.22

Our results are limited to the side-eff ects of talc 
poudrage, we therefore cannot draw any conclusions 
about the safety of talc applied as slurry. Additionally, our 
study did not assess the effi  cacy of talc pleurodesis.

The most important clinical implication of our study is 
that large-particle talc can safely be used for pleurodesis. 
Other talc preparations should not be used for this 
indication.
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