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BAB I 

PENDAHULUAN 

Efusi pleura merupakan keadaan di mana cairan menumpuk di dalam 

rongga pleura. Dalam keadaan normal, rongga pleura diisi cairan sebanyak 10-20 

ml yang berfungsi mempermudah pergerakan paru di rongga dada selama 

bernapas. Jumlah cairan melebihi volum normal dapat disebabkan oleh kecepatan 

produksi cairan di lapisan pleura parietal yang melebihi kecepatan penyerapan  

cairan oleh pembuluh limfe dan pembuluh darah mikropleura viseral.1 

Keadaan ini dapat mengancam jiwa karena cairan yang menumpuk 

tersebut dapat menghambat pengembangan paru-paru sehingga pertukaran udara 

terganggu.1 Banyak penyakit yang mungkin mendasari terjadinya efusi pleura 

diantaranya kebanyakan disebabkan oleh keganasan dan tuberkulosis.2 Penyakit 

lain yang mungkin mendasari terjadinya efusi pleura antara lain pneumonia, 

empiema toraks, gagal jantung kongestif, sirosis hepatis.1 

Di negara-negara barat, efusi pleura terutama disebabkan oleh penyakit 

jantung kongestif, sirosis hati, keganasan, dan pneumonia bakteri. Sementara di 

negara-negara berkembang seperti indonesia lazim di akibatkan oleh infeksi 

tuberkulosis. Tingkat kejadian efusi pleura mencapai 320 per 100.000 penduduk 

di negara-negara industri dan penyebaran etiologi berhubungan dengan prevalensi 

penyakit yang mendasarinya.3 Insidensi di Amerika Serikat mencapai 1,5 juta 

orang setiap tahunnya. Sementara itu, di Indonesia tingginya insidensi berbagai 

kasus infeksi menjadi faktor resiko yang paling signifikan dalam menyumbang 

insidensi kasus efusi pleura. Di Indonesia TB paru merupakan penyebab utama 

efusi pleura, di susul oleh keganasan.4 

Umumnya pasien datang dengan gejala sesak napas, nyeri dada, batuk, dan 

demam. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan abnormalitas seperti bunyi redup 

pada perkusi, penurunan fremitus pada palpasi, dan penurunan bunyi napas pada 

auskultasi paru bila cairan efusi sudah melebihi 300 ml. Foto toraks dapat 

digunakan untuk mengkonfirmasi terjadinya efusi pleura.1 Diagnosis dapat 

ditegakkan berdasarkan anamnesis yang teliti dan  pemeriksaan fisik yang baik. 
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Foto dada PA dan lateral dapat membantu diagnosis, sedangkan diagnosis pasti 

ditegakkan melalui pungsi percobaan, biopsy, dan analisis cairan pleura.2 

Cairan di rongga pleura dapat menyebabkan sesak napas, tergantung dari 

jumlah cairan serta kecepatan timbulnya cairan. Semakin banyak cairan maka 

semakin jelas sesaknya, makin cepat terbentuknya cairan makin cepat dan jelas 

pula timbulnya keluhan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan perkusi pekak, 

fremitus vokal menurun atau menghilang, dan suara dasar napas juga akan 

menurun atau menghilang. Pemeriksaan fisik ini sangat terbantu oleh pemeriksaan 

radiologi yang memperlihatkan jelas sinus costovertebralis yang hilang dan 

gambaran batas cairan yang melengkung.2 
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BAB II 

STATUS PASIEN 

 

2.1.Identitas Pasien 

Nama    : Ny. F 

CM    : 1055227 

Umur    : 46 tahun 

Alamat    : Banda Aceh 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Suku    : Aceh 

Masuk Rumah Sakit  : 28 Juni 2015 

Tanggal Pemeriksaan  : 29 Juni 2015 

 

2.2. Anamnesis 

Keluhan Utama: nyeri dada sebelah kanan.  

 

Keluhan Tambahan: batuk berdahak 

 

Riwayat Penyakit Sekarang:  

Pasien datang dengan keluhan nyeri dada sebelah kanan yang dirasakan 

sejak 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Nyeri yang dirasakan memberat saat 

pasien beraktivitas dan berkurang saat istirahat. Nyeri dada berkurang bila posisi 

pasien dalam keadaan tidur terlentang kearah sebelah kanan. Nyeri dada tanpa 

disertai dengan rasa panas, nyeri dada tidak menjalar ke leher. Nyeri dada seperti 

ini tidak pernah dirasakan pasien sebelumnya. Pasien juga mengeluhkan batuk 

berdahak yang sudah dirasakan pasien sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. 

Dahak yang keluar berwarna putih, riwayat dahak bercampur darah tidak ada. 

Pasien menyangkal adanya riwayat batuk lama. Riwayat kontak dengan penderita 

batuk lama disangkal. Pasien juga mengalami riwayat penurunan berat badan 

dirasakan pasien sejak 6 bulan sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga 
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mengalami penurunan nafsu makan. Pasien merupakan perokok pasif 

dilingkungan rumahnya. Pasien menyangkal adanya riwayat demam.  

 

Riwayat Penyakit Dahulu:  

Pasien tidak memiliki riwayat diabetes mellitus, hipertensi, asma dan penyakit 

jantung. Selama ini pasien tidak pernah dirawat dirumah sakit. Pasien juga tidak 

memiliki adanya riwayat mengkonsumsi obat selama 6 bulan. 

 

Riwayat Penggunaan Obat:  

Pasien tidak mengkonsumsi obat-obatan. 

 

Riwayat Penyakit Keluarga:  

Tidak ada keluarga yang menderita keluhan yang sama dengan pasien 

2.3 Pemeriksaan Fisik 

2.3.1 Pemeriksaan Tanda Vital (Vital Sign) 

Keadaan Umum : Tampak sakit sedang, tidak menggunakan otot bantu 

napas 

Kesadaran  : Compos mentis (E4M6V5) 

Tekanan Darah : 130/80 mmHg 

Nadi   : 80 x/menit 

Pernapasan  : 20 x/menit 

Suhu   : 36,50C 

Sikap Tubuh  : tidur terlentang ke arah kanan 

2.3.2 Status Generalis 

1. Kulit  

1) Warna  : Kecoklatan 

2) Turgor  : Cepat kembali 

3) Sianosis  : (-) 

4) Ikterik  : (-) 

5) Edema  : (-) 
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2. Kepala   

1) Bentuk  : normocephall 

2) Rambut  : Hitam, sukar dicabut 

3) Wajah  : Simetris, edema (-), deformitas (-), pucat (-), keringat (-) 

4) Mata  : Pucat (-/-), ikterik (-/-), sekret (-/-), reflek cahaya (+/+),   

pupil isokor 

5) Telinga  : Dalam batas mormal, serumen (-/-) 

6) Hidung  : Sekret (-). Napas Cuping Hidung (-) 

7) Mulut   

a. Bibir  : Bibir kering (-), mukosa kering (-), sianosis (-) 

b. Lidah  : Tremor (-). hiperemis (-) 

c. Tonsil  : Hiperemis (-/-), T1-T1 

3. Leher 

1)   Inspeksi : Simetris, retraksi (-), jejas (-), tumor (-), deviasi trakea (-) 

2) Palpasi  : Pembesaran KGB (-), pembesaran kelenjar tiroid  (-),  

     distensi vena  jugularis (-) 

4. Toraks (anterior-posterior) – Paru-paru  

1) Inspeksi : Normochest, pergerakan dinding dada (statis-dinamis)  

simetris kanan dan kiri, retraksi supraklavikular- 

interkostal (-) , penggunaan otot bantu napas (-). 

2) Palpasi  : Nyeri tekan (-), pergerakan dinding dada (statis-dinamis)  

simetris kanan dan kiri, stem fremitus dada kanan 

menurun namun dada kiri normal. 

3) Perkusi : redup pada dada sebelah kanan dan sonor pada dada  

  sebelah kiri. 

4) Auskultasi : Vesikuler pada seluruh lapangan paru namun melemah  

pada bagian dada sebelah kanan, rhonki pada paru kanan, 

wheezing tidak ada di kedua lapangan paru. 

5. Jantung  

1) Inspeksi : Pulsasi iktus kordis tidak terlihat 

2) Palpasi  : Iktus kordis teraba di ICS V linea midklavikula sinistra 

3) Perkusi : Batas jantung kanan pada ICS IV linea parasternal  



6 
 

dekstra, batas jantung kiri pada ICS V linea midklavikula 

sinistra, batas atas jantung pada ICS III linea miklavikula 

sinistra. 

4)  Auskultasi : Bunyi jantung I > bunyi jantung II regular, tidak terdapat 

          murmur. 

6. Abdomen 

1) Inspeksi : Simetris, tidak terdapat distensi, dinding perut tampak  

normal (tidak ada sikatrik dan pelebaran vena), tidak 

tampak pergerakan pada dinding perut.  

2) Palpasi  : Nyeri tekan (-), Hepar/Lien/Renal tidak teraba 

3) Perkusi : Suara timpani di seluruh lapangan abdomen, peranjakan  

  batas paru-hati relatif-absolut sebesar dua jari, undulasi(-),  

  shifting dullness (-). 

4) Auskultasi : Peristaltik usus normal 

7. Ekstremitas 

1) Superior  : edema pada tangan  kanan dan  tangan  kiri tidak ada,  

pucat dan kebiruan pada tangan kanan dan tangan kiri 

tidak 

2) Inferior  : edema pada kaki kanan dan  kaki kiri tidak ada, pucat dan  

  kebiruan pada kaki kanan dan kaki kiri  tidak ada 
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2.4 Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaaan penunjang yang dilakukan pada kasus ini adalah pemeriksaan 

laboratorium darah rutin dan pemeriksaan radiologi yaitu foto thoraks AP. 

 

1. Hasil pemeriksaan laboratorium darah rutin ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Hasil Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin (28 Juni 2015) 

Pemeriksaan Laboratorium Hasil Nilai Normal 

Hb 10,5 12,0-15,0 gr/dl 

Ht 32 37-43 % 

Leukosit 22.400 4500-10.500/mm3 

Eritrosit 3,5 4,2-5,4 jt/µL 

Trombosit 413.000 150.000-450.000/mm3 

Diftell 2/1/79/14/5 0-6/0-2/2-6/50-70/20-40/2-8 % 

natrium 142 135-145 mmol/L 

kalium 41 3,5-4,5 mmol/L 

clorida 98 90-110 mmol/L 

Gula Darah Sewaktu 124 <200 mg/dl 

ureum 14 13-43 mg/dl 

kreatinin 0,59 0,51-0,95 mg/dl 

 

 

 

 

 



8 
 

2.  Hasil pemeriksaaan radiologi ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Foto Thoraks AP ( 28 Juni 2015) 

Kesan: 

 Cor   : Besar dan bentuk normal, CTR < 50% 

 Pulmo   : Tampak konsolidasi, homogen a/r lapangan paru kanan  

tengah. Kesan SOL, SOL berbentuk bulat, batas irregular, 

speculated, ukuran sebesar kepalan tinju 10 x 10 cm. Tak 

tampak dengan “inverted S sign”.  

 Skeletal  :  Tak tampak destruksi 

 Kesimpulan : Efusi pleura dextra dan susp. massa paru dextra 

 

2.5 Diagnosa Kerja: 

- Efusi pleura ec malignansi 

 

2.6 Penatalaksanaan: 

- IVFD RL : Aminofluid 20 gtt/i 

- Inj. Fosmicin 1 gr / 12 jam 

- Tramadol Tablet 3 x 1  

- Pectocyl Syr 3 x C1 

- Sohobion Tablet 2 x 1 
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2.7 Prognosis 

Quo Ad vitam  : Dubia ad bonam 

Quo Ad functionam : Dubia ad bonam 

Quo Ad sanactionam : Dubia ad bonam 
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FOLLOW UP HARIAN 

 

Tanggal/Hari 

Rawatan 

Catatan Instruksi 

29 Juni 2015 

H-1 

 

 

KU: batuk (+), nyeri dada (+) 

 

TANDA VITAL 

TD : 120/70 mmHg 

HR : 84 x/menit 

RR : 20 x/menit 

T    : 36,5oC 

 

PEMERIKSAAN FISIK  

Kepala : normocephali  

Mata : konj palp inferior pucat  

(-/-), sklera ikterik (-/-) 

Telinga : Normotia, serumen (-) 

Hidung : NCH (-), sekret (-) 

Mulut : dbn 

Leher : Pembesaran KGB (-) 

 

Thorak : 

Inspeksi : Simetris 

Palpasi  : tidak ada bagian dada 

yang tertinggal 

Perkusi : redup (+/-), sonor (-/+) 

Ausk      : Ves (melemah/+), Rh 

(+/-), Wh (-/-) 

Cor : BJ I > BJ II, regular, 

bising (-) 

 

TERAPI : 

IVFD RL : Aminofluid 20 

gtt/i 

Inj. Fosmicin 1 gr / 12 jam 

Tramadol Tablet 3 x 1  

Pectocyl Syr 3 x C1 

Sohobion Tablet 2 x 1 
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Abdomen :  

Inspeksi : Simetris, Distensi (-) 

Palpasi  : Soepel  

Perkusi  :Timpani 

Auskultasi  : Peristaltik (+)  

 

Extremitas :  

Pucat (-/-), Ikterus (-/-), sianosis (-

/-), edema (-/-) 

 

ASSESSMENT: 

Efusi Pleura Dextra ec malignansi 

 



12 
 

FOLLOW UP HARIAN 

 

Tanggal/Hari 

Rawatan 

Catatan Instruksi 

30 Juni 2015 

H-2 

 

 

KU: batuk (+), nyeri dada (+) 

 

TANDA VITAL 

TD : 110/70 mmHg 

HR : 91 x/menit 

RR : 20 x/menit 

T    : 36,8oC 

 

PEMERIKSAAN FISIK  

Kepala : normocephali  

Mata : konj palp inferior pucat  

(-/-), sklera ikterik (-/-) 

Telinga : Normotia, serumen (-) 

Hidung : NCH (-), sekret (-) 

Mulut : dbn 

Leher : Pembesaran KGB (-) 

 

Thorak : 

Inspeksi : Simetris 

Palpasi  : tidak ada bagian dada 

yang tertinggal 

Perkusi : redup (+/-), sonor (-/+) 

Ausk      : Ves (melemah/+), Rh 

(+/-), Wh (-/-) 

Cor : BJ I > BJ II, regular, 

bising (-) 

 

TERAPI : 

IVFD RL : Aminofluid 20 

gtt/i 

Inj. Fosmicin 1 gr / 12 jam 

Tramadol Tablet 3 x 1  

Pectocyl Syr 3 x C1 

Sohobion Tablet 2 x 1 
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Abdomen :  

Inspeksi : Simetris, Distensi (-) 

Palpasi  : Soepel  

Perkusi  :Timpani 

Auskultasi  : Peristaltik (+)  

 

Extremitas :  

Pucat (-/-), Ikterus (-/-), sianosis (-

/-), edema (-/-) 

 

ASSESSMENT: 

Efusi Pleura Dextra ec malignansi 
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FOLLOW UP HARIAN 

 

Tanggal/Hari 

Rawatan 

Catatan Instruksi 

1 Juli 2015 

H-3 

 

 

KU: batuk (+), nyeri dada (+) 

 

TANDA VITAL 

TD : 120/80 mmHg 

HR : 88 x/menit 

RR : 21 x/menit 

T    : 36,7oC 

 

PEMERIKSAAN FISIK  

Kepala : normocephali  

Mata : konj palp inferior pucat  

(-/-), sklera ikterik (-/-) 

Telinga : Normotia, serumen (-) 

Hidung : NCH (-), sekret (-) 

Mulut : dbn 

Leher : Pembesaran KGB (-) 

 

Thorak : 

Inspeksi : Simetris 

Palpasi  : tidak ada bagian dada 

yang tertinggal 

Perkusi : redup (+/-), sonor (-/+) 

Ausk      : Ves (melemah/+), Rh 

(+/-), Wh (-/-) 

Cor : BJ I > BJ II, regular, 

bising (-) 

 

TERAPI : 

IVFD RL : Aminofluid 20 

gtt/i 

Inj. Fosmicin 1 gr / 12 jam 

Tramadol Tablet 3 x 1  

Pectocyl Syr 3 x C1 

Sohobion Tablet 2 x 1 
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Abdomen :  

Inspeksi : Simetris, Distensi (-) 

Palpasi  : Soepel  

Perkusi  :Timpani 

Auskultasi  : Peristaltik (+)  

 

Extremitas :  

Pucat (-/-), Ikterus (-/-), sianosis (-

/-), edema (-/-) 

 

ASSESSMENT: 

Efusi Pleura Dextra ec malignansi 

 



16 
 

BAB III 

ANALISA KASUS 

EFUSI PLEURA 

3.1 Definisi 

Efusi pleura adalah suatu keadaan dimana terdapat penumpukan cairan 

dari dalam kavum pleura diantara pleura parietalis dan pleura viseralis dapat 

berupa cairan transudat atau cairan eksudat. Efusi pleura adalah jumlah cairan ion 

purulen yang berlebihan dalam rongga pleura, antara lain visceral dan parietal. 

Efusi pleura adalah akumulasi cairan di dalam rongga pleura. Jadi, efusi pleura 

adalah akumulasi cairan yang berlebihan pada rongga pleura, Cairan tersebut 

mengisi ruangan yang mengelilingi paru. Adanya akumulasi cairan pada kavum 

pleura ini mengindikasikan adanya suatu kelainan atau penyakit. Cairan dalam 

jumlah yang berlebihan dapat mengganggu pernapasan dengan membatasi 

peregangan paru selama inhalasi.3 Pustaka lain mendefinisikan efusi pleura 

sebagai jumlah akumulasi cairan pleura di kavum pleura yang berlebihan yang 

merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara produksi cairan pleura dengan 

absorbsi cairan pleura.4 Efusi pleura masif adalah akumulasi cairan abnormal pada 

cavum pleura dengan jumlah besar, yakni > 50% pada gambaran radiologis dan 

atau memiliki volume diatas 600 cc.1  

 

3.2 Anatomi dan Fisiologi Kavum Pleura 

Kavum thoraks adalah ruangan bagian tubuh yang terletak diantara leher 

dan abdomen, Dibatasi oleh sternum dan costa bagian depan didepannya, columna 

vertebralis dibelakang, lengkung costa dilateral, apertura thoraks superior diatas 

dan diafragma dibawah. Didalam Kavum thoraks terdapat: kavum pleura (paru-

paru kanan dan kiri beserta pleuranya masing-masing) dan mediastinum.1 

Pleura terletak dibagian terluar dari paru-paru dan mengelilingi paru. 

Pleura disusun oleh jaringan ikat fibrosa yang didalamnya terdapat banyak kapiler 

limfa dan kapiler darah serta serat saraf kecil. Pleura disusun juga oleh sel-sel 

(terutama fibroblast dan makrofag). Pleura paru ini juga dilapisi oleh selapis 

mesotel. Pleura merupakan membran tipis, halus, dan licin yang membungkus 
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dinding anteriortoraks dan permukaan superior diafragma. Lapisan tipis ini 

mengandung kolagen dan jaringan elastis.1 

 

Gambar 1. Anatomi Pleura 

 

Ada 2 macam pleura yaitu pleura parietalis dan pleura viseralis. Pleura 

parietalis melapisi toraks atau rongga dada sedangkan pleura viseralis melapisi 

paru-paru. Kedua pleura ini bersatu pada hilus paru. Dalam beberapa hal terdapat 

perbedaan antara kedua pleura ini yaitu pleura viseralis bagian permukaan luarnya 

terdiri dari selapis sel mesotelial yang tipis (tebalnya tidak lebih dari 30 μm). 

Diantara celahcelah sel ini terdapat beberapa sel limfosit. Di bawah sel-sel 

mesotelia ini terdapat endopleura yang berisi fibrosit dan histiosit. Seterusnya 

dibawah ini (dinamakan lapisan tengah) terdapat jaringan kolagen dan serat-serat 

elastik. Pada lapisan terbawah terdapat jaringan intertitial subpleura yang sangat 

banyak mengandung pembuluh darah kapiler dari A. Pulmonalis dan A. 

Brankialis serta pembuluh getah bening. Keseluruhan jaringan pleura viseralis ini 

menempel dengan kuat pada jaringan parenkim paru. Pleura parietalis mempunyai 

lapisan jaringan lebih tebal dan terdiri dari sel-sel mesotelial juga dan jaringan 

ikat (jaringan kolagen dan serat-serat elastik). Dalam jaringan ikat, terdapat 

pembuluh kapiler dari A. Interkostalis dan A. Mammaria interna, pembuluh getah 

bening dan banyak reseptor saraf-saraf sensorik yang peka terhadap rasa sakit dan 

perbedaan temperatur. Sistem persarafan ini berasal dari nervus intercostalis 

dinding dada. Keseluruhan jaringan pleura parietalis ini menempel dengan mudah, 

tapi juga mudah dilepaskan dari dinding dada di atasnya.5 

Di antara pleura terdapat ruangan yang disebut spasium pleura, yang 

mengandung sejumlah kecil cairan yang melicinkan permukaan dan 

memungkinkan keduanya bergeser secara bebas pada saat ventilasi. Cairan 
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tersebut dinamakan cairan pleura. Cairan ini terletak antara paru dan thoraks. 

Tidak ada ruangan yang sesungguhnya memisahkan pleura parietalis dengan 

pleura viseralis sehingga apa yang disebut sebagai rongga pleura atau kavitas 

pleura hanyalah suatu ruangan potensial. Tekanan dalam rongga pleura lebih 

rendah daripada tekanan atmosfer sehingga mencegah kolaps paru. Jumlah normal 

cairan pleura adalah 10-20 cc.1 

Cairan pleura berfungsi untuk memudahkan kedua permukaan pleura 

parietalis dan pleura viseralis bergerak selama pernapasan dan untuk mencegah 

pemisahan toraks dan paru yang dapat dianalogkan seperti dua buah kaca objek 

yang akan saling melekat jika ada air. Kedua kaca objek tersebut dapat bergeseran 

satu dengan yang lain tetapi keduanya sulit dipisahkan. Cairan pleura dalam 

keadaan normal akan bergerak dari kapiler di dalam pleura parietalis ke ruang 

pleura kemudian diserap kembali melalui pleura viseralis. Hal ini disebabkan 

karena perbedaan tekanan antara tekanan hidrostatik darah yang cenderung 

mendorong cairan keluar dan tekanan onkotik dari protein plasma yang cenderung 

menahan cairan agar tetap di dalam. Selisih perbedaan absorpsi cairan pleura 

melalui pleura viseralis lebih besar daripada selisih perbedaan pembentukan 

cairan oleh pleura parietalis dan permukaan pleura viseralis lebih besar dari pada 

pleura parietalis sehingga dalam keadaan normal hanya ada beberapa mililiter 

cairan di dalam rongga pleura.1 

 

Gambar 2. Gambaran Anatomi Pleura 
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3.3 Epidemiologi  

Efusi pleura sering terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, 

salah satunya di Indonesia. Hal ini lebih banyak diakibatkan oleh infeksi 

tuberkolosis. Bila di negara-negara barat, efusi pleura terutama disebabkan oleh 

gagal jantung kongestif, keganasan, dan pneumonia bakteri. Di Amerika efusi 

pleura menyerang 1,3 juta org/th. Di Indonesia TB Paru adalah peyebab utama 

efusi pleura, disusul oleh keganasan. 2/3 efusi pleura maligna mengenai wanita. 

Efusi pleura yang disebabkan karena TB lebih banyak mengenai pria. Mortalitas 

dan morbiditas efusi pleura ditentukan berdasarkan penyebab, tingkat keparahan 

dan jenis biochemical dalam cairan pleura.3 

Di Indonesia kanker paru menduduki peringkat ke 3 atau ke 4 diantara 

keganasan di rumah sakit.  Jumlah penderita pada tahun 1991-1996 (5 tahun) 

sebanyak 666 kasus. Pada tahun 1994 ditemukan sebanyak 264 kasus di RSUP 

Persahabatan, sedangkan di RS Kanker Dharmais sebanyak 110 kasus. Sedangkan  

menurut  penelitian  selama  3  tahun  (1987-1989) didiagnosa  1701  tumor  ganas  

pada  penderita  yang  beralamat  di  Kodya Semarang,  terdiri  dari  1070  kasus  

wanita  dan  631  pria.  Dari seluruh kasus tersebut terdapat 84 kasus kanker paru, 

terdiri dari 73 kasus pria dan 11 wanita.3 

 

3.4 Etiologi 

a. Infeksi 

Infeksi tuberkulosis pleura biasanya disebabkan oleh afek primer sehingga 

berkembang pleuritis eksudativa tuberkulosa. Pergeseran antara kedua 

pleura yang meradang akan menyebabkan nyeri. Bila cairan telah lebih 

banyak, pergeseran kedua pleura tidak lagi menimbulkan nyeri. Suhu 

badan mungkin hanya subfebril, kadang ada demam. Diagnosis pleuritis 

tuberkulosa eksudativa ditegakkan dengan pungsi untuk pemeriksaan 

kuman basil tahan asam dan, jika perlu dengan torakskopi untuk biopsi 

pleura.6 

Pada penanganan, selain diperlukan tuberkulostatik, diperlukan juga 

istirahat dan kalau perlu pemberian analgesik. Pungsi dilakukan bila cairan 

demikian banyak dan menimbulkan sesak napas dan pendorongan 
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mediastinum ke sisi yang sehat. Penanganan yang baik memberikan 

prognosis yang baik, pada fungsi paru-paru maupun pada penyakitnya. 

Radang parenkim paru yang disebut pneumonitis, dapat menimbulkan 

reaksi radang di pleura, maka cairan pleuranya dapat pula terinfeksi. Abses 

paru akan menimbulkan efusi pleura jika sebagian pleura terangsang.6 

Perforasi esofagus langsung ke rongga pleura akan menyebabkan pleuritis, 

sedangkan perforasi ke mediastinum akan menyebabkan infeksi 

mediastinum akan menyebabkan infeksi mediastinum (mediastinitis). 

Tetapi akibat reaksi jaringan sekitarnya, timbul cairan di rongga pleura. 

Cairan ini dapat terinfeksi. Abses subfrenik atau infeksi sering disebabkan 

oleh E. coli yang menjalar atau menembus diafragma dan menyebar ke 

rongga pleura sehingga mungkin menimbulkan efusi sebagai reaksi 

inflamasi atau infeksi.6 

b. Non Infeksi 

Tumor primer pleura jarang disertai efusi pleura. Karsinoma paru dan 

mediastinum dapat mengakibatkan cairan dirongga jika tumor menembus 

atau mendekati pleura karena dapat menimbulkan bendungan aliran vena 

atau limfe.3 

Tumor sekunder sering ditemukan di permukaan pleura viseralis maupun 

parietalis, sering dalam bentuk taburan metastasis yang banyak di seluruh 

permukaan, sehingga dinamai karsinosis pleura atau pleuritis 

karsinomatosa. Cairan yang biasanya cukup banyak, sering kelihatan 

sedikit merah karena tercampur darah (serosanguinus), tetapi kadang efusi 

ganas ini merupakan cairan jernih kekuningan. Sering metastasis berasal 

dari kanker payudara, paru dan limfoma malignum, tetapi juga kanker lain 

tidak jarang merupakan sumber keganasan pleura.3 

Gagal jantung kongestif akan menyebabkan bendungan vena sehingga 

cairan ke luar dari kapiler vena dan timbul efusi pleura. Demikian juga 

pada perikarditis konstriktiva yang akan berakibat bendungan vena 

sistemik karena yang tertekan adalah v.kava superior dan v. kava inferior.3 

Hipertensi portal dan hipoalbuminemia pada gagal ginjal hati, sindroma 

nefrosis karena gagal ginjal dan udem seluruh tubuh (miksedema) pada 
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hipotiroidisme juga biasanya disertai efusi pleura. Kilotoraks merupakan 

penyulit cedera duktus toraksikus.1,3 

Patogenesis efusi pleura pada tumor jinak ovarium (Meigs) tidak diketahui 

pasti. Mungkin terjadi bendungan limfe atau bendungan aliran cairan 

melalui lobang diafragma. Pada infark paru biasanya terjadi radang 

sebagai reaksi terhadap jaringan nekrosis, tetapi tidak tertutup 

kemungkinan adanya infeksi sekunder.1 
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Infeksi  Tuberkulosis  

 Pneumonitis  

 Abses paru 

 Perforasi esofagus 

 Abses subfrenik 

Non-infeksi Karsinoma paru 

 Karsinoma pleura 

 -  Primer 

 -  Sekunder 

 Karsinoma mediastinum 

 Tumor ovarium (Meigs) 

 Bendungan jantung 

 -  Gagal jantung 

 -  Perikarditis 

konstriktiva 

 Gagal hati 

 Gagal ginjal 

 Hipotiroidisme  

 Kilotoraks  

 Emboli paru 
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3. 5 Klasifikasi 

Efusi pleura umumnya diklasifikasikan berdasarkan mekanisme 

pembentukan cairan, yaitu2,3,7 

1. Transudat 

Transudat adalah terbentuknya cairan pada satu sisi pleura yang melebihi 

proses reabsorpsi cairan tersebut pada sisi pleura lainnya akibat dari 

ketidakseimbangan antara tekanan kapiler hidrostatik dengan tekanan 

onkotik. Hal ini biasa terjadi pada kasus: 

a) Meningkatnya tekanan kapiler sistemik 

b) Meningkatnya tekanan kapiler pulmoner 

c) Menurunnya tekanan koloid osmotik dalam pleura 

d) Menurunnya tekanan intra pleura 

Efusi pleura transudativa biasanya disebabkan oleh penyakit non-paru, 

antara lain; gagal jantung kiri, sindrom nefrotik, obstruksi vena cava 

superior, dan asites pada sirosis hati. Transudat umumnya tidak berwarna 

(jernih). 

2. Eksudat 

Eksudat adalah cairan yang terbentuk melalui membran kapiler abnormal 

yang permeabel dan berisi protein berkonsentrasi tinggi. Hal ini terjadi 

akibat proses peradangan yang meningkatkan permeabilitas pembuluh darah 

pleura sehingga sel mesotelial berubah bentuk menjadi bulat atau kuboidal 

dan terjadi pengeluaran cairan ke dalam rongga pleura. Protein yang 

terdapat dalam cairan pleura umumnya berasal dari saluran getah bening. 

Kegagalan aliran protein dari saluran getah bening ini (misalnya pada kasus 

efusi pleura tuberkulosa) akan menyebabkan peningkatan konsentrasi 

protein cairan pleura sehingga menimbulkan eksudat. Efusi pleura 

eksudativa biasanya tidak hanya disebabkan oleh penyakit paru, seperti; 

infeksi (tuberkulosis, pneumonia), tumor pada pleura, infark paru, dan 

karsinoma bronkogenik, tetapi juga dapat disebabkan oleh infeksi lain yang 

letaknya berdekatan dengan paru-paru, seperti abses intra-abdominal dan 

perforasi esofageal.  Pada efusi pleura eksudativa sering ditemukan sel-sel 
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peradangan, seperti sel polimorfonuklear dan jaringan nekrotik. Eksudat 

dapat tidak berwarna (jernih), keruh, atau berdarah. 

Efusi pleura tipe transudatif dibedakan dengan eksudatif melalui 

pengukuran kadar laktat dehidrogenase (LDH) dan protein di dalam cairan pleura. 

Efusi pleura eksudatif memenuhi paling tidak salah satu dari tiga kriteria berikut 

ini: 

 Protein cairan pleura/protein serum  >  0,5 

 LDH cairan pleura/cairan serum > 0,6 

 LDH cairan pleura melebihi dua per tiga dari batas atas nilai LDH yang 

normal di dalam serum 

 

3.6 Patofisiologi  

Patofisiologi terjadinya efusi pleura tergantung pada etiologinya yang 

dapat mempengaruhi keseimbangan antara cairan dengan protein di dalam rongga 

pleura.7 Sebelum memahami mekanisme efusi pleura tersebut, sangat penting 

untuk mengetahui fisiologi dari cairan pleura terlebih dahulu. Pleura terdiri atas 

suatu lapisan parietal yang menerima darah dari arteri sistemik dan lapisan viseral 

yang menerima darah dari sistem arteri pulmonalis. Diantara kedua lapisan pleura 

tersebut terdapat cairan pleura yang berfungsi untuk melicinkan dan mengurangi 

gesekan pleura parietal dan viseral selama gerakan nafas terjadi. Cairan pleura 

dalam keadaan normal dibentuk melalui proses filtrasi di pembuluh darah kapiler 

sebanyak 10-20 cc per hari. Cairan pleura akan selalu diproduksi dalam jumlah 

tetap apabila terdapat keseimbangan antara proses produksi oleh pleura viseralis 

dengan proses reabsorpsi oleh pleura parietalis dan sistem limfatik. Proses 

produksi dan reabsorpsi tersebut terjadi melalui proses pertukaran pada dinding 

kapiler.2,8 

Proses pertukaran pada dinding kapiler terjadi dalam dua cara, yaitu difusi 

pasif menuruni gradien konsentrasi yang merupakan mekanisme utama untuk 

pertukaran zat-zat terlarut dan bulk flow yang merupakan mekanisme untuk 

menentukan distribusi volume cairan ekstra seluler (CES) antara kompartemen 

vaskular (plasma) dengan cairan interstisium sehingga mekanisme bulk flow yang 

memiliki peranan penting dalam keseimbangan cairan pleura. Bulk flow adalah 
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proses terjadinya filtrasi suatu volume plasma bebas protein yang kemudian 

bercampur dengan cairan interstisium untuk selanjutnya direabsorpsi kembali. 

Dinding kapiler memiliki fungsi sebagai penyaring dengan pori berisi air yang 

dapat dialiri oleh cairan plasma. Ketika tekanan di dalam kapiler melebihi tekanan 

di luar maka cairan terdorong ke luar melalui pori dalam suatu proses yang 

dikenal sebagai ultrafiltrasi. Sebagian protein plasma tetap tertahan di bagian 

dalam selama proses ini berlangsung karena efek filtrasi pori (bahan besar tak 

larut lemak seperti protein plasma tidak dapat menembus pori yang berisi air) 

sehingga filtrat yang dihasilkan adalah suatu plasma bebas protein. Ketika tekanan 

di luar kapiler melebihi tekanan di dalam maka cairan terdorong masuk dari cairan 

interstisium ke dalam kapiler melalui pori kembali yang dikenal sebagai 

reabsorpsi.8,9 

Terdapat empat gaya  yang mempengaruhi perpindahan cairan melewati 

dinding kapiler, yaitu 

1. Tekanan darah kapiler: tekanan cairan atau hidrostatik yang dihasilkan oleh 

darah pada bagian dalam dinding kapiler yang cenderung mendorong cairan 

keluar dari kapiler ke dalam cairan interstisium. 

2. Tekanan osmotik koloid plasma (tekanan onkotik): tekanan yang mendorong 

perpindahan cairan ke dalam kapiler melalui efek osmotik akibat kadar protein 

yang lebih tinggi dengan konsentrasi air yang lebih rendah di dalam kapiler 

dibandingkan cairan interstisium. 

3. Tekanan hidrostatik cairan interstisium: tekanan yang ditimbulkan oleh cairan 

interstisium pada bagian luar dinding kapiler yang cenderung mendorong cairan 

masuk ke dalam kapiler. 

4.Tekanan osmotik koloid cairan interstisium: tekanan yang mendorong 

perpindahan cairan keluar kapiler dan masuk ke dalam cairan interstisium (jika 

protein plasma secara patologis bocor ke dalam cairan interstisium) Oleh karena 

itu, dua tekanan yang cenderung mendorong cairan keluar kapiler adalah tekanan 

darah kapiler dan tekanan osmotik koloid cairan interstisium, sedangkan tekanan 

osmotik koloid plasma dan tekanan hidrostatik cairan interstisium cenderung 

mendorong cairan kedalam kapiler.8,9 
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Berdasarkan penjabaran diatas, efusi pleura terjadi akibat akumulasi cairan 

pleura abnormal yang secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu2 

1. Pembentukan cairan pleura yang berlebih 

Hal ini dapat terjadi karena peningkatan permeabilitas kapiler (peradangan dan  

neoplasma), peningkatan tekanan hidrostatik (gagal jantung kiri), dan 

penurunan tekanan intrapleura (atelektasis). 

2. Penurunan kemampuan reabsorpsi 

Hal ini dapat disebabkan oleh penurunan tekanan osmotik koloid darah 

(hipoalbumin) dan sumbatan pembuluh limfe. 

Terjadinya efusi pleura pada kanker paru  yaitu  dengan  menumpuknya  

sel tumor  akan  meningkatkan  permeabilitas  pleura  terhadap  air  dan  protein, 

adanya  massa  tumor  mengakibatkan  tersumbatnya  aliran  pembuluh  darah 

vena  dan  getah  bening,  sehingga  rongga  pleura  gagal  dalam  memindahkan 

cairan  dan  protein.  Adanya gangguan reabsorbsi cairan pleura  melalui obstruksi 

aliran limfe mediastinum yang mengalirkan cairan pleura parietal, sehingga 

terkumpul cairan eksudat dalam rongga pleura. Dengan  adanya  kanker  paru  

membuat  infeksi  lebih  mudah  terjadi  dan selanjutnya  timbul  hipoproteinemia  

yang  dapat  menyebabkan  efusi  pleura. Terjadi  ketidakseimbangan,  dalam  hal  

ini  terjadi  penurunan  protein  plasma dalam arteri bronkiolus, vena bronkiolus, 

vena pulmonalis dan pembuluh limfe akan  menyebabkan  transudasi  cairan  ke  

dalam  cavum  pleura,  cairan  akan terkumpul di dalam cavum pleura yang 

merupakan dasar dari terjadinya efusi pleura.10 

 

3.7  Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis dari efusi pleura sangat bervariasi dan seringkali 

berhubungan dengan proses penyakit yang mendasarinya. Nyeri dada dikarenakan 

proses inflamasi pleura (infeksi pleura, mesotelioma, infark pulmonal). Sesak 

dapat timbul karena penimbunan cairan dalam rongga pleura yang akan 

memberikan kompresi patologis pada paru sehingga ekspansinya terganggu. 

Batuk pada efusi pleura mungkin disebabkan oleh rangsangan pada pleura oleh 

karena cairan pleura yang berlebihan, proses inflamasi, ataupun massa pada paru-

paru.10,11 
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Pada pemeriksaan fisik, pasien dengan efusi pleura dapat menunjukkan 

beragam interpretasi yang tergantung dari jumlah volume cairan efusi pleura. Pada 

umumnya, efusi <300 ml tidak dapat dideteksi dan tidak menunjukkan interpretasi 

apapun, sedangkan pada efusi pleura dengan jumlah cairan >300 ml dapat 

ditemukan bunyi redup pada perkusi, penurunan pergerakan pada salah satu 

dinding dada (gerakan dinding dada asimetris), melemah sampai hilangnya stem 

fremitus, penurunan sampai hilangnya suara pernafasan, dada tampak cembung, 

dan ruang antar iga yang melebar dan mendatar.1 

Cairan yang terdapat dalam rongga pleura akan membentuk bayangan 

seperti kurva dengan permukaan daerah lateral lebih tinggi dari pada bagian 

medial. Pada foto thoraks posterior anterior (PA), terdapat gambaran kesuraman 

pada hemithoraks yang terkena efusi, konsolidasi homogen dan meniskus, sinus 

costophrenicus tumpul, perdorongan trakea dan mediastinum ke sisi yang 

berlawanan, serta permukaan cairan minimal yang dapat terlihat pada foto thoraks 

PA adalah 175-200 ml. Bila cairan kurang dari 200 ml (75-100 ml) dapat 

ditemukan gambaran pengisian cairan di sinus costophrenicus posterior pada foto 

thoraks lateral. Foto thoraks lateral dapat mengetahui lokasi efusi pleura, di depan 

atau di belakang tubuh.7,8 

 

3.8 Penegakkan Diagnosis 

Penting untuk menggali informasi tentang pasien secara menyeluruh 

melalui anamnesis, terutama untuk mengetahui faktor resiko penyakit pasien yang 

mendasari terjadinya efusi pleura. 

1. Keluhan Utama 

Umumnya mencakup gejala respiratorik, seperti nyeri dada, sesak, atau 

batuk. 

2. Riwayat Penyakit Sekarang 

Penggalian keluhan utama dan penyerta mulai dari; waktu dimulainya 

pasien merasakan keluhan, sifat keluhan hilang-timbul atau menetap, 

keluhan dipengaruhi oleh waktu, aktivitas, atau posisi tubuh, lokasi 

terjadinya keluhan dan lain sebagainya.  
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3. Riwayat Penyakit Dahulu 

   Riwayat batuk lama, asma, alergi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung,   

 keganasan, dan trauma.  

4. Riwayat Penyakit Keluarga 

Riwayat keluarga yang memiliki keluhan yang sama dengan pasien, 

riwayat batuk lama dan riwayat penggunaan OAT. 

Berdasarkan gambaran klinis, terbagi menjadi dua gejala yaitu: 

1. Gejala Respiratorik 

1) Batuk 

2) Sesak nafas 

3) Nyeri dada 

2. Gejala Sistemik 

1) Demam 

2) Keringat malam 

3) Penurunan nafsu makan 

4) Penurunan berat badan 

5) Malaise 

Pada pemeriksaan fisik, pasien dengan efusi pleura dapat menunjukkan 

beragam interpretasi yang tergantung dari jumlah volume cairan efusi pleura, 

mulai dari tanpa gejala hingga menimbulkan gejala yang bermakna, seperti; 2 

- Inspeksi : dada tampak cembung dan gerakan dinding dada tampak asimetris. 

- Palpasi : salah satu bagian dada tertinggal, melemah sampai hilangnya stem  

fremitus, serta ruang antar iga yang melebar dan mendatar. 

- Perkusi : redup hingga pekak (tergantung banyak cairan). 

- Auskultasi  : penurunan sampai hilangnya suara vesikuler, suara gesekan pleura. 

Diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis yang teliti dan  

pemeriksaan fisik yang baik. Foto dada AP/PA dan lateral dapat membantu 

diagnosis, sedangkan diagnosis pasti ditegakkan melalui pungsi percobaan, 

biopsy, dan analisis cairan pleura. Cairan di rongga pleura dapat menyebabkan 

sesak napas dan kemampuan fisik yang menurun, tergantung dari jumlah cairan 

serta kecepatan timbulnya cairan. makin banyak cairan makin jelas sesaknya, 

makin cepat terbentuknya cairan makin cepat dan jelas pula timbulnya keluhan.2 
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Cairan efusi perlu diperiksa untuk menentukan berat jenis, kadar protein, 

kadar glukosa dan gambaran sitologinya. Pada infeksi biakan cairan pleura 

biasanya positif dan umumnya menentukan diagnosis. Demikian juga 

pemeriksaan sitologi biasanya positif pada kanker primer atau sekunder.10 

 

3.9   Diagnosis 

Efusi pleura dextra e.c malignansi 

 

 3.10 Penatalaksanaan 

 Tujuan penatalaksanaan efusi pleura terlebih dahulu meringankan gejala 

simptomatik dengan cara mengeluarkan akumulasi cairan dari cavum pleura dan 

menangani penyebab efusi pleura. Namun untuk mengembalikan fungsi tekanan 

negatif dan menghilangkan isi abnormal di dalam cavum pleura dengan cepat 

dapat dilakukan terapi sebagai berikut:11 

1. Water Seal Drainage (tube thoracostomy) 

Modalitas terapi yang bekerja dengan menghubungkan cavum pleura yang 

berisi cairan abnormal dengan botol perangkat WSD yang nantinya akan 

menarik keluar isi cairan abnormal yang ada di dalam cavum pleura dan 

mengembalikan cairan pleura seperti semula serta mengurangi kompresi 

terhadap paru yang tertekan hingga akhirnya paru akan mengembang kembali. 
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2. Thoracosintesis 

Modalitas terapi yang bekerja dengan cara melakukan aspirasi menggunakan 

jarum yang ditusukkan pada linea axillaris media spatium intercostalis 6. 

Aspirasi dilakukan dengan menggunakan jarum dan spuit atau dapat juga 

menggunakan kateter dengan batas maksimal 1000-1500 cc untuk menghindari 

komplikasi reekspansi edema pulmonum dan pneumothoraks akibat terapi. 
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BAB IV 

ANALISA KASUS 

 

Berdasarkan anamnesis, pasien mengeluhkan nyeri dada. Nyeri dada dirasakan 

pasien sejak 11 hari sebelum masuk rumah sakit. Nyeri yang dirasakan memberat saat 

pasien beraktivitas dan berkurang saat istirahat. Nyeri dada berkurang bila posisi pasien 

dalam keadaan tidur terlentang kearah sebelah kanan. Pasien juga mengeluhkan batuk 

berdahak yang sudah dirasakan pasien sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Dahak 

yang keluar berwarna putih. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit yang dialami pasien 

masih pada tahap awal karena pada penyakit yang ringan (awal mula penyakit) keluhan 

nyeri dada merupakan keluhan awal untuk efusi pleura.2 

Batuk pada efusi pleura bisa disebabkan oleh rangsangan pada pleura karena 

cairan pleura yang berlebihan dan proses inflamasi. Batuk dapat dirasakan setelah 

penyakit berkembang dalam jaringan paru, yakni setelah berminggu-minggu atau 

berbulan-bulan setelah proses peradangan dimulai karena keterlibatan bronkus pada 

setiap penyakit tidak sama. Sifat batuk dimulai dari batuk kering (non-produktif) 

hingga batuk produktif (menghasilkan sputum) setelah timbul peradangan.  

Pada pemeriksaan fisik didapatkan status internus dalam batas normal kecuali 

pada palpasi paru didapatkan stem fremitus dada kanan menurun, perkusi paru 

didapatkan suara redup pada dada sebelah kanan serta pada auskultasi paru didapatkan 

suara vesikuler melemah pada bagian dada sebelah kanan. Hal ini mengarahkan pada 

diagnosis efusi pleura. Kelainan paru pada umumnya terletak didaerah lobus superior, 

terutama daerah apex dan segmen posterior, serta daerah apex lobus inferior. Adanya 

bunyi redup pada perkusi menandakan terdapatnya cairan pada paru, semakin banyak 

cairan maka bunyi yang ditimbulkan akan semakin redup bahkan pekak. Vesikuler 

melemah juga menandakan adanya cairan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

Efusi pleura merupakan keadaan di mana cairan menumpuk di dalam 

rongga pleura. Dalam keadaan normal, rongga pleura diisi cairan sebanyak 10-20 

ml yang berfungsi mempermudah pergerakan paru di rongga dada selama 

bernapas. Jumlah cairan melebihi volum normal dapat disebabkan oleh kecepatan 

produksi cairan di lapisan pleura parietal yang melebihi kecepatan penyerapan  

cairan oleh pembuluh limfe dan pembuluh darah mikropleura viseral. 

Keadaan ini dapat mengancam jiwa karena cairan yang menumpuk 

tersebut dapat menghambat pengembangan paru-paru sehingga pertukaran udara 

terganggu.1 Banyak penyakit yang mungkin mendasari terjadinya efusi pleura 

diantaranya kebanyakan disebabkan oleh keganasan dan tuberkulosis.2 Penyakit 

lain yang mungkin mendasari terjadinya efusi pleura antara lain pneumonia, 

empiema toraks, gagal jantung kongestif, sirosis hepatis. 

Pada pemeriksaan fisik, pasien dengan efusi pleura dapat menunjukkan 

beragam interpretasi yang tergantung dari jumlah volume cairan efusi pleura. Pada 

umumnya, efusi <300 ml tidak dapat dideteksi dan tidak menunjukkan interpretasi 

apapun, sedangkan pada efusi pleura dengan jumlah cairan >300 ml dapat 

ditemukan bunyi redup pada perkusi, penurunan pergerakan pada salah satu 

dinding dada (gerakan dinding dada asimetris), melemah sampai hilangnya stem 

fremitus, penurunan sampai hilangnya suara pernafasan, dada tampak cembung, 

dan ruang antar iga yang melebar dan mendatar. Diagnosis dapat ditegakkan 

berdasarkan anamnesis yang teliti dan  pemeriksaan fisik yang baik. Foto dada 

AP/PA dan lateral dapat membantu diagnosis, sedangkan diagnosis pasti 

ditegakkan melalui pungsi percobaan, biopsy, dan analisis cairan pleura. 

Tujuan penatalaksanaan efusi pleura terrlebih dahulu meringankan gejala 

simptomatik dengan cara mengeluarkan akumulasi cairan dari cavum pleura dan 

menangani penyebab efusi pleura. Namun untuk mengembalikan fungsi tekanan 

negatif dan menghilangkan isi abnormal di dalam cavum pleura dengan cepat 

dapat dilakukan terapi sebagai berikut Water Seal Drainage (tube thoracostomy) 

dan Thoracosintesis. 
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