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1. Ἀνατομία τοῦ περικαρδίου καὶ περικαρδιακὰ
σύνδρομα

Τ

ὸ περικάρδιο εἶναι ἕνα ὄργανο μὲ μορφὴ
θύλακα, ὁ ὁποῖος περιβάλλει τὴν καρδιὰ
καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ 2 χιτῶνες, ἕναν ἐσωτερικὸ ὀρογόνο καὶ ἕναν ἐξωτερικὸ ἰνώδη. Ὁ
ὀρογόνος χιτῶνας περιλαμβάνει δύο πέταλα: ἕνα
ἐσωτερικό, ποὺ προσφύεται στενὰ στὴν ἐπιφάνεια τῆς καρδιᾶς καὶ τὸ ἐπικαρδιακὸ λίπος καὶ
ὀνομάζεται περισπλάχνιο πέταλο ἢ ἐπικάρδιο
καὶ ἕνα ἐξωτερικό, τὸ περίτονο πέταλο ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν ἀναδίπλωση τοῦ περισπλάχνιου πετάλου στὴ βάση τῆς καρδιᾶς καὶ καλύπτει ἐσωτερικὰ τὸν ἰνώδη χιτῶνα. Τὸ σύμπλεγμα
περίτονου πετάλου καὶ ἰνώδους χιτῶνα ὀνομάζεται τοιχωματικὸ περικάρδιο.
Μεταξὺ τοῦ περισπλάχνιου καὶ περίτονου
πετάλου τοῦ ὀρογόνου χιτῶνα τοῦ περικαρδίου
ἀφορίζεται ἡ περικαρδιακὴ κοιλότητα, ἡ ὁποία
περιέχει 15-50ml διαυγοῦς περικαρδιακοῦ ὑγροῦ
(Εἰκόνα 1).
Ἡ χρόνια περικαρδιακὴ συλλογὴ συγκαταλέγεται στὰ ἀποκαλούμενα περικαρδιακὰ σύνδρομα μαζὶ μὲ τὶς συγγενεῖς ἀνωμαλίες, κύστεις
καὶ ὄγκους τοῦ περικαρδίου (ποὺ γενικὰ ἀποτελοῦν σπάνια σύνδρομα), καὶ τὶς πολὺ συχνότερες
ὀντότητες ποὺ περιλαμβάνουν τὴν ὀξεῖα καὶ ὑποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα, τὸν καρδιακὸ ἐπιπωματισμό, καὶ τὴν συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα
(παροδική, μόνιμη καὶ ὑγρὴ συμπιεστική).1
2. Ἀπεικονιστικὸς ἔλεγχος τοῦ περικαρδίου
Πρόσφατα ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀμερικανικὴ Ἠχοκαρδιογραφικὴ Ἑταιρία δημοσίευ-

σαν ἐκτεταμένα κείμενα, ἀφιερωμένα στὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀπεικονιστικῶν τεχνικῶν στὶς νόσους
τοῦ περικαρδίου καὶ ἀποτελοῦν ἕναν πολὺ χρήσιμο ὁδηγὸ στὴν προσέγγισή τους.2,3 Μεταξὺ τῶν
ἀπεικονιστικῶν μεθόδων τὸ ἠχοκαρδιογράφημα
ἀποτελεῖ ἐξέταση πρώτης γραμμῆς καὶ ἀναφορᾶς
στὶς παθήσεις τοῦ περικαρδίου καὶ διαθέτει ἐξαιρετικὴ ἀσφάλεια, εὐαισθησία καὶ εἰδικότητα.
Ἐπίσης, εἶναι ἰδανικὴ μέθοδος γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τῶν αἱμοδυναμικῶν συνεπειῶν τῶν περικαρδιακῶν συνδρόμων στὴν καρδιά, ὅπως, π.χ. σὲ
περιπτώσεις συμπιεστικῆς περικαρδίτιδας καὶ περικαρδιακῶν συλλογῶν. Ἡ ἀξονικὴ καὶ ἡ μαγνητικὴ τομογραφία ἀποτελοῦν ἐξετάσεις δεύτερης
γραμμῆς, σύμφωνα μὲ τὶς σχετικὲς κατευθυντήριες
ὁδηγίες, καὶ χρησιμοποιοῦνται ἐξατομικευμένα.
Ἡ ἀξονικὴ τομογραφία φαίνεται νὰ ὑπερέχει τῆς
μαγνητικῆς στὴν ἀναγνώριση τοῦ ἀσβεστίου. Ἐπίσης, μὲ τὸν προσδιορισμὸ τῶν τιμῶν ἐξασθένησης
(attenuation values ἢ μονάδες Hounsfield), μπορεῖ
νὰ βοηθήσει στὴ διαφορικὴ διάγνωση τῶν συλλογῶν (<10=διίδρωμα, 20-60=ἐξίδρωμα, >60=αἱμορραγία), ἐνῶ μὲ εἰδικὰ λογισμικὰ μπορεῖ νὰ γίνει
ποσοτικοποίηση τῆς συλλογῆς (ἀντίστοιχη δυνατότητα ὑπάρχει καὶ μὲ τὴν τρισδιάστατη ἠχοκαρδιογραφία). Ἐπίσης, ἡ ἀξονικὴ τομογραφία
βοηθᾶ στὴν ἀποκάλυψη πλευριτικῶν συλλογῶν,
ποὺ συνοδεύουν τὸ 1/3 περίπου τῶν περιπτώσεων
ὀξείας περικαρδίτιδας (Εἰκόνα 2). Ἡ μαγνητικὴ
ὑπερέχει στὸ χαρακτηρισμὸ τῶν ἱστῶν, στὴν ἀναγνώριση (καὶ ποσοτικοποίηση) τῆς φλεγμονῆς τοπικὰ καὶ στὴ δυνατότητα νὰ παρέχει κινηματικὲς
ἀκολουθίες χωρὶς ἀκτινοβολία.
Τὸ διαθωρακικὸ ἠχοκαρδιογράφημα εἶναι ἡ
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Περικαρδιακή
κοιλότητα

Ἰνώδης
χιτώνας

Μυοκάρδιο
Ἐνδοκάρδιο

Περισπλάχνιο
πέταλο ἤ ἐπικάρδιο

Περίτονο πέταλο
(ἀπὸ ἀναδίπλωση τοῦ
περισπλάχνιου πετάλου)

Ὁρογόνος χιτῶνας

Εἰκόνα 1. Σχηματικὴ ἀπεικόνιση τοῦ περικαρδίου καὶ τῆς περικαρδιακῆς κοιλότητας.

ἐξέταση ἐκλογῆς, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς
περικαρδιακῆς συλλογῆς ὑγροῦ, ἀλλὰ καὶ γιὰ
τὴ διαχρονικὴ παρακολούθηση τῆς ἐξέλιξής του
καὶ τὶς αἱμοδυναμικὲς συνέπειες ποὺ αὐτὸ προκαλεῖ. Μὲ τὸ ἠχοκαρδιογράφημα, ἀνάλογα μὲ τὴ
μέγιστη διάμετρο τοῦ περικαρδιακοῦ ὑγροῦ στὴ
διαστολή, ἡ συλλογὴ χαρακτηρίζεται ὡς μικρὴ
(μέγιστη διάμετρος <1cm, ποὺ ἀντιστοιχεῖ κατὰ
προσέγγιση σὲ ποσότητα ὑγροῦ <300ml), μέτρια
(διάμετρος >1cm καὶ <2cm, μὲ ἐκτιμούμενη ποσότητα 300-700ml) καὶ μεγάλη (>2cm μὲ ἐκτιμούμενη ποσότητα >700ml) (Εἰκόνα 3). Τὸ μέγεθος τῆς
συλλογῆς χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ μεγαλύτερη διά
μετρο ποὺ μετρήθηκε στὴ διαστολή. Ἔτσι, ἐάν,
π.χ. ἡ διάμετρος στὸν ὀπίσθιο χῶρο εἶναι 2.3cm
καὶ στὸν πρόσθιο 1.4, ἡ συλλογὴ χαρακτηρίζεται
μεγάλη. Οἱ μεγάλες συλλογὲς καθ’ ὑπεροχὴ στὸν
πρόσθιο περικαρδιακὸ χῶρο συνοδεύονται πολὺ
συχνότερα ἀπὸ αἱμοδυναμικὴ ἐπιβάρυνση, λόγῳ
τοῦ μικροῦ πάχους τῶν δεξιῶν καρδιακῶν κοιλοτήτων, οἱ ὁποῖες συμπιέζονται πολὺ εὐκολότερα
ἀπὸ τὸ παρακείμενο ὑγρό, διαταράσσοντας ἔτσι

τὴ διαστολικὴ πλήρωση καὶ ἐμμέσως τὴν καρδιακὴ παροχή.
Ἡ συλλογὲς ἀρχικὰ ἐμφανίζονται γιὰ λόγους
βαρύτητας στὸν ὀπίσθιο περικαρδιακὸ χῶρο,
παρὰ τὴν κολποκοιλιακὴ αὔλακα στὴν ἀριστερὴ
ἐπιμήκη παραστερνικὴ προβολὴ καὶ μπροστὰ ἀπὸ
τὸν δεξιὸ κόλπο στὴν κορυφαία προβολὴ 4 κοιλοτήτων (Εἰκόνα 4).
3. Προσέγγιση χρόνιας περικαρδιακῆς συλλογῆς
ὑγροῦ
Χρόνια περικαρδιακὴ συλλογὴ ὁρίζεται ἡ
συλλογὴ ποὺ χρονολογεῖται τουλάχιστον ἀπὸ
3μήνου. Ὅπως προαναφέρθηκε, φυσιολογικὰ
στὴν περικαρδιακὴ κοιλότητα ὑπάρχει μικρὴ
ποσότητα ὑγροῦ (ἕως 50ml), ἡ ὁποία, σὲ διάφορες καταστάσεις, ὅπως φλεγμονή, κακοήθειες,
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια κλπ., μεγαλώνει εἴτε λόγῳ
αὐξημένης παραγωγῆς εἴτε λόγῳ μειωμένης ἀπορρόφησης, μὲ συνέπεια νὰ παρατηρεῖται ἄλλοτε
ἄλλου βαθμοῦ συνάθροιση ὑγροῦ.
Ἡ ἀνίχνευση χρόνιας περικαρδιακῆς συλ-
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Εἰκόνα 2. Ἀξονικὴ τομογραφία σὲ ἀσθενῆ μὲ περικαρδιακὴ καὶ συνυπάρχουσα πλευριτικὴ
συλλογὴ ἀριστερά. Ἡ περικαρδιακὴ συλλογὴ ἐντοπίζεται ἐπὶ τὰ ἐκτὸς τοῦ ἐπικαρδιακοῦ λίπους,
ποὺ ἀπεικονίζεται ὡς μαύρη στεφάνη πέριξ των καρδιακῶν κοιλοτήτων (κίτρινο βέλος).

Εἰκόνα 3. Μικρὴ (1) μέτρια (2) καὶ μεγάλη (3) περικαρδικακὴ συλλογή, ὅπως αὐτὴ
καθορίζεται ἀπὸ τὴ μέγιστη διαστολικὴ διάμετρο τοῦ ὑγροῦ στὸ σύνολο τῶν τοιχωμάτων
(μὲ τὴ μεγαλύτερη διάμετρο νὰ χαρακτηρίζει ποσοτικὰ τὴ συλλογή).
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Εἰκόνα 4. Ἀρχόμενη μικρὴ περικαρδιακὴ συλλογὴ (βέλη) παρὰ τὴν κολποκοιλιακὴ αὔλακα (Α)
καὶ ἔμπροσθεν τοῦ δεξιοῦ κόλπου (Β).

λογῆς ὑγροῦ εἶναι σχετικὰ συχνὸ εὕρημα στὴν
καθημερινὴ κλινικὴ πράξη εἴτε ὡς τυχαῖο εὕρημα εἴτε ὡς ἐκδήλωση συστηματικῆς ἢ καρδιακῆς
νόσου. Τὸ φάσμα τῶν περικαρδιακῶν συλλογῶν
εἶναι εὐρὺ καὶ περιλαμβάνει ἀπὸ μικρὲς περικαρδιακὲς συλλογὲς ἕως μεγάλες συλλογὲς μὲ ἢ χωρὶς
ἐπιπωματισμό. Ἀπὸ στοιχεῖα, ποὺ προέρχονται
ἀπὸ τριτοβάθμια κέντρα ἀναφορᾶς γιὰ παθήσεις
τοῦ περικαρδίου, ἡ μέση ἐτήσια ἐπίπτωση περικαρδιακῶν συλλογῶν ἦταν 3%, ἐνῶ ὁ ἀντίστοιχος ἐπιπολασμὸς 9%.5 Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ὀξεῖα
περικαρδίτιδα, ἡ ὁποία εἶναι συχνότερη στοὺς
ἄρρενες, ἡ χρόνια περικαρδιακὴ συλλογὴ ὑγροῦ
ἀπαντᾶται συχνότερα στὶς γυναῖκες, πιθανότατα
λόγῳ τοῦ ὑψηλότερου ἐπιπολασμοῦ παθήσεων
τοῦ θυρεοειδοῦς καὶ νόσων τοῦ συνδετικοῦ ἱστοῦ
στὸ γυναικεῖο φῦλο.
Στὴν Εἰκόνα 5 συνοψίζεται ὁ διαγνωστικὸς-θεραπευτικὸς ἀλγόριθμος ποὺ προτείνεται
ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρία
(ESC) γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν χρόνιων περικαρδιακῶν συλλογῶν ὑγροῦ.6
Ὅπως φαίνεται, στὸν προτεινόμενο ἀλγόριθμο τὸ πρῶτο βῆμα (καὶ ἡ πρώτη προτεραιότητα)
σὲ ἀσθενῆ μὲ περικαρδιακὴ συλλογὴ ὑγροῦ εἶναι

ἡ ἐκτίμηση τῶν αἱμοδυναμικῶν συνεπειῶν της,
δηλαδὴ ἡ ἐμφάνιση ἔκδηλου ἢ ἐπικείμενου καρδιακοῦ ἐπιπωματισμοῦ.
Ὁ καρδιακὸς ἐπιπωματισμὸς ἐπιπλέκει τὸ
1.2% τῶν περιπτώσεων ἰδιοπαθοῦς (ἰογενοῦς περικαρδίτιδας) καὶ ἕως τὸ 20% περίπου τῶν δευτεροπαθῶν αἰτίων περικαρδίτιδας σὲ περίοδο παρακολούθησης 60 μηνῶν.4 Κοινὰ αἴτια καρδιακοῦ
ἐπιπωματισμοῦ εἶναι ἡ ὀξεῖα ἰδιοπαθὴς-ἰογενὴς
περικαρδίτιδα, ἡ φυματιώδης περικαρδίτιδα, ἡ
νεοπλασματικὴ περικαρδίτιδα, τὸ περικαρδιακὸ
τραῦμα (ἰατρογενές, π.χ. σὲ ἐμφύτευση ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν ἢ ἐπεμβάσεις στὰ στεφανιαῖα) ἢ
μή, ἐνῶ σπανιότερα αἴτια εἶναι τὰ συστηματικὰ
αὐτοάνοσα νοσήματα (συστηματικὸς ἐρυθηματώδης λύκος, σκληρόδερμα), ἡ ἀκτινοβολία μεσοθωρακίου, ἡ μετεμφραγματικὴ περικαρδίτιδα (σπάνια στὴν ἐποχὴ τῆς ἐπαναιμάτωσης), ἡ οὐραιμία,
ὁ διαχωρισμὸς τῆς ἀορτῆς καὶ ἡ πυώδης περικαρδίτιδα. Ἐπισημαίνεται ὅτι, ἡ ταχύτητα συλλογῆς
τοῦ περικαρδιακοῦ ὑγροῦ καὶ ὄχι κατ’ ἀνάγκη ἡ
ποσότητά του, ἔχει κεντρικὸ ρόλο στὴν ἐκδήλωση
καρδιακοῦ ἐπιπωματισμοῦ, κάτι ποὺ ἔχει ἄμεση
σχέση μὲ τὴ διατασιμότητα τοῦ περικαρδίου.
Κλασικά, ὁ καρδιακὸς ἐπιπωματισμὸς θεω-
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Καρδιακὸς ἐπιπωματισμὸς ἤ ὑποψία
βακτηριακῆς ἤ νεοπλασματικῆς
περικαρδίτιδας;

NAI:
Περικαρδιοκέντηση

ΟΧΙ:
Περικαρδίτιδα;
ΟΧΙ:
Ὑποκείμενη πάθηση
(γνωστὴ ἤ νεοδιαγνωθεῖσα);

NAI:
Θεραπεία
περικαρδίτιδας
NAI:
Πιθανά συσχετιζόμενη,
θεραπεία ὑποκείμενης πάθηση

ΟΧΙ:
Μεγάλη συλλογἠ
(>20mm);

NAI:
Ἐνδεχομένως περικαρδιοκέντηση
σὲ χρόνιες συλλογὲς (>3 μῆνες)

ΟΧΙ:
Παρακολούθηση

Εἰκόνα 5. Προτεινόμενος ἀλγόριθμος ἀπὸ τὴν ESC γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς χρόνιας περικαρδιακῆς συλλογῆς
ὑγροῦ.

ρεῖται κλινικὴ διάγνωση, ἡ ὁποία ἀναδεικνύεται
μὲ τὴν διαπίστωση παράδοξου σφυγμοῦ (pulsus
paradoxus). Ὡστόσο, ὁ παράδοξος σφυγμὸς δὲν
εἶναι ἀπόλυτο κριτήριο, ὑπάρχουν μεθοδολογικὲς δυσχέρειες στὴν ἐκτίμησή του, καὶ μπορεῖ νὰ
ἀπουσιάζει μεταξὺ ἄλλων σὲ περιπτώσεις σημαντικῆς ἀνεπάρκειας ἀορτικῆς βαλβίδας, σὲ μεσοκολπικὴ ἐπικοινωνία, σὲ σοβαρὴ ὑπόταση κλπ. Ἡ
ἀναφερόμενη εἰδικότητα καὶ εὐαισθησία τοῦ παράδοξου σφυγμοῦ εἶναι 98% καὶ 83%, ἀντίστοιχα.
Κεντρικὸ ρόλο ὡστόσο στὴ διάγνωση καὶ
περαιτέρω διαχείριση τῶν ἀσθενῶν μὲ ἐπιπωματισμὸ ἔχει τὸ ἠχοκαρδιογράφημα, τὸ ὁποῖο ἀναδεικνύει μὲ ἀκρίβεια τὶς ὅποιες αἱμοδυναμικὲς συνέπειες τῶν συλλογῶν. Τὰ εὑρήματα σὲ περιπτώσεις
καρδιακοῦ ἐπιπωματισμοῦ καὶ ἡ διαγνωστική
τους ἀκρίβεια περιγράφονται στὸν Πίνακα 1.5
Στὸ πρῶτο βῆμα, σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν ὑποψία
βακτηριακῆς περικαρδίτιδας, τὸ συχνότερο αἴτιο
παγκοσμίως εἶναι ἡ φυματίωση, ἡ ὁποία πάντα
θὰ πρέπει νὰ διερευνᾶται σὲ περιοχὲς ποὺ ἐνδημεῖ

ἡ νόσος (π.χ. ὑποσαχάριος Ἀφρικὴ) καὶ σὲ ἀνοσοκατασταλμένους ἀσθενεῖς, εἰδικότερα σὲ HIV
θετικοὺς ἀσθενεῖς. Ἡ βακτηριακὴ μὴ φυματιώδης
περικαρδίτιδα θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται ὑπόψη
σὲ περιπτώσεις κατὰ τεκμήριο μὲ ὑψηλό πυρετό,
σηπτικὴ κατάσταση καὶ ἀκραία αὔξηση τῶν δεικτῶν.
Ἡ νεοπλασματικὴ περικαρδίτιδα, βάσει τοῦ
πρώτου βήματος, θὰ πρέπει νὰ ἀποκλείεται, ὅπου
ὑπάρχει κλινικὴ ὑποψία. Οἱ ἀσθενεῖς μὲ κακοήθη
νοσήματα μποροῦν νὰ ἐμφανίσουν περικαρδίτιδα-περικαρδιακὴ συλλογὴ γιὰ διαφόρους λόγους,
ὅπως ἡ ἰογενὴς περικαρδίτιδα στὰ πλαίσια τῆς
ὑποκείμενης ἀνοσοκαταστολῆς, ἡ ἀκτινοβολία
τοῦ μεσοθωρακίου, ὅπως σὲ καρκίνο πνεύμονα,
μαστοῦ, ὡς ἐπιπλοκὴ τῆς χημειοθεραπείας (φαρμακευτικὰ αἴτια) καὶ τέλος λόγῳ ἐπινέμεσης τοῦ
ὄγκου στὸ περικάρδιο. Ἡ τελευταία περίπτωση
συνδυάζεται μὲ δυσμενέστατη πρόγνωση (ἐπιβίωση λίγων μηνῶν) καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποκλείεται.
Ἡ ἀνίχνευση καρκινικῶν κυττάρων στὸ περικαρ-
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Πίνακας 1: Ἠχοκαρδιογραφικὰ εὑρήματα καὶ ἡ διαγνωστική τους ἀκρίβεια
σὲ περιπτώσεις καρδιακοῦ ἐπιπωματισμοῦ.
Σημεῖο

Εὐαισθησία

Εἰδικότητα

Μεγάλη συλλογὴ (>20mm) μὲ εἰκόνα
αἰωρούμενης καρδιᾶς (swinging heart)

Ἄγνωστη

Ἄγνωστη

Διαστολικὴ σύμπτωση (collapse)
δεξιοῦ κόλπου

50-100%

33-100%

>90%

100%

Διαστολικὴ σύμπτωση (collapse) δεξιᾶς
κοιλίας

48-100%

72-100%

Διακύμανση τοῦ ἐπάρματος E
τῆς διαμιτροειδικῆς ροῆς >25%

Ἄγνωστη

Ἄγνωστη

97%

40%

Παραμένουσα διαστολικὴ σύμπτωση
δεξιοῦ κόλπου σὲ διάστημα >1/3 τῆς
διαστολικῆς περιόδου

Διάταση καὶ μειωμένη (<50%)
διακύμανση κάτω κοίλης φλέβας

διακὸ ὑγρὸ οὐσιαστικὰ τεκμηριώνει τὴ διάγνωση
τῆς ἐπινέμεσης.
Τὸ δεύτερο βῆμα τοῦ ἀλγόριθμου περιλαμβάνει τὴ διερεύνηση ὀξείας (ἢ ὑποτροπιάζουσας)
περικαρδίτιδας ὡς πιθανὸ αἴτιο τῆς συλλογῆς. Νεοεμφανιζόμενη ἢ αὐξανόμενη σὲ ποσότητα περικαρδιακὴ συλλογὴ ὑγροῦ παρατηρεῖται στὸ 60%
περίπου τῶν περιπτώσεων ὀξείας περικαρδίτιδας
(στὸ 80% τῶν περιπτώσεων μικρή, ἐνῶ μέτρια καὶ
μεγάλη στὸ 10% τῶν περιπτώσεων) καὶ ἀποτελεῖ
ἕνα ἀπὸ 4 διαγνωστικὰ κριτήρια τῆς ὀξείας περικαρδίτιδας μαζὶ μὲ τὸν ἐνδεικτικὸ πλευριτικοῦ
τύπου θωρακικὸ πόνο, τὸ ἐνδεικτικὸ ἠχοκαρδιογράφημα καὶ τὸν περικαρδιακὸ ἦχο τριβῆς (ἡ
κινητοποίηση τῶν δεικτῶν φλεγμονῆς ἀποτελεῖ
ἐπιβεβαιωτικὸ εὕρημα).1,7 Κατὰ συνέπεια, ἐὰν
προκύψουν ἐνδείξεις περικαρδίτιδας, τότε θὰ χορηγηθεῖ ἡ ἐνδεικνυόμενη θεραπεία, ποὺ περιλαμβάνει ἀντιφλεγμονώδη φάρμακα, κολχικίνη καὶ
γαστροπροστασία.8,9 Ἐπισημαίνεται ὅτι μὲ φυσιολογικοὺς δεῖκτες φλεγμονῆς ἡ χορήγηση τῆς παραπάνω ἀγωγῆς δὲν ἔχει πιθανότητες ἐπιτυχίας.
Ἐφόσον ἀποκλειστεῖ ἡ περικαρδίτιδα, ὡς
αἴτιο τῆς συλλογῆς, προχωροῦμε στὸ τρίτο βῆμα
τοῦ ἀλγόριθμου, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἀσθενὴς
θὰ πρέπει νὰ ἐλεγχθεῖ γιὰ ὑποκείμενο αἴτιο, στὸ

ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ ἡ περικαρδιακὴ συλλογή, ὅπως, μεταξὺ ἄλλων, αὐτοάνοσα νοσήματα, οὐραιμία, παθήσεις θυρεοειδοῦς, καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια, κίρρωση ἥπατος, νεφρωσικὸ σύνδρομο κλπ. (τὰ τρία τελευταῖα αἴτια χαρακτηρίζονται ἀπὸ διιδρωματικὲς συλλογές). Σὲ μεγάλες
περικαρδιακὲς συλλογὲς δευτεροπαθὲς αἴτιο περικαρδίτιδας ἀποκαλύπτεται σὲ ποσοστὸ ἕως καὶ
50%-60% καὶ κατὰ συνέπεια οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ θὰ
πρέπει θὰ πρέπει νὰ διερευνῶνται σὲ ἐξατομικευμένη βάση μὲ αἱματολογικὸ καὶ ἀπεικονιστικὸ
ἔλεγχο γιὰ τὴν ἀποκάλυψη ἐνδεχόμενου αἰτίου.7
Στὶς περιπτώσεις ποὺ ἀποκαλυφθεῖ ὑποκείμενο
αἴτιο, τότε ἡ θεραπεία θὰ πρέπει νὰ ἀποσκοπεῖ
στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ γενεσιουργοῦ αἰτίου (π.χ.
ἀνοσοκαταστολὴ στὰ αὐτοάνοσα νοσήματα,
διουρητικὰ σὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια).
Ἐφόσον δὲν προκύψει ἐμφανὲς αἴτιο καὶ ἀπὸ
τὸ τρίτο βῆμα, τὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο βῆμα
τοῦ ἀλγόριθμου περιλαμβάνει εἴτε τὴ διαχρονικὴ
παρακολούθηση σὲ ἐξατομικευμένη βάση, ποὺ
φαίνεται δόκιμη προσέγγιση σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ σταθερὲς σὲ μέγεθος συλλογὲς
διαχρονικά, εἴτε τὴ διαδερμικὴ παρακέντηση (ἢ
τὸ χειρουργικὸ παράθυρο) σὲ συμπτωματικοὺς
ἀσθενεῖς γιὰ διαγνωστικοὺς σκοποὺς (ἀνάλυση
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τοῦ περικαρδιακοῦ ὑγροῦ) ἢ γιὰ θεραπευτικούς.
4. Πρόγνωση χρόνιας περικαρδιακῆς συλλογῆς
ὑγροῦ
Ἡ διαχρονικὴ παρακολούθηση τῶν χρόνιων
περικαρδιακῶν συλλογῶν θὰ πρέπει νὰ ἐξατομικεύεται. Ἡ μακροχρόνια πρόγνωση ἐξαρτᾶται
ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο νόσημα. Γενικὰ μικρὲς ἰδιοπαθεῖς συλλογὲς ἔχουν ἄριστη μακροχρόνια πρόγνωση. Σὲ περίπτωση ποὺ ὑπάρχει ὑποκείμενο
δευτεροπαθὲς αἴτιο (αὐτοάνοσο νόσημα, καρκίνος) ἡ πρόγνωση ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὴν πρόγνωση τοῦ ὑποκείμενου νοσήματος.6
Δὲν ὑπάρχουν ἰσχυρὰ στοιχεῖα μέσα ἀπὸ τυχαιοποιημένες μελέτες σχετικὰ μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν χρόνιων περικαρδιακῶν συλλογῶν καὶ τὰ
διαθέσιμα στοιχεῖα προέρχονται ἀπὸ γνῶμες εἰδικῶν καὶ ἔχουν, κατὰ συνέπεια, ἐπίπεδο τεκμηρίωσης C στὶς πρόσφατες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρίας.6 Ὡς γενικὴ
ὁδηγία οἱ μικρὲς ἀσυμπτωματικὲς συλλογὲς χωρὶς
τάση αὔξησης διαχρονικὰ χρήζουν περιστασιακῆς, πιθανὰ ἐτήσιας παρακολούθησης. Οἱ μέτριες συλλογὲς θὰ πρέπει νὰ παρακολουθοῦνται
ἀνὰ 6μηνο, ἐνῶ οἱ μεγάλες ἀνὰ 3-6 μῆνες. Ἐφόσον ὑπάρχουν μεταβολὲς στὴν ποσότητα ὑγροῦ
διαχρονικά, τὸ πρόγραμμα παρακολούθησης θὰ
πρέπει νὰ ἀναπροσαρμόζεται. Ἰδιαίτερη σημασία
ἔχει ἡ ἐνημέρωση τῶν ἀσθενῶν γιὰ ἀναζήτηση
ἰατρικῆς βοήθειας σὲ περίπτωση ἐμφάνισης νέων
συμπτωμάτων ἢ ἐπιδείνωσης προϋπαρχόντων.
5. Συμπεράσματα
Οἱ χρόνιες περικαρδιακὲς συλλογὲς ὑγροῦ
εἶναι σχετικὰ συχνὸ εὕρημα στὴν καθημερινὴ
κλινικὴ πράξη εἴτε σὰν τυχαῖο εὕρημα εἴτε στὰ
πλαίσια συστηματικοῦ νοσήματος. Ἡ ἠχοκαρδιογραφία ἀποτελεῖ τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο στὴ
διάγνωση, διαφορικὴ διάγνωση, ἐπιλογὴ θεραπείας καὶ διαχρονικὴ παρακολούθηση ἀσθενῶν
μὲ περικαρδιακὰ σύνδρομα λόγῳ τῆς ἀσφάλειας, ἀποτελεσματικότητας καὶ διαγνωστικῆς της
ἀκρίβειας. Σὲ δύσκολες-ἀμφίβολες περιπτώσεις ἡ
συνδυαστικὴ ἀπεικόνιση θὰ ἀπαντήσει σὲ συγκεκριμένα κλινικὰ ἐρωτήματα. Ἡ πρόγνωσή τους
εἶναι καλή, εἰδικὰ σὲ μικρὲς ἰδιοπαθεῖς συλλογές.
Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν συλλογῶν μὲ παροχέτευ-

ση εἶναι ἐπιβεβλημένη σὲ περιπτώσεις ἔκδηλου
ἢ ἐπικείμενου ἐπιπωματισμοῦ, ἐνῶ θὰ πρέπει νὰ
λαμβάνεται σοβαρὰ ὑπ᾽ ὄψιν σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἐπιδεινούμενα ἔστω καὶ χωρὶς ἐνδείξεις αἱμοδυναμικῆς ἐπιβάρυνσης. Στὶς ὑπόλοιπες περιπτώσεις οἱ
ἀποφάσεις καὶ τὸ πρωτόκολλο παρακολούθησης ἐξατομικεύεται, συνεκτιμῶντας τὸ μέγεθος
τῆς συλλογῆς, τὴν παρουσία συμπτωμάτων, τοὺς
κινδύνους ἀπὸ διαδερμικὴ ἢ χειρουργικὴ παροχέτευση, τὶς πιθανότητες ὑποτροπῆς τῆς συλλογῆς μετὰ τὴν ἀρχικὴ παροχέτευσή της καί, τέλος,
τὴν ἐπιθυμία τοῦ ἀσθενοῦς, ἀφοῦ ἐνημερωθεῖ γιὰ
ὅλα τὰ παραπάνω. Καλὸ θὰ εἶναι οἱ ἀσθενεῖς μὲ
μέτριες-μεγάλες συλλογὲς νὰ παραπέμπονται σὲ
κέντρα ἀναφορᾶς, δεδομένου ὅτι δὲν ὑπάρχουν
συγκεκριμένες κατευθυντήριες ὁδηγίες ἐπὶ τοῦ
θέματος καὶ ἡ γενικότερη ἀντιμετώπισή τους, σὲ
πολλὲς περιπτώσεις, εἶναι ἐμπειρική.
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