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1. Πῶς θὰ διαγνώσω τὴν ὀξεῖα περικαρδίτιδα;1
Η διάγνωση τῆς ὀξεῖας περικαρδίτιδας εἶναι κλινικὴ καὶ τίθεται ὅταν πληροῦνται τουλάχιστον δύο
ἀπὸ τὰ τέσσερα παρακάτω κριτήρια: α) θωρακικὸ
ἄλγος, ποὺ μοιάζει μὲ τὸ ἰσχαιμικό, ἀλλὰ σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτὸ ἐπιδεινώνεται μὲ τὴν εἰσπνοὴ καὶ τὴν
κατάκλιση καὶ ὑποχωρεῖ μὲ τὴν καθιστικὴ θέση, β)
παρουσία περικαρδιακοῦ ἤχου τριβῆς, γ) ἐνδεικτικὸ
ἠλεκτροκαρδιογράφημα, ποὺ περιλαμβάνει, μεταξὺ
ἄλλων, διάχυτες ἀνασπάσεις τοῦ ST διαστήματος,
μὲ τὸ κοῖλο πρὸς τὰ πάνω χωρὶς κατανομὴ ἀγγείου,
κατάσπαση τοῦ PR διαστήματος στὶς ἴδιες ἀπαγωγές, ἀπουσία εἰκόνας κατόπτρου, κατάσπαση τοῦ ST
στὴν ἀπαγωγὴ aVR καὶ ἀπουσία ἐπαρμάτων q, καὶ δ)
νεοεμφανιζόμενη ἤ αὐξανόμενη σὲ ποσότητα περικαρδιακὴ συλλογὴ ὑγροῦ. Ἡ αὔξηση τῆς CRP, λόγῳ
τῆς χαμηλῆς της εἰδικότητας, θεωρεῖται ἐπιβεβαιωτικὸ
καὶ ὄχι κύριο διαγνωστικὸ κριτήριο.
2. Ἐπιβάλλεται ἡ εἰσαγωγὴ στὸ νοσοκομεῖο τῶν
ἀσθενῶν μὲ ὀξεῖα περικαρδίτιδα;1,2
Νοσηλεία ἀπαιτεῖται στὶς παρακάτω περιπτώσεις,
οἱ ὁποῖες συνδυάζοντα, βάσει μελετῶν καὶ γνώμης
εἰδικῶν, μὲ αὐξημένα ποσοστὰ ἐνδονοσοκομειακῶν
ἐπιπλοκῶν (ἐπιπωματισμός, ἀρρυθμίες) καὶ ὕπαρξη
δευτεροπαθοῦς αἰτίου (περικαρδίτιδα μὴ ἰδιοπαθοῦς

αἰτιολογίας, ὀφειλόμενη σὲ νεοπλάσματα, αὐτοάνοσα νοσήματα, βακτηριακὲς μορφὲς περικαρδίτιδας
κ.λπ.): ὑψηλὸς πυρετός, ὑποξεῖα (ἀμβλυχρὴ) εἰσβολὴ
συμπτωμάτων, μεγάλη περικαρδιακὴ συλλογὴ (>2 cm
στὴ διαστολὴ σὲ ὁποιονδήποτε περικαρδιακὸ χῶρο)
μὲ ἤ χωρὶς κλινικὲς ἤ ἀπεικονιστικὲς ἐνδείξεις ἐπιπωματισμοῦ, μυοπερικαρδίτιδα (περικαρδίτιδα μὲ αὔξηση
τροπονίνης), περικαρδίτιδα τραυματικῆς αἰτιολογίας,
ἀσθενεῖς μὲ ἀνοσοκαταστολὴ (κυρίως HIV λοίμωξη)
καί, τέλος, περικαρδίτιδα σὲ ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν
χρονίως ἀντιπηκτικά. Ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἀσθενῶν, ποὺ
προσέρχονται μὲ ὀξεῖα περικαρδίτιδα, τὸ 20% περίπου
πληροῖ τουλάχιστον ἕνα ἀπὸ τὰ παρακάτω κριτήρια
καὶ χρήζει νοσηλείας. Ἐπισημαίνεται, ὅτι ἀσθενεῖς ποὺ
δὲν κρίθηκαν ὑποψήφιοι γιὰ νοσηλεία θὰ πρέπει νὰ
ἐπανεκτιμῶνται σὲ μία ἑβδομάδα καὶ ἂν παραμένουν
συμπτωματικοὶ ἤ/καὶ δὲν ἐμφανίζουν ἀξιόλογη μείωση τῶν δεικτῶν φλεγμονῆς, θὰ πρέπει σὲ αὐτὴν τὴν
περίπτωση νὰ εἰσάγονται γιὰ διερεύνηση.
3. Ποιά θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ διαγνωστικὴ προσέγγιση
ἀσθενῶν μὲ ὀξεῖα περικαρδίτιδα;1,3
Ἀσθενεῖς μὲ πρῶτο ἐπεισόδιο περικαρδίτιδας, χωρὶς
κάποιο ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ αὐξημένου κινδύνου,
ποὺ περιγράφονται στὴν παραπάνω ἐρώτηση, ἐκτὸς
τῆς λεπτομεροῦς κλινικῆς ἐξέτασης καὶ λήψης ἀτομικοῦ
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καὶ οἰκογενειακοῦ ἱστορικοῦ, θὰ πρέπει νὰ ὑποβάλλονται
σὲ ἠλεκτροκαρδιογράφημα, ἀκτινογραφία θώρακος
καὶ ἠχοκαρδιογράφημα καὶ βασικὸ αἱματολογικὸ ἔλεγχο, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει καὶ μέτρηση τροπονίνης
καὶ CRP. Στοὺς ἀσθενεῖς μὲ χαρακτηριστικὰ ὑψηλοῦ
κινδύνου ὁ ἔλεγχος θὰ πρέπει νὰ εἶναι πιὸ ἐκτεταμένος
καί, κατὰ περίπτωση, περιλαμβάνει ἐξετάσεις δεύτερου ἐπιπέδου, ὅπως ἀξονικὴ τομογραφία θώρακος
(καὶ ἐνίοτε κοιλίας), μαγνητικὴ καρδιᾶς (σπάνια ἀπαιτεῖται), μαστογραφία στὶς γυναῖκες, δερμοαντίδραση
Mantoux καὶ ἐπίσης γενικότερο αἱματολογικὸ ἔλεγχο
(θυρεοειδικὲς ὁρμόνες, ἀντιπυρηνικὰ ἀντισώματα καί,
κατὰ περίπτωση, καρκινικοὺς δεῖκτες). Ἐπισημαίνεται,
ὅτι ὁ ἰολογικὸς ἔλεγχος δὲν συνιστᾶται, διότι ἐκτὸς
τοῦ ὑψηλοῦ κόστους δὲν προσφέρει πληροφορίες
ὡς πρὸς τὶς θεραπευτικὲς ἐπιλογὲς καὶ τὴν πρόγνωση
τῶν ἀσθενῶν.
4. Γιὰ πόσο χρονικὸ διάστημα χορηγοῦνται τὰ μὴ
στεροειδῆ ἀντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) σὲ ὀξεῖα περικαρδίτιδα; Ἀπαιτεῖται προοδευτικὴ ἀπομείωση (tapering)
τῆς δόσης τους καὶ μὲ ποιό πρωτόκολλο;1,4
Τὰ ΜΣΑΦ, ποὺ συχνότερα ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ
στὴν ὀξεῖα περικαρδίτιδα, εἶναι ἡ ἰβουπροφαίνη καὶ
ἡ ἀσπιρίνη (ἡ ὁποία εἶναι τὸ φάρμακο ἐπιλογῆς σὲ
ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία ἤ γενικότερα ἀθηρωματικὴ
νόσο) καὶ σπανιότερα ἡ ναπροξένη καὶ ἡ ἰνδομεθακίνη
(νὰ ἀποφεύγεται σὲ ἡλικιωμένους ἀσθενεῖς). Πρέπει νὰ ἐπιλέγεται ἡ μέγιστη ἀνεκτὴ δόση (συνήθως
600 mg x 3 γιὰ τὴν ἰβουπροφαίνη καὶ 1 gr x 3 γιὰ
τὴν ἀσπιρίνη) πάντα μὲ συγχορήγηση ἀναστολέων
ἀντλίας πρωτονίων. Συνήθως ἡ χορήγηση διαρκεῖ
7-10 ἡμέρες γιὰ τὸ ἀρχικὸ ἐπεισόδιο (πιθανῶς περισσότερο στὶς ὑποτροπές). Ἡ ἀπομείωση τῆς δόσης
τῶν ΜΣΑΦ (καὶ ὄχι ἡ ἀπότομη διακοπὴ) ἀποτελεῖ κοινὴ
πρακτική, παρότι δὲν τεκμηριώνεται ἀπὸ σχετικὲς μελέτες. Πραγματοποιεῖται ἐφόσον ἡ τιμὴ τῆς CRP ἔχει
ἐπιστρέψει στὰ φυσιολογικὰ ὅρια καὶ ὁ ἀσθενὴς εἶναι
ἀσυμπτωματικός, διότι σὲ διαφορετικὴ περίπτωση ὁ
κίνδυνος ὑποτροπῆς τριπλασιάζεται. Γιὰ τὴν ἰβουπροφαίνη, ποὺ χρησιμοποιεῖται συχνότερα στὴν Ἑλλάδα,
ἕνα ἐνδεικτικὸ σχῆμα tapering εἶναι τὸ παρακάτω:
400-600-600 mg γιὰ μὶα ἑβδομάδα/400-400-600 mg
γιὰ μὶα ἑβδομάδα/400 x 3mg γιὰ μὶα ἑβδομάδα καὶ
κατόπιν διακοπή. Περαιτέρω μείωση μὲ χορήγηση
2 ἤ 1 δισκίου ἡμερησίως δὲν συνιστᾶται, διότι δὲν
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παρέχει 24ωρη κάλυψη.
5. Σὲ ποιά ὑποομάδα ἀσθενῶν μὲ πρῶτο ἐπεισόδιο
ὀξεῖας περικαρδίτιδας χορηγεῖται κολχικίνη;2,5
Ἡ κολχικίνη, μὲ βάση τὰ νεότερα δεδομένα, χορηγεῖται σὲ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς μὲ πρῶτο ἐπεισόδιο
ὀξεῖας περικαρδίτιδας. Εἶναι τὸ μόνο φάρμακο, τὸ
ὁποῖο ἐπηρεάζει τὴ φυσικὴ πορεία τῆς νόσου, ὑποδιπλασιάζοντας τὶς ὑποτροπές της. Ἡ συνιστώμενη
δόση εἶναι 0,5 mg x 2 γιὰ 3 μῆνες (στὶς ὑποτροπὲς
γιὰ 6 μῆνες) χωρὶς δόση φόρτισης. Ἡ κολχικίνη εἶναι
ἀσφαλὲς φάρμακο καὶ οἱ συχνότερες ἀνεπιθύμητες
ἐνέργειες εἶναι ἡ διάρροια (8-15%) καὶ πολὺ σπανιότερα
ἡ τρανσαμινασαιμία, ἡ ἀλωπεκία, ἡ μυοπάθεια (εἰδικὰ
σὲ ἡλικιωμένους θὰ πρέπει νὰ χορηγεῖται μειωμένη
δόση ἤ/καὶ νὰ μειώνεται κατὰ τὴν περίοδο συγχορήγησης ἡ δόση τῆς στατίνης) καὶ αἱματολογικὲς
διαταραχές. Ἀντένδειξη ἀποτελεῖ ἡ σοβαρὴ ἡπατικὴ
καὶ νεφρικὴ δυσλειτουργία καὶ ἡ κύηση-θηλασμός.
Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν σὲ ἄτομα
ἡλικίας >70 ἐτῶν καὶ σὲ ἐκεῖνα μὲ σωματικὸ βάρος <70
κιλά γενικὰ συνιστᾶται ὑποδιπλασιασμὸς τῆς δόσης
(0,5 mg x 1). Ἐπίσης, ἡ δόση θὰ πρέπει νὰ τροποποιεῖται (μειώνεται) σὲ ἀσθενεῖς μὲ χρόνια νεφρικὴ
νόσο (σὲ κάθαρση κρεατινίνης 35–49 mL/min: 0,5
mg x 1 καὶ σὲ κάθαρση 10–34 mL/min 0,5mg κάθε
2 ἤ 3 ἡμέρες, ἐνῶ σὲ αἱμοκαθαιρόμενους ἀσθενεῖς
χορηγεῖται πλήρης δόση). Ἐπισημαίνεται, ὅτι ἡ κολχικίνη ὡς μονοθεραπεία δὲν ἔχει λάβει ἔνδειξη σὲ
κανένα περικαρδιακὸ σύνδρομο καὶ δὲν συνιστᾶται.
6. Πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἀσθενεῖς ποὺ ἔχουν
ἀντένδειξη στὰ ΜΣΑΦ ἤ δὲν ἀνταποκρίνονται ἱκανοποιητικὰ στὴ συγχορήγηση ΜΣΑΦ/κολχικίνης;2,4
Ἀντένδειξη στὰ ΜΣΑΦ ἀποτελοῦν ἡ ἀλλεργία στὸ
φάρμακο, τὸ ἐνεργὸ ἕλκος ἤ αἱμορραγία πεπτικοῦ,
χρόνια νεφρικὴ νόσος μὲ κάθαρση κρεατινίνης <30
ml/min (30-50 ml/min εἶναι σχετικὴ ἀντένδειξη) καὶ ἡ
κύηση μετὰ τὴν 20η ἑβδομάδα. Στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ
δὲν ἀνταποκρίνονται κλινικὰ καὶ ἐργαστηριακὰ (μὲ
ἐπιμένουσα αὔξηση CRP) μετὰ ἀπὸ χορήγηση 7-10
ἡμερῶν τῆς μέγιστης ἀνεκτῆς δόσης ΜΣΑΦ, ὁρισμένοι
εἰδικοὶ συνιστοῦν τὴν ἀντικατάσταση τοῦ ΜΣΑΦ μὲ
ἕνα διαφορετικὸ (π.χ. ἀντικατάσταση ἰβουπροφαίνης
μὲ ἰνδομεθακίνη). Ἡ πιθανότητα ἐπιτυχίας μὲ αὐτὴ τὴν
πρακτικὴ εἶναι χαμηλή, ὡστόσο μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει
μία δυνητικὴ ἐπιλογὴ εἰδικὰ σὲ νεότερους ἀσθενεῖς.
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Ἡ δεύτερη (καὶ πιὸ συχνὰ ἐπιλεγόμενη) πρακτικὴ εἶναι
ἡ ἀντικατάσταση τῶν ΜΣΑΦ μὲ κορτικοστεροειδῆ.
Ἡ συνιστώμενη δόση εἶναι 0,2-0,5 mg ἀνὰ κιλὸ σωματικοῦ βάρους ἡμερησίως [π.χ. σὲ ἕναν ἀσθενῆ
βάρους 70 κιλῶν χορηγοῦνται 14-35 mg πρεδνιζόνης
ἤ πρεδνιζολόνης (Prezolon). Οἱ ἀντίστοιχες δόσεις
γιὰ τὴ μεθυλπρεδνιζολόνη (medrol) εἶναι 12-28 mg.
Ἐξ ἀρχῆς χορηγοῦνται κορτικοστεροειδῆ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀντενδείξεις στὰ ΜΣΑΦ (ὅπως περιγράφονται
παραπάνω), σὲ αυτοάνοσα νοσήματα, ποὺ οὕτως
ἤ ἄλλως ἔχει ἔνδειξη ἡ χορήγησή τους, καὶ πιθανὰ
σὲ ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν ἀντιπηκτικά. Ἐφόσον
ἡ CRP ἐπανέλθει στὰ φυσιολογικὰ ὅρια, συνιστᾶται
ἀπομείωση στὶς δόσεις κατὰ 2,5 (prezolon) ἤ 2 (medrol)
κάθε 10-14 ἡμέρες καὶ πιθανῶς ἀκόμη πιὸ προοδευτικὰ
στὶς χαμηλότερες δόσεις (<7,5-8 mg). Ἐπὶ ὑποτροπῆς
συνιστᾶται αὔξηση τῆς δόσης στὴν ἀμέσως ὑψηλότερη ἀποτελεσματικὴ ἤ ἡ προσθήκη ΜΣΑΦ (τριπλῆ
ἀγωγὴ μὲ κορτιζόνη, ΜΣΑΦ καὶ κολχικίνη). Συμπλήρωμα ἀσβεστίου καὶ βιταμίνης D3 καί, κατὰ περίπτωση,
διφωσφονικὰ φάρμακα σὲ ἄτομα ὑψηλοῦ κινδύνου
γιὰ ὀστεοπόρωση θὰ πρέπει νὰ χορηγοῦνται ὅσο
διαρκεῖ ἡ χορήγηση κορτικοστεροειδῶν.
7. Πόσο συχνὴ εἶναι ἡ περικαρδιακὴ συλλογὴ καὶ σὲ
ποιούς ἀσθενεῖς ἔχει ἔνδειξη ἡ περικαρδιοκέντηση;2,6,7
Περικαρδιακὴ συλλογὴ παρατηρεῖται στὸ ~60%
τῶν ἀσθενῶν μὲ ὀξεῖα περικαρδίτιδα. Στὸ 80% τῶν
περιπτώσεων ἡ συλλογὴ εἶναι μικρὴ (διάμετρος <1
cm στὴ διαστολή), στὸ 10% μέτρια (>1 καὶ <2 cm)
καὶ στὸ 10% μεγάλη (>2 cm). Ἀπόλυτες ἐνδείξεις γιὰ
περικαρδιοκέντηση ἀποτελοῦν ὁ καρδιακὸς ἐπιπωματισμὸς καθὼς καὶ ἡ ὑπόνοια νεοπλασματικῆς ἤ/
καὶ βακτηριακῆς (πυώδους ἤ φυματιώδους) περικαρδίτιδας (στὶς δύο τελευταῖες ἡ ἀνάλυση τοῦ περικαρδιακοῦ ὑγροῦ θὰ δώσει πολύτιμες διαγνωστικὲς καὶ
θεραπευτικὲς κατευθύνσεις). Ἡ περικαρδιοκέντηση
θὰ πρέπει νὰ πραγματοποιεῖται πάντα ὑπὸ ἠχοκαρδιογραφικὴ καθοδήγηση, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἐπιπλοκῶν
(περιγράφονται σὲ ποσοστὸ 4-10%), καὶ ὁ καθετῆρας
περικαρδιοκέντησης θὰ πρέπει νὰ παραμένει στὴν
περικαρδιακὴ κοιλότητ, μέχρις ἡ ποσότητα τοῦ παροχετευόμενου ὑγροῦ νὰ περιοριστεῖ σὲ λιγότερο ἀπὸ
30-50 ml ἡμερησίως. Στὶς ἰδιοπαθεῖς μορφὲς ἡ θεραπεία τῆς περικαρδίτιδας μὲ ἐπιπωματισμὸ δὲν διαφέρει
ἀπὸ ἐκείνη τῆς περικαρδίτιδας χωρὶς ἐπιπωματισμὸ
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(ἤ χωρὶς περικαρδιακὴ συλλογή), ἐνῶ ἐὰν ἀπὸ τὸν
ἔλεγχο ἀναδειχθεῖ κάποιο δευτεροπαθὲς αἴτιο, τότε ἡ
θεραπεία θὰ πρέπει νὰ στοχεύει στὸ ὑπεύθυνο αἴτιο.
Ἐπισημαίνεται, ὅτι στὸ 50-60% τῶν περιπτώσεων ἡ
μεγάλη περικαρδιακὴ συλλογὴ ὀφείλεται σὲ κάποιο
δευτεροπαθὲς αἴτιο, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ ἐντοπισθεῖ
καὶ νὰ θεραπευθεῖ.
8. Ποιά εἶναι ἡ πρόγνωση τῆς ὀξεῖας περικαρδίτιδας;1,8,9
Στὶς ἰδιοπαθεῖς μορφές, ποὺ ἀντιπροσωπεύουν
τὸ ~85% τῶν περιπτώσεων ὀξεῖας περικαρδίτιδας στὸ
Δυτικὸ κόσμο (στὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες ἀντίθετα
τὸ συχνότερο αἴτιο εἶναι ἡ φυματιώδης περικαρδίτιδα),
ἡ πρόγνωση εἶναι ἄριστη. Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ὁ ὅρος
ἰδιοπαθὴς περικαρδίτιδα πρακτικὰ ταυτίζεται μὲ τὴν
ἰογενὴ περικαρδίτιδα. Κλινικὰ ἔκδηλη ἰογενὴς συνδρομή, κατὰ τὸν προηγούμενο μῆνα ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση
ὀξεῖας περικαρδίτιδας, περιγράφεται στὸ ~40% τῶν
περιπτώσεων. Πιστεύεται ὅτι ἡ ἰογενὴς συνδρομὴ πυροδοτεῖ τὸν ἀνοσολογικὸ μηχανισμὸ ποὺ εὐθύνεται
γιὰ τὴν ἐκδήλωση περικαρδίτιδας, ὡστόσο στὴ φάση
τῆς κλινικῆς ἐκδήλωσης τῆς περικαρδίτιδας ἡ ἰογενὴς
συνδρομὴ δὲν εἶναι πλέον ἀνιχνεύσιμη μὲ τὶς κοινὲς
ὁρολογικὲς ἐξετάσεις καὶ ἁπλᾶ πιθανολογεῖται. Σχετικὰ
μὲ τὶς ἐπιπλοκές, ἡ ὑποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα
εἶναι ἡ συχνότερη ἐπιπλοκὴ τῆς ὀξεῖας περικαρδίτιδας
καὶ παρατηρεῖται στὸ 15-30% τῶν περιπτώσεων, μὲ
τὰ χαμηλότερα ποσοστὰ νὰ περιγράφονται στοὺς
ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν κολχικίνη. Ἐπιπωματισμὸς
παρατηρεῖται στὸ 1,2% τῶν περιπτώσεων καὶ χρόνια
συμπιεστικὴ περικαρδίτιδα σὲ ποσοστὸ 0,5%. Στὶς
δευτεροπαθεῖς μορφὲς περικαρδίτιδας ἡ πρόγνωση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο αἴτιο (κακοήθεια,
αὑτοάνοσο νόσημα, σύνδρομο μετὰ περικαρδιοτομὴ
κ.λπ.). Δυσμενέστερη πρόγνωση ἐμφανίζει ἡ νεοπλασματικὴ περικαρδίτιδα, μὲ ἐπινέμεση τοῦ ὄγκου στὸ
περικάρδιο (συχνότερα σὲ ὄγκους πνεύμονα καὶ μαστοῦ), ὅπως αὐτὴ τεκμηριώνεται ἀπὸ τὸ συνδυασμὸ
ἀπεικονιστικῶν τεχνικῶν (CT/MRI/PET-CT) καὶ κυτταρολογικῆς ἐξέτασης τοῦ περικαρδιακοῦ ὑγροῦ. Σὲ αὐτὲς
τὶς περιπτώσεις, ἡ ἐπιβίωση συνήθως δὲν ὑπερβαίνει
τὸ ἔνα ἔτος. Ὡστόσο, περικαρδιακὴ συλλογὴ (μὲ ἤ
χωρὶς φλεγμονή, δηλαδὴ περικαρδίτιδα) σὲ ἀσθενῆ μὲ
καρκίνο δὲν ἰσοδυναμεῖ ἐκ τῶν προτέρων μὲ ἐπινέμεση
τοῦ ὄγκου στὸ περικάρδιο. Ἐναλλακτικὰ αἴτια στοὺς
ἀσθενεῖς αὐτοὺς εἶναι ἡ ἰογενὴς περικαρδίτιδα (συχνὴ
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στὰ πλαίσια τῆς ὑποκείμενης ἀνοσοκαταστολῆς), ἡ
ἀκτινοθεραπεία, ἡ χημειοθεραπεία καὶ σπανιότερα
τὸ παρανεοπλασματικὸ σύνδρομο.
9. Ποιά εἶναι ἡ διαχείριση ἀσθενῶν μὲ ὀξεῖα μυοπερικαρδίτιδα;1
Μυοπερικαρδίτιδα ὁρίζεται ἡ φλεγμονώδης προσβολὴ τοῦ περικαρδίου, ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ αὔξηση
τῶν τιμῶν τροπονίνης, χωρὶς ὡστόσο ἀνιχνεύσιμη
ἔκπτωση τοῦ κλάσματος ἐξωθήσεως ἤ ἐμφάνιση περιοχικῶν ὑποκινησιῶν στὴν ἠχοκαρδιογραφικὴ μελέτη.
Ὅπως προαναφέρθηκε, οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ θὰ πρέπει
νὰ εἰσάγονται στὸ νοσοκομεῖο γιὰ παρακολούθηση
κυρίως γιὰ τὴ διάγνωση καὶ ἀντιμετώπιση ἀρρυθμιῶν,
οἱ ὁποῖες εἶναι ἀρκετὰ συχνὲς σὲ αὐτὴ τὴν ὀντότητα.
Θεραπευτικὰ ἡ μυοπερικαρδίτιδα ἀντιμετωπίζεται
ὅπως ἡ ἰδιοπαθὴς περικαρδίτιδα. Ὡστόσο, ἐπειδὴ
ἀπὸ πειραματικὰ μοντέλα ἔχει περιγραφεῖ αὔξηση
μυοκαρδιακῆς νέκρωσης μὲ τὴ χορήγηση ΜΣΑΦ, τὰ
τελευταῖα θὰ πρέπει νὰ χορηγοῦνται στὶς χαμηλότερες
ἀποτελεσματικὲς δόσεις καὶ γιὰ τὸ συντομότερο δυνατὸ χρονικὸ διάστημα, στοχεύοντας στὸν ἔλεγχο τοῦ
θωρακικοῦ ἄλγους. Ἐπίσης, ἡ χορήγηση κολχικίνης
δὲν ἔχει μελετηθεῖ σὲ αὐτὴ τὴν ὀντότητα καὶ ἑπομένως
ἡ χορήγησή της εἶναι ἐμπειρική. Ἡ μυοπερικαρδίτδα
εἶναι μία ἀπὸ τὶς περιπτώσεις στὴν ὁποία συνιστᾶται
μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς, γιὰ νὰ τεκμηριωθεῖ
καὶ νὰ ποσοτικοποιηθεῖ ὁ βαθμὸς μυοκαρδιακῆς προσβολῆς. Ἡ μακροχρόνια πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν
μὲ μυοπερικαρδίτιδα δὲν φαίνεται νὰ διαφέρει ἀπὸ
ἐκείνη τῆς ὀξεῖας ἰδιοπαθοῦς περικαρδίτιδας. Τέλος,
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ἡ συμμετοχὴ τοῦ περικαρδίου (μὲ ἤ χωρὶς συλλογὴ
ὑγροῦ) σὲ ἀσθενεῖς μὲ μυοκαρδίτιδα χαρακτηρίζεται
ὡς μυοκαρδίτιδα καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται
σύμφωνα μὲ τὰ ἰσχύοντα γιὰ τὴν ὀξεῖα μυοκαρδίτιδα.
10. Ποιές εἶναι οἱ συστάσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἄσκηση
τῶν ἀσθενῶν μὲ ὀξεῖα περικαρδίτιδα;1,10
Στὴν ὀξεῖα φάση τῆς περικαρδίτιδας ἀπαιτεῖται
ἀνάπαυση καὶ ἀποχὴ ἀπὸ ἀθλητικὲς δραστηριότητες. Μὲ τὴν ἀνάπαυση ἀποφεύγεται ἡ αὔξηση τῆς
καρδιακῆς συχνότητας καί, κατὰ συνέπεια, ἡ τριβὴ
τῶν περικαρδιακῶν πετάλων ποὺ φλεγμαίνουν. Ἡ
ἀνάπαυση θὰ πρέπει νὰ παρατείνεται μέχρις ὅτου
τὰ συμπτώματα ὑποχωρήσουν (πυρετός, θωρακικὸς
πόνος, κακουχία) καὶ οἱ δεῖκτες φλεγμονῆς ὑποχωρήσουν στὰ φυσιολογικὰ ὅρια, ὁπότε καὶ ὁ ἀσθενὴς
μπορεῖ νὰ ἐπιστρέψει στὶς καθημερινές του δραστηριότητες. Σύμφωνα μὲ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρίας, ἐπιστροφὴ στὶς
ἀθλητικὲς δραστηριότητες (ἀνταγωνιστικὲς ἤ μὴ) ἐπιτρέπεται 3 μῆνες μετὰ τὴν ἀποθεραπεία ἀπὸ τὸ ὀξὺ
ἐπεισόδιο. Στὴν μυοπερικαρδίτιδα τὸ ἀντίστοιχο χρονικὸ
διάστημα ἐπεκτείνεται στοὺς 6 μῆνες. Οἱ θεράποντες
θὰ πρέπει ὡστόσο νὰ ἔχουν ὑπ᾽ ὄψιν, ὅτι ὑπαρκτὸς
κίνδυνος ὑποτροπῆς ὑφίσταται στοὺς ἑπόμενους
18-24 μῆνες τοῦ ἐπεισοδίου καὶ γιὰ τὸ συγκεκριμένο
χρονικὸ διάστημα ἀπαιτεῖται κλινικὴ ἐγρήγορση καὶ
παρακολούθηση. Ἡ παρουσία χρόνιας ἰδιοπαθοῦς
μικρῆς περικαρδιακῆς συλλογῆς (χωρὶς κλινικὲς καὶ
ἐργαστηριακὲς ἐνδείξεις περικαρδίτιδας) δὲν ἀποτελεῖ
αἴτιο ἀποχῆς ἀπὸ ἀθλητικὲς δραστηριότητες. z
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