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Τὸ περικάρδιο εἶναι
ἕνας ἰνώδης σάκος, ποὺ
περιβάλλει τὴν καρδιὰ καὶ
τὴν ἔκφυση τῶν μεγάλων
ἀγγείων. Ἀποτελεῖται
ἀπὸ δύο χιτῶνες: τὸ
σπλαχνικὸ περικάρδιο,
ἕνα λεπτὸ ὁρογόνο χι
τῶνα προσκολλημένο
πάνω στὴν καρδιὰ καὶ
ἐξωτερικὰ τὸ περίτονο
περικάρδιο, ποὺ εἶναι
ἰνῶδες καὶ περισσότερο
παχύ. Μεταξύ τῶν δύο
χιτώνων βρίσκεται ἡ
περικαρδιακὴ κοιλότητα,
ἡ ὁποία περιέχει φυσιο
λογικὰ 15 ἕως 50 ml
ὑγροῦ. Τὸ περικαρδιακὸ
ὑγρὸ εἶναι ἕνα ὑπερ
διήθημα πλάσματος,
ποὺ παράγεται ἀπὸ τὰ
μεσοθηλιακὰ κύτταρα τοῦ
σπλαχνικοῦ περικαρδίου.
Τὸ περικάρδιο, ἄν καὶ δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἀπαραίτητο
γιὰ τὴ λειτουργία τῆς καρδιᾶς, ὅπως συμβαίνει χωρὶς
σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὴ συγγενῆ ἀπουσία ἢ τὴ χειρουργικὴ
ἀφαίρεσή του, ἐντούτοις ἔχει σημαντικὲς λειτουργικὲς
ἰδιότητες:
-Σταθεροποιεῖ τὴν καρδιὰ στὸ μεσοθωράκιο.
-Διευκολύνει τὴν κίνηση τῆς καρδιᾶς, ἐπειδὴ τὸ
περικαρδιακὸ ὑγρὸ δρᾶ ὡς λιπαντικό.
-Ἀποτελεῖ φυσικὸ φραγμὸ στὶς λοιμώξεις καὶ τὶς
φλεγμονές.
-Ἔχει παρακρινικὲς λειτουργίες, ἐκκρίνοντας
χρήσιμες οὐσίες.
-Συμμετέχει σὲ αὐτόνομα ἀντανακλαστικά.
Συγγενεῖς παθήσεις τοῦ περικαρδίου. Γενικὰ
εἶναι πολὺ σπάνιες. Ἀναφέρονται ἡ συγγενὴς ἔλλειψη
τοῦ περικαρδίου, ἔλλειψη τμήματος τοῦ περικαρδίου,
ἐκκολπώματα καὶ περικαρδιακὲς κύστεις. Οἱ
περικαρδιακὲς κύστεις εἶναι οἱ πιὸ συχνὲς καὶ ἐντοπίζονται
στὴ δεξιὰ καρδιοφρενικὴ γωνία. Οἱ συγγενεῖς παθήσεις
τοῦ περικαρδίου δὲν προκαλοῦν συμπτώματα καὶ δὲν
ἀπαιτεῖται θεραπεία, ἡ δὲ διάγνωσή τους γίνεται σὲ τυχαία
ἐξέταση.

Ἐπίκτητες παθήσεις
τοῦ περικαρδίου. Ἐδῶ
περιλαμβάνονται τὸ
λεγόμενο περικαρδιακὸ
σύνδρομο, δηλαδὴ ἡ πε
ρικ αρδῖτις (φλεγμονὴ
τοῦ περικαρδίου), ἡ πε
ρικαρδιακὴ συλλογὴ
ὑγροῦ, ὁ καρδιακὸς ἐπι
πωματισμὸς καὶ ἡ συμ
πιεστικὴ περικαρδῖτις.
Πολλὲς φορὲς ἡ φλεγ
μονὴ δὲν ἀφορᾶ μόνο
στὸ περικάρδιο, ἀλλὰ
ἐπεκτείνεται καὶ στὸ μυο
κάρδιο, ὁπότε μιλᾶμε γιὰ
μυοπερικαρδίτιδα.
Ἄλλες παθήσεις
τοῦ περικαρδίου. Στὴν
κατηγορία αὐτὴ ὑπάγονται,
κυρίως, οἱ πολὺ σπάνιοι
πρωτοπαθεῖς ὄγκοι, ὡς
ἡ περικαρδιακὴ κύστις, τὸ
τεράτωμα, τὸ μεσοθηλίωμα,
τὸ ἀγγειοσάρκωμα, τὸ λίπωμα καί, δεύτερον, οἱ
μεταστατικοὶ ὄγκοι ἀπὸ καρκίνο τοῦ πνεύμονα, καρκίνο
τοῦ στήθους, λέμφωμα, μελάνωμα. Ὡς πρὸς τὶς μεταστάσεις
πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι στὸ γενικὸ πληθυσμό, τὴ
μεγαλύτερη ἱκανότητα νὰ μεθίσταται στὸ περικάρδιο, ἔχει
τὸ μελάνωμα.
Περικαρδιακὰ σύνδρομα:
1. Περικαρδῖτις. Ἡ ὀξεῖα περικαρδίτιδα εἶναι τὸ πιὸ
κοινὸ περικαρδιακὸ σύνδρομο. Ἡ ἰδιοπαθὴς (ἄγνωστης
αἰτιολογίας) καὶ ἡ ὀφειλόμενη σὲ ἰογενεῖς λοιμώξεις
(ἰὸς Coxsackie, Echovirus, Epstein-Barr, HIV) ἀφοροῦν
στὸ μεγαλύτερο ἀριθμὸ τῶν περιπτώσεων. Οἱ ἀσθενεῖς
παραπονοῦνται γιὰ ὀξὺ θωρακικὸ πόνο. Ὁ πόνος αὐξάνεται
στὴν ὕπτια θέση καὶ μὲ τὴν εἰσπνοή, μειώνεται ὅταν ὁ
ἀσθενὴς κάθεται καὶ σκύβει μπροστά. Στὴν κλινικὴ εἰκόνα
συχνὰ κυριαρχοῦν τὰ εὑρήματα ἐμπύρετης λοίμωξης. Ἡ
ἀκρόαση τῆς καρδιᾶς, στὴν ἀρχικὴ φάση τῆς πάθησης,
ἐνδεχομένως νὰ ἀποκαλύψει ἕνα χαρακτηριστικὸ ἦχο
ὑψηλῆς συχνότητας, τὴν περικαρδιακὴ τριβή, ποὺ
ὑποχωρεῖ ἢ καὶ ἐξαφανίζεται μὲ τὴν προοδευτικὴ ἀνάπτυξη
περικαρδιακοῦ ὑγροῦ. Ὁ ἦχος αὐτὸς ὀφείλεται στὴν τριβὴ
τῶν πετάλων τοῦ περικαρδίου ποὺ φλεγμαίνουν.
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Ἀπὸ τὶς ἐξετάσεις αἵματος, ἡ C-ἀντιδρώσα
πρωτεΐνη(CRP) θεωρεῖται ὡς ὁ καλύτερος δείκτης
παρακολούθησης τῆς πορείας τῆς νόσου. Στὸ
ἠλεκτροκαρδιογράφημα παρατηρεῖται ἀνάσπαση τοῦ
τμήματος ST σὲ πολλὲς ἀπαγωγές, χωρὶς νὰ ὑποδεικνύει
κατανομὴ προσβολῆς στεφανιαίας ἀρτηρίας. Τὸ
ὑπερηχοκαρδιογράφημα θὰ δείξει ἀκόμη καὶ μικρὴ
ποσότητα ὑγροῦ. Στὴν ἀκτινογραφία θώρακος, ὅταν τὸ
ὑγρὸ αὐξηθεῖ, διακρίνεται ἐμφανῶς αὔξηση τοῦ μεγέθους
τῆς καρδιακῆς σκιᾶς.
Τὰ φάρμακα, ποὺ χρησιμοποιοῦμε στὴ θεραπεία
τῆς ὀξείας περικαρδίτιδος, εἶναι τὰ μὴ στεροειδῆ
ἀντιφλεγμονώδη, ὡς ἡ ἀσπιρίνη, ἰβοπρουφαίνη,
ναπροξένη, ἰνδομεθακίνη. Πρόσφατες μελέτες τονίζουν
ὅτι καὶ ἡ προσθήκη κολχικίνης ἔχει σημαντικὴ ἀξία. Τὰ
κορτικοστεροειδῆ ἔχουν θέση σὲ ἀνθεκτικὲς περιπτώσεις,
γενικὰ ὅμως ἀποφεύγονται λόγῳ τῶν παρενεργειῶν τους
καὶ αὔξησης ὑποτροπῆς τῆς νόσου.
Ἄλλες αἰτίες περικαρδίτιδος εἶναι νόσοι τοῦ
κολλαγόνου, χορήγηση φαρμάκων, περικαρδιοτομὴ
λόγῳ ἐγχείρησης στὴν καρδιά, ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου
(σύνδρομο Dressler), ἡ χρόνια νεφρικὴ ἀνεπάρκεια καὶ
ἡ φυματίωση.
2. Περικαρδιακὴ συλλογή. Ὅλες οἱ αἰτίες τῆς ὀξείας
περικαρδίτιδος μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν σὲ περικαρδιακὴ
συλλογὴ ὑγροῦ. Στὶς χρόνιες ὅμως περικαρδιακὲς
συλλογὲς (>3 μῆνες) φαίνεται νὰ ἐπικρατοῦν ὡς αἴτια
καὶ ἄλλα χρόνια νοσήματα, π.χ. νεφρικὴ ἀνεπάρκεια καὶ
ὁ καρκίνος. Ἡ ποσότητα τοῦ ὑγροῦ στὴν περικαρδιακὴ
συλλογὴ φθάνει καὶ μέχρι τὰ 2 λίτρα. Οἱ αἱμοδυναμικὲς
ἐπιπτώσεις στὴν καρδιὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν ποσότητα καὶ
τὴν ταχύτητα τῆς περικαρδιακῆς συλλογῆς καὶ βέβαια ἀπὸ
τὴν αἰτία τῆς νόσου. Τὰ συμπτώματα συνήθως ἀπουσιάζουν
ἢ εἶναι μὴ εἰδικά, ὡς ἀδυναμία, εὔκολη κόπωση, δύσπνοια.
Τὰ πράγματα βέβαια δυσκολεύουν, ἐὰν ἐμφανίζεται
θορυβώδης ἐπιπλοκή, ἀκόμη ἐπικίνδυνη γιὰ τὴ ζωή, ὁ
καρδιακὸς ἐπιπωματισμός. Ἐδῶ τὸ ὑγρὸ εἶναι πολὺ στὴν
κοιλότητα, ὥστε νὰ ἐμποδίζει τὴν καρδιακὴ λειτουργία καὶ
τὴν κυκλοφορία μὲ διόγκωση τῶν σφαγίτιδων κ.ἄ.
Ἡ κλινικὴ ἐξέταση καὶ τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα
ἔχουν πτωχὰ εὑρήματα. Ἡ καρδιακὴ σκιὰ αὐξάνεται στὴν
ἀκτινογραφία, ὅταν ἡ ποσότητα τοῦ ὑγροῦ εἶναι >250
ml. Τὸ ὑπερηχοκαρδιογράφημα εἶναι μέθοδος ἐκλογῆς
γιὰ τὴ διάγνωση καὶ παρακολούθηση τῆς περικαρδιακῆς
συλλογῆς. Ἐκτιμᾶται ἡ ποσότητα, ἡ θέση τοῦ ὑγροῦ, καθὼς
καὶ ὁ βαθμὸς κατὰ τὸν ὁποῖο ἐπηρεάζεται ἡ καρδιακὴ
λειτουργία.
Παροχέτευση τοῦ ὑγροῦ γίνεται μὲ περικαρδιοκέντηση,
ἐὰν εἶναι τεχνικὰ ἐφικτή, ἢ διαφορετικὰ μὲ ἐγχείρηση. Ἡ
ἐπέμβαση ἔχει θέση α) στὶς περιπτώσεις ποὺ ἡ ποσότητα
τοῦ ὑγροῦ εἶναι μεγάλη καὶ δημιουργεῖ συμπτώματα, β)
ἀνθίσταται στὴ θεραπεία, γ) γιὰ διαγνωστικοὺς λόγους
(ὑποψία νεοπλασματικῆς ἢ πυώδους περικαρδίτιδας).
Ἡ θεραπεία, γενικά, ἀπευθύνεται στὴν ἀντιμετώπιση
τῆς ὑποκειμένης αἰτίας, πού, ὅπως ἀναφέρθηκε στὴν
πλειονότητα τῶν περιπτώσεων, εἶναι ἐξωκαρδιακὴ πάθηση.
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3. Καρδιακὸς ἐπιπωματισμός. Ὁ καρδιακὸς
ἐπιπωματισμὸς εἶναι σοβαρὴ ἐπιπλοκή, ἡ ὁποία
ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴν ὑπερηχοκαρδιογραφικὴ ἐξέταση.
Χαρακτηρίζεται ἀπὸ χαμηλὴ ἀρτηριακὴ καὶ ὑψηλὴ φλεβικὴ
πίεση. Ἐδῶ αὐξάνεται πολὺ ἡ πίεση στὴν περικαρδιακὴ
κοιλότητα, σὲ βαθμὸ ὥστε νὰ παρεμποδίζεται ἡ πλήρωση
τῶν καρδιακῶν κοιλοτήτων καὶ νὰ ἐλαττώνεται σημαντικὰ
ἡ καρδιακὴ παροχή. Αὐτὴ ἡ ἐπιπλοκὴ πρέπει νὰ
ἀντιμετωπισθεῖ ἐπειγόντως, ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει
στὸ θάνατο.
Ἡ ἐνδοπερικαρδιακὴ πίεση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
ποσότητα τοῦ ὑγροῦ, τὴν ταχύτητα συλλογῆς καὶ τὴ
διατασιμότητα τοῦ περικαρδίου. Ἐπιπωματισμὸς
προκαλεῖται ἀκόμα καὶ μὲ σχετικὰ μικρὴ ποσότητα
περικαρδιακοῦ ὑγροῦ, ὅταν αὐτὸ ἀθροίζεται αἰφνιδίως, π.χ.
σὲ τραυματισμὸ ἢ χειρουργικὴ ἐπέμβαση. Σὲ ἐπιπωματισμὸ
ἡ κλινικὴ ἐξέταση δείχνει διάταση σφαγιτίδων, ταχυκαρδία,
ὑπόταση, βύθιους καρδιακοὺς τόνους, παράδοξο σφυγμὸ
μὲ μείωση τῆς συστολικῆς πίεσης >10 mmHg κατὰ τὴν
εἰσπνοή, τέλος, μπορεῖ νὰ φθάσει σὲ καρδιογενὲς shock.
Τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα ἔχει τυπικὰ χαμηλὰ δυναμικά.
Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ μεγέθους τῶν ἐπαρμάτων ἀπὸ συστολὴ σὲ
συστολὴ (ἠλεκτρικὴ ἐναλλαγὴ) σημαίνει μεγάλη ποσότητα
ὑγροῦ, μέσα στὴν ὁποία κολυμπάει ἡ καρδιά.
Ἡ πιὸ χρήσιμη διαγνωστικὴ ἐξέταση εἶναι τὸ
ὑπερηχοκαρδιογράφημα, δίνει πληροφορίες γιὰ τὴν
ποσότητα, τὴ θέση τοῦ ὑγροῦ ἀλλὰ καὶ τὶς αἱμοδυναμικὲς
ἐπιπτώσεις. Πρέπει, ὅμως, νὰ γνωρίζουμε, ὅτι τὸ
ὑπερηχοκαρδιογράφημα ἀποτελεῖ στιγμιαία φωτογραφία
καὶ ἔχει περιορισμένη ἱκανότητα γιὰ τὴν πρόγνωση
τῆς ἐξέλιξης. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι
ὁ ἐπιπωματισμὸς εἶναι κλινικὴ διάγνωση καὶ ὅτι τὸ
ὑπερηχοκαρδιογράφημα τὴν ἐπιβεβαιώνει.
Ἡ ἄμεση ἔναρξη παροχέτευσης τοῦ ὑγροῦ μὲ
περικαρδιοκέντηση ἢ χειρουργικὰ εἶναι ἐπιτακτική.
Ἡ χορήγηση ὑγρῶν καὶ ἰνότροπων φαρμάκων δρᾶ
ὑποστηρικτικῶς καὶ δίνει χρόνο μέχρι νὰ γίνει ἡ
παροχέτευση τοῦ ὑγροῦ.
4. Συμπιεστικὴ περικαρδῖτις. Ἡ συμπιεστικὴ
περικαρδῖτις εἶναι ἐξέλιξη ὀξείας περικαρδίτιδος καὶ
ὀφείλεται σὲ χρόνια φλεγμονή. Οἱ πιὸ συχνὲς αἰτίες εἶναι:
ἡ ἰδιοπαθὴς καὶ ἡ ἰογενὴς περικαρδίτιδα (45%), μετὰ ἀπὸ
ἐγχείρηση (καρδιοτομὴ) στὴν καρδιὰ (25%), ἀκτινοβολία
στὸ στῆθος (20%) σὲ λέμφωμα καὶ καρκίνο τοῦ μαστοῦ,
ἀνοσολογικὲς παθήσεις, χρόνια νεφρικὴ ἀνεπάρκεια,
αἱμοκάθαρση, φυματίωση. Ἡ φυματίωση ἦταν ἡ κύρια
αἰτία στὸ παρελθόν, τώρα ἔχει μειωθεῖ πολὺ ἡ ἐπίπτωσή
της, ἰδίως στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες.
Τὸ περικάρδιο γίνεται παχύ, ἰνωτικὸ καὶ ἀσβεστώνεται.
Δημιουργεῖται ἕνα σκληρὸ κέλυφος, μέσα στὸ ὁποῖο
φυλακίζεται ἡ καρδιά, καὶ μπορεῖ αὐτὸ νὰ φθάσει ὥστε
νὰ παρεμποδίζεται ἡ πλήρωσή της μὲ αἷμα. Ἡ συμπιεστικὴ
περικαρδῖτις ἀναπτύσσεται μετὰ τὴν ἀρχικὴ προσβολὴ σὲ
χρονικὸ διάστημα ἑβδομάδων ἕως πολλῶν ἐτῶν. Ἐπειδὴ
ὑπάρχει ἐξωτερικὸς περιορισμὸς στὸν ὄγκο τῆς καρδιᾶς,
ἐξισώνονται οἱ πιέσεις καὶ στὶς τέσσερις καρδιακὲς

κοιλότητες κατὰ τὸ τέλοςτῆς διαστολῆς. Αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ
παθοφυσιολογικὸ χαρακτηριστικό, ποὺ προκαλεῖ ὅλα τὰ
εὑρήματα τῆς πάθησης. Τὰ κλινικὰ εὐρήματα δὲν εἶναι
εἰδικὰ καὶ ἡ διάγνωση μπορεῖ νὰ διαλάθει. Παρατηρεῖται
ἀδυναμία, εὔκολη κόπωση, διάταση σφαγιτίδων, οἴδημα
στὰ κάτω ἄκρα, ἀσκίτης καί, στὸ τελικὸ στάδιο, δύσπνοια.
Κατὰ τὴν ἀκρόαση σὲ ὁρισμένους ἀσθενεῖς ἀκούγεται ἦχος

- περικαρδιακὸς κτύπος, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀρχικὴ φάση
τῆς πλήρωσης τῶν κοιλιῶν. Αὐτὸ τὸ εὕρημα ὀφείλεται
στὴν ταχεῖα ἐξίσωση τῶν καρδιακῶν πιέσεων. Ἐπίσης,
παρατηρεῖται τὸ σημεῖο Kussmaul, κατὰ τὸ ὁποῖο στὴν
εἰσπνοὴ ὑπάρχει ἔλλειψη τῆς ἀναμενόμενης μείωσης ἢ
αὔξηση τῆς σφαγιτιδικῆς πίεσης. 
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