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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο καρδιακός επιπωματισμός ορίζεται ως οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια, οφειλόμενη στη συμπίεση των καρδιακών
κοιλοτήτων από περικαρδιακή συλλογή και αποτελεί μία από τις αιτίες του αποφρακτικού shock. Είναι μια επείγουσα,
απειλητική για τη ζωή κατάσταση, η οποία χρήζει άμεσης αναγνώρισης και αντιμετώπισης.
Περικαρδιακή συλλογή είναι η συλλογή υγρού, αίματος, η πύου στον περικαρδιακό σάκο. Αποτελεί συχνό εύρημα στην
καθημερινή κλινική πράξη, οι αιτίες της ποικίλουν ενώ μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια.
Η συλλογή υγρού στον περικαρδιακό σάκο δεν σημαίνει πάντα και καρδιακό επιπωματισμό. Όταν η συλλογή γίνεται
αργά αναπτύσσονται αντιρροπιστικοί μηχανισμοί που περιορίζουν την αύξηση της περικαρδιακής πίεσης, έτσι που μπορεί να υπάρχει μεγάλη περικαρδιακή συλλογή χωρίς περικαρδιακό επιπωματισμό.
Η εμφάνιση καρδιακού επιπωματισμού εξαρτάται από την ποσότητα του υγρού, την ταχύτητα συσσώρευσης του και
την ευαινδοτότητα του περικαρδίου.
Η διάγνωση του καρδιακού επιπωματισμού παραμένει πρόκληση καθώς υπάρχει έλλειψη σταθμισμένων κριτηρίων για
τη διαστρωμάτωση του κινδύνου που θα καθοδηγούν τους κλινικούς στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το ποιος ασθενής
χρειάζεται άμεση παροχέτευση της περικαρδιακής συλλογής, ποιος ασθενής θα πρέπει να μεταφερθεί σε τριτοβάθμιο
νοσοκομείο ή καρδιοχειρουργική κλινική και τι είδους υποστήριξη χρειάζεται κατά τη μεταφορά του ασθενούς.
Η διάγνωση του καρδιακού επιπωματισμού είναι κλινική αλλά η αξιολόγηση του ασθενούς και η διερεύνηση της υποκείμενης αιτίας απαιτεί εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις.
Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό, στην κλινική εικόνα και στην καρδιακή απεικόνιση, ενώ η σωστή διάγνωση επιβεβαιώνεται με την κλινική απάντηση στην παροχέτευση του υγρού.
Η διάγνωση του ΚΕ είναι εύκολη στις περιπτώσεις που υπάρχει απειλητικό για την ζωή shock, αλλά μπορεί να είναι δύσκολη στις περιπτώσεις με συμπτωματικό ασθενή με περικαρδιακή συλλογή χωρίς εμφανή αιμοδυναμική κατάρρευση.
Τα κλασικά κλινικά ευρήματα από την φυσική εξέταση περιλαμβάνονται στην Τριάδα του Beck και είναι υπόταση, διάταση σφαγίτιδων και μείωση καρδιακών τόνων. Τα κλινικά σημεία ακόμη περιλαμβάνουν τη δύσπνοια, την ταχυκαρδία
και τον παράδοξο σφυγμό.
Η χρήση του υπερήχου αποτελεί δείκτη ποιότητας στη διάγνωση και την αντιμετώπιση του καρδιακού επιπωματισμού.
Σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς η επείγουσα παρέμβαση επιβάλλεται καθώς μόνο η αφαίρεση της συλλογής θα
επιτρέψει την φυσιολογική πλήρωση των κοιλιών και την αποκατάσταση της καρδιακής παροχής.
Οριστική θεραπεία του καρδιακού επιπωματισμού είναι η παροχέτευση της περικαρδιακής συλλογής με διαδερμική
παρακέντηση, υποξιφοειδική παροχέτευση, στερνοτομή ή θωρακοτομή. Παροχέτευση ακόμα και 50ml υγρού σε έναν
ασθενή με καρδιακό επιπωματισμό μπορεί να ανακουφίσει τον ασθενή και να βελτιώσει την αιμοδυναμική του εικόνα.
Λέξεις Κλειδιά: Καρδιακός επιπωματισμός, περικαρδιακή συλλογή, περικαρδιοκέντηση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καρδιακός επιπωματισμός (ΚΕ) ορίζεται ως οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια οφειλόμενη στη συμπίεση των

καρδιακών κοιλοτήτων από περικαρδιακή συλλογή (ΠΣ).1
Είναι μια επείγουσα, απειλητική για τη ζωή κατάσταση
η οποία οφείλεται στη συλλογή υγρού, αίματος, πύου ή
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αέρα στον περικαρδιακό σάκο η οποία ασκεί πίεση στην
καρδιά και αποτελεί μια από τις αιτίες του αποφρακτικού
shock. Η συλλογή μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια και οι
αιτίες της ποικίλουν.2-4
H συχνότητα του ΚΕ ποικίλει, υπολογίζεται 5 περιπτώσεις
στις 10.000 εισαγωγές, ενώ αναφέρεται ότι το 30 - 50%
των μεγάλων περικαρδιακών συλλογών θα εμφανίσει ΚΕ.
Η εμφάνιση καρδιακού επιπωματισμού εξαρτάται από
τους παρακάτω μηχανισμούς:
• Την ποσότητα του υγρού
• Την ταχύτητα αύξησης του υγρού
• Την ευαινδοτότητα του περικαρδίου
Οι αιτίες της συγκέντρωσης υγρού στο περικάρδιο, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακό επιπωματισμό, είναι ιδιοπαθείς, λοιμώξεις, αυτοάνοσα νοσήματα, ιατρογενείς παρεμβάσεις, κακοήθειες, ακτινοβολίες, διαχωρισμός
της ανιούσης θωρακικής αορτής.
Η διάγνωση του ΚΕ είναι εύκολη στις περιπτώσεις που
υπάρχει απειλητικό για την ζωή shock, αλλά μπορεί να
είναι δύσκολη στις περιπτώσεις με συμπτωματικό ασθενή με περικαρδιακή συλλογή χωρίς εμφανή αιμοδυναμική κατάρρευση. Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό,
στη φυσική εξέταση και σε απεικονιστικές εξετάσεις. Η
οριστική διάγνωση επιβεβαιώνεται με την κλινική ανταπόκριση στην παροχέτευση του υγρού. Η χρήση του υπερήχου αποτελεί δείκτη ποιότητας στη διάγνωση και την
αντιμετώπιση του ΚΕ.5
Με τη χρήση των υπερήχων στην επείγουσα ιατρική η
αναγνώριση της ΠΣ και η διάγνωση του ΚΕ γίνεται ποιο
ευχερής και η αντιμετώπιση του συμπεριλαμβάνεται στις
βασικές δεξιότητες των επειγοντολόγων.
Η ΠΣ πρέπει να διαχωρίζεται από τον ΚΕ καθώς η ΠΣ είναι ανατομική απεικονιστική διάγνωση στην οποία υπάρχει συλλογή υγρού στον περικαρδιακό σάκο με ή χωρίς
αιμοδυναμική επιβάρυνση ενώ ο καρδιακός επιπωματισμός είναι κλινική διάγνωση στην οποία η περικαρδική
συλλογή συνοδεύεται με ενδείξεις αποφρακτικού shock.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
H γνώση για την ύπαρξη του περικαρδίου χάνεται στα
χρόνια του Ιπποκράτη (460 - 370ΠΧ) ο οποίος το περιέγραψε ως έναν λείο μανδύα ο οποίος περιβάλει την καρδιά και
περιέχει μικρή ποσότητα υγρού που μοιάζει με τα ούρα.2,6
Ο Γαληνός ήταν ο πρώτος ο οποίος περιέγραψε την περικαρδιακή συλλογή αίματος στους μονομάχους μετά από
μαχαιριές στον θώρακα, ενώ ο Άγγλος ιατρός Richard
Lower περιέγραψε το 1669 την παθοφυσιολογία του καρδιακού επιπωματισμού. Ο όρος καρδιακός επιπωματισμός
(cardiac tamponade) δόθηκε από το Γερμανό χειρουργό
Edmund Rose το 1884, ο οποίος περιέγραψε θανατηφόρα
τραύματα της καρδιάς στα οποία ο θάνατος δεν επήλθε

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

από την αιμορραγία ή την έκταση του τραυματισμού αλλά
από την συμπίεση της καρδιάς από την περικαρδιακή συλλογή.7,8
Ο Γαληνός ως γιατρός των μονομάχων αντιμετώπιζε πολλούς τραυματίες με διατιτραίνοντα τραύματα στο θώρακα και πίστευε ότι ο θάνατος μετά από τραυματισμό ήταν
άμεσος. Η θεωρία αυτή άντεξε μέχρι τα χρόνια της αναγέννησης τον 16ο αιώνα όταν περιέγραψαν ότι ο θάνατος
δεν ήταν άμεσος αλλά καθυστερημένος.9,10
Ο Giovanni Battista Morgagni, περιέγραψε αρκετές αιτίες
αιμοπερικαρδίου και παρατήρησε ότι η έκβαση μετά από
τραύμα της καρδιάς εξαρτάται από τον ρυθμό αύξησης της
περικαρδιακής συλλογής.6
O Αυστριακός γιατρός Joseph Leopold Auenbrugger εισήγαγε πρώτος την επίκρουση ως διαγνωστική τεχνική
το 1871 και περιέγραψε τα κλινικά σημεία περικαρδιακής
συλλογής (“Auenbrugger’s signs”) τα οποία, παρά την
πτωχή διαγνωστική αξία, παρέμειναν μέχρι τον εικοστό
αιώνα.6
Η πρώτη επιτυχής περικαρδιοκέντηση πραγματοποιήθηκε
το 1840 από τον Αυστριακό ιατρό Franz Schuh.11,12
Ο γνωστός Ιατρός του Ναπολέοντα Dominique Larrey
το 1810 παροχέτευσε χειρουργικά ΠΣ σε ένα στρατιώτη
ο οποίος εμφάνισε καρδιακό επιπωματισμό αρκετές ημέρες μετά από τραυματισμό στον θώρακα. Αν και υπάρχουν
στοιχεία που αναφέρουν ότι ο πρώτος που πραγματοποίησε την επέμβαση αυτή ήταν ο Ισπανός Χειρουργός
Francisco Romero το 1801.13, 14
Το 1873 ο Γερμανός γιατρός Adolf Kussmaul εισήγαγε
τον όρο παράδοξος σφυγμός ο οποίος ακόμα και σήμερα
αποτελεί ένα από τα κλινικά χαρακτηριστικά του καρδιακού επιπωματισμού.15
Τη μείωση του παλμού κατά την εισπνοή είχε περιγράψει
ο Lomer το 1669 σε ασθενείς με περιοριστική περικαρδίτιδα, ενώ παρόμοια ευρήματα έχουν περιγραφεί από τον
Floyer και αργότερα από τον William το 1850 σε ασθενείς
με βρογχικό άσθμα.16
Σήμερα ο καρδιακός επιπωματισμός περιλαμβάνεται στα
αναστρέψιμα αίτια καρδιακής ανακοπής τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται κατά την
διάρκεια εφαρμογής εξειδικευμένης καρδιοπνευμονικής
αναζωογόνησης.17
Ο ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ
o όρος περικάρδιο προέρχεται από τις Ελληνικές λέξεις
περί και κάρδιον. Την ύπαρξη του περικαρδίου είχε περιγράψει ο Ιπποκράτης ενώ η παθολογία του είχε απασχολήσει τον Γαληνό, τον Harvey, τον Morgagni και πολλούς
άλλους κορυφαίους γιατρούς.6
Το περικάρδιο είναι ένας ορογόνος θύλακος μέσα στον
οποίο βρίσκεται η καρδιά και μέρος των μεγάλων αγγείων.
Αποτελείται από το ινώδες και το ορογόνο περικάρδιο. To
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ΑΙΤΙΕΣ
Οι αιτίες της ΠΣ που οδηγούν σε ΚΕ είναι πολλές με υποκείμενη νόσο τις περισσότερες των περιπτώσεων. Μπορεί
να υπάρχει γνωστή παθολογία (οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιοχειρουργική επέμβαση, τραύμα, κακοήθεια, ακτινοβολία στον θώρακα, τελικού σταδίου νεφρική
ανεπάρκεια, παρεμβάσεις στο αιμοδυναμικό εργαστήριο,
αυτοάνοσα νοσήματα) ή μπορεί να μην υπάρχει εμφανής υποκείμενη νόσος (οξεία φλεγμονώδης περικαρδίτις,
άγνωστη μέχρι τώρα κακοήθεια, ιδιοπαθής).23

ση της συλλογής σε σημείο που να υπάρξει εξίσωση των
πιέσεων στις καρδιακές κοιλότητες και αυτό να οδηγήσει
στη μείωση της φλεβικής επιστροφής και επίδραση στις
συνθήκες πλήρωσης των κοιλιών. Η επίδραση αυτή στην
πλήρωση της καρδιάς προκαλεί πτώση της καρδιακής παροχής, υποάρδευση και δυνητικά επικίνδυνη για τη ζωή
δυσπραγία οργάνων.24
Η συλλογή υγρού στον περικαρδιακό σάκο δεν σημαίνει
πάντα και καρδιακό επιπωματισμό. Υπάρχουν περιπτώσεις χρόνιας συλλογής μεγάλης ποσότητας υγρού χωρίς
κλινικά σημεία καρδιακού επιπωματισμού.
Η σχέση πίεσης - όγκου μέσα στο περικαρδιακό σάκο
εξαρτάται από τους παράγοντες που ρυθμίζουν την ικανότητα του περικαρδίου να αντισταθμίζει τις μεταβολές του
όγκου. Από τους παράγοντες που επιδρούν στην ρυθμό
αύξησης της πίεσης στο περικάρδιο σημαντικότερος είναι
η ταχύτητα συσσώρευσης του υγρού (εικόνα 1).

ȉĮȤİȓĮǹȪȟȘıȘĲȘȢ
ȈȣȜȜȠȖȒȢ

ǹȡȖȒǹȪȟȘıȘ
ĲȘȢȈȣȜȜȠȖȒȢ

ȆİȡȚțĮȡįȚĮțȒȆȓİıȘ

ορογόνο περικάρδιο αποτελείται από δύο πέταλα το περίτονο το οποίο υπαλείφει από μέσα το ινώδες περικάρδιο
και το περισλπάχνιο το οποίο περιβάλει την καρδιά και
ονομάζεται επικάρδιο.18
Περικαρδιακός σάκος είναι ο χώρος μεταξύ των δύο πετάλων του ορογόνου περικαρδίου. Το ινώδες περικάρδιο
αποτελείται από πυκνό ινώδες συνδετικό ιστό με ελάχιστες ελαστικές ιδιότητες, ενώ το ορογόνο περικάρδιο αποτελείται από χαλαρό συνδετικό ιστό.19
Το περικάρδιο έχει σημαντικές προστατευτικές ιδιότητες
η απουσία του όμως (συγγενής, περικαρδιεκτομή) δεν δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της καρδιάς.20-22
Ο περικαρδιακός σάκος συνήθως περιέχει 10 -20ml περικαρδιακού υγρού, σε φυσιολογικές συνθήκες η περικαρδιακή πίεση είναι αρνητική (καθώς αντανακλά τις ενδοθωρακικές πιέσεις) με τιμές να κυμαίνονται μεταξύ -5 έως 5
mmHg.

Το περιεχόμενο της ΠΣ σχετίζεται και με την αιτία πρόκλησης19:
• Αιμορραγικό περιεχόμενο: τραύμα, καρδιακός καθετηǵȖțȠȢȆİȡȚțĮȡįȚĮțȠȪȊȖȡȠȪ
ριασμός, αγγειοπλαστική των στεφανιαίων τοποθέτηση
βηματοδότη, τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής,
Εικόνα 1. Καμπύλες πίεσης όγκου σε ταχεία και αργή αύξηση
περικαρδιοκέντηση, έμφραγμα του μυοκαρδίου, μετά της περικαρδιακής συλλογής. Από Spodick D, τροποποιημένο.2
από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, μετά από θωρακοτομή, θωρακικές συμπιέσεις στα πλαίσια
αναζωογόνηȵɿʃʊʆɲϭ͘Ⱦɲʅʋʑʄɸʎʋʀɸʍɻʎʊɶʃʉʐʍɸʏɲʖɸʀɲʃɲɿɲʌɶɼɲʑʇɻʍɻʏɻʎʋɸʌɿʃɲʌɷɿɲʃɼʎʍʐʄʄʉɶɼʎ
σης, λήψη αντιπηκτικών.
Το περικάρδιο
με την σταδιακή συσσώρευση υγρού δι2
Spodick D, ʏʌʉʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉ.
• Ορώδες ή οροαιματηρό περιεχόμενο: Νεόπλασμα, νό- ατείνεται αλλά όταν η ευαινδοτότητα του δεν μπορεί να
σοι του συνδετικού ιστού (συστηματικός ερυθηματώδης αυξηθεί επιπλέον επέρχεται μια εξίσωση των πιέσεων των
λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα), αυτοάνοσα νοσήματα περικαρδιακών κοιλοτήτων. Αυτό τυπικά συμβαίνει σε
ουραιμία, ακτινοθεραπεία.
επίπεδα περικαρδιακής πίεσης 15-20 mmHg, στα επίπεδα
• Πυώδες περιεχόμενο: Λοιμώξεις βακτηριακές και ιογεν- αυτά η δεξιά κοιλία συμπιέζεται και η υπόταση γίνεται
νείς.
σοβαρή.
Η χρόνια περικαρδιακή συλλογή γίνεται καλύτερα ανεκτή
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
από την οξεία, καθώς δίνεται η δυνατότητα στον οργανιΟ μηχανισμός της κυκλοφορικής ανεπάρκειας στον ΚΕ σμό να αναπτύξει αντιρροπιστικούς μηχανισμούς.
είναι πολύπλοκος και για την κατανόηση του χρειάζεται η Έτσι ταχεία συλλογή περικαρδιακού υγρού περισσότερο
γνώση των αλληλεπιδράσεων καρδιάς πνευμόνων.5
από 100 ml μπορεί να έχει αιμοδυναμική επίδραση καρΗ ΠΣ προκαλεί αύξηση των πιέσεων στον περικαρδιακό διακού επιπωματισμού, ενώ χρόνια συλλογή ακόμα και
σάκο. Οι πιέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται με την αύξη- 2000ml μπορεί να γίνεται καλά ανεκτή χωρίς επίδραση
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Εικόνα 2. Ακτινολογική εικόνα και αιμοδυναμικές καταγραφές πριν (Α) και μετά (Β) την παροχέτευση 1800ml περικαρδιακού
υγρού(αιμορραγικού) σε ασθενή χωρίς κλινική εικόνα ΚΕ.

ισχαιμία του μυοκαρδίου.
στην καρδιακή παροχή (Εικόνα 2).1,25
Ο ΚΕ μπορεί να χωρισθεί σε πρώιμο και όψιμο στάδιο Η αιμοδυναμική επίδραση συνεχίζει να εξελίσσεται καανάλογα με το μέγεθος της αιμοδυναμικής επιβάρυνσης θώς ακόμα και μικρή αύξηση της συλλογής επιδεινώνει
ȵɿʃʊʆɲϮ͗Ȱʃʏɿʆʉʄʉɶɿʃɼɸɿʃʊʆɲ
ʃɲɿɲɿʅʉɷʐʆɲʅɿʃɹʎ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɹʎʋʌɿʆ;ȰͿʃɲɿʅɸʏɳ;ȲͿʏɻʆ
την κατάσταση. Οι φυσιολογικές επιδράσεις της αναπνοκαι
το βαθμό στον οποίο οι αντιρροπιστικοί
μηχανισμοί
ής στην αριστερή και δεξιά καρδιά διογκώνονται.
είναι
ικανοί να διατηρήσουν
την καρδιακή παροχή.
ʋɲʌʉʖɹʏɸʐʍɻϭϴϬϬml
ʋɸʌɿʃɲʌɷɿɲʃʉʑʐɶʌʉʑ;ɲɿʅʉʌʌɲɶɿʃʉʑͿʍɸɲʍɽɸʆɼʖʘʌʀʎʃʄɿʆɿʃɼɸɿʃʊʆɲȾȵ͘
Στα αρχικά στάδια το υγρό γεμίζει τον περικαρδιακό χώρο
και η περικαρδιακή πίεση αυξάνεται. Οι πιέσεις πλήρωσης ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
της δεξιάς καρδιάς, καθώς είναι μικρότερες από αυτές της Σε συνθήκες αυτόματης αναπνοής κατά τη διάρκεια του
αριστερής, είναι οι πρώτες που εξισώνονται με την συνε- αναπνευστικού κύκλου επέρχονται αλλαγές στην ενδοϋχώς αυξανόμενη περικαρδιακή πίεση. Αυτό έχει ως συνέ- πεζωκοτική πίεση. Κατά τη διάρκεια της εισπνοής η ενπεια η κλίση πίεσης μειώνεται και αντίστοιχα μειώνεται δοθωρακική πίεση μειώνεται ενώ κατά την εκπνοή αυξάκαι η φλεβική επιστροφή. Οι δεξιές καρδιακές κοιλότη- νεται.
τες συμπιέζονται με αποτέλεσμα τη μειωμένη διαστολική Οι μεταβολές αυτές των ενδοθωρακικών πιέσεων μεταδίπλήρωση. Λιγότερο αίμα επιστρέφει στον δεξιό κόλπο και δονται στην καρδιά και στα μεγάλα αγγεία.
η κεντρική φλεβική πίεση αυξάνεται. Η δυσμενής αυτή Το αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών είναι ή αύξηση της
επίπτωση στην πίεση πλήρωσης της δεξιάς κοιλίας οδη- φλεβικής επιστροφής κατά την εισπνοή και η μείωση της
γεί σε μείωση του προφορτίου της με αποτέλεσμα να λει- κατά την εκπνοή. Με την αύξηση της φλεβικής επιστροτουργεί στο κατωφερές τμήμα της καμπύλης των Frank- φής η δεξιά καρδιά διατείνεται και το μεσοκοιλιακό διάφραγμα μετακινείται προς τα αριστερά (εικόνα 3)
Starling.
Καθώς η περικαρδιακή πίεση συνεχίζει να αυξάνεται ξεπερνάει την πίεση στον αριστερό κόλπο και την πίεση Η μείωση του όγκου της αριστερής κοιλίας μεταφράζεπλήρωσης της αριστερής κοιλίας με αποτέλεσμα τη δρα- ται σε μείωση του όγκου παλμού της αριστερής κοιλίας
και της συστολικής αρτηριακής πίεση κατά την εισπνοή.
ματική πτώση της καρδιακής παροχής.
Παρά το ότι η αιματική ροή στα στεφανιαία αγγεία σε Επιπλέον η αρνητική ενδοθωρακική πίεση κατά την ειασθενείς με ΚΕ μειώνεται συνήθως δεν παρατηρείται σπνοή μεταφέρεται στα αγγειακά στελέχη. Η σχετικά πε-

Εικόνα 3. Αλληλεπίδραση αριστερής και δεξιάς κοιλίας κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.26
ƪǈǉǗǌĮƧǊǊǆǊİȺǁįǏĮıǆĮǏǈıĲİǏǀǐǉĮǈįİǍǈƾǐǉǎǈǊǁĮǐǉĮĲƾĲǆǌįǈƾǏǉİǈĮĲǎǑĮǌĮȺǌİǑıĲǈǉǎǘ
ǉǘǉǊǎǑ26
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ρισσότερο αρνητική πίεση στην πνευμονική κυκλοφορία
σε σύγκριση με τον αριστερό κόλπο προκαλεί επιστροφή
αίματος από τον αριστερό κόλπο στις πνευμονικές φλέβες
κατά την εισπνοή.
Κατά την διάρκεια της εκπνοής η ενδοθωρακική πίεση
αυξάνεται και αυτό οδηγεί σε μείωση της πλήρωσης της
δεξιάς κοιλίας και ενίσχυση της πλήρωσης των αριστερών
καρδιακών κοιλοτήτων.
Σε φυσιολογικές συνθήκες η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου, μειώνεται κατά την εισπνοή και αυξάνεται κατά την εκπνοή. Οι
μεταβολές αυτές της ενδοθωρακικής πίεσης δημιουργούν
διαφορά στην συστολική πίεση, μεταξύ εισπνοής και εκπνοής της τάξης των 3 - 4 mmHg. Οι μεταβολές αυτές σε
φυσιολογικές συνθήκες δεν ξεπερνούν τα 10mmHg.
Σε μερικές παθολογικές καταστάσεις η διαφορά αυτή αυξάνεται και εμφανίζεται ο παράδοξος σφυγμός.
ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Ο ποιο σημαντικός αντιρροπιστικός μηχανισμός είναι ή
αύξηση του τόνου του συμπαθητικού συστήματος. Σε μια
προσπάθεια διατήρησης της συστηματικής αρτηριακής
πίεσης ο οργανισμός απαντάει με ταχυκαρδία και αγγειοσύσπαση.1
Υπάρχει ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης αγγειοτενσίνης με αποτέλεσμα την κατακράτηση υγρών. Η αύξηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης βελτιώνει τη διαστολική πλήρωση ενάντια στις ενδοπερικαρδιακές πιέσεις,
αλλά αυτό έχει περιορισμένη δράση.
Δεν υπάρχουν μεταβολές στο νατριοδιουρητικό πεπτίδιο
καθώς η καρδιά δεν διατείνεται.19
Οι αντιρροπιστικοί αυτοί μηχανισμοί δεν είναι ανεξάντλητοι, οι εξωγενείς παρεμβάσεις (βελτίωση των συνθηκών πλήρωσης με χορήγηση υγρών) έχουν περιορισμένη
δράση, ενώ αιφνίδιες μεταβολές στις πιέσεις πλήρωσης
(υπογκαιμία) οδηγούν ταχύτατα έναν ασθενή με χρόνια
περικαρδιακή συλλογή σε συνθήκες καρδιακού επιπωματισμού.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Σημαντικός αριθμός ασθενών με ΠΣ είναι ασυμπτωματικοί και η ανίχνευση της αποτελεί ακτινολογικό ή υπερηχογραφικό εύρημα στα πλαίσια διαγνωστικών εξετάσεων
που πραγματοποιήθηκαν για άλλο λόγο. Σε ασθενείς με
ΠΣ χωρίς αιμοδυναμική επιβάρυνση η φυσική εξέταση
είναι φυσιολογική.27
Κλινικά ο καρδιακός επιπωματισμός ορίζεται ως η μη
αντιροπούμενη φάση της καρδιακής συμπίεσης από αυξημένη πίεση στον περικαρδιακό χώρο. Τα κλινικά σημεία
και συμπτώματα περιλαμβάνουν τη δύσπνοια, αυξημένη
πίεση στις σφαγίτιδες, υπόταση, ταχυκαρδία και παράδοξο σφυγμό. Τουλάχιστο ένα από αυτά είναι παρών στο

75% των περιπτώσεων.28,29
Συμπτώματα
Τα συχνότερα συμπτώματα του καρδιακού επιπωματισμού είναι η δύσπνοια που εξελίσσεται σε ορθόπνοια, ο
πόνος στο θώρακα, η αδυναμία, και εξαρτώνται σε κάποιο
βαθμό από την αιτιολογία της περικαρδιακής συλλογής.30
Κανένα από τα συμπτώματα δεν θεωρείται ειδικό για ΚΕ.
Η δύσπνοια έχει μεγάλη ευαισθησία (88%) αλλά πολύ μικρή ειδικότητα.4
Κλινικά σημεία
Τα κλινικά σημεία του ΚΕ είναι:
• Ταχυκαρδία
• Ταχύπνοια
• Υπόταση
•Π
 αράδοξος σφυγμός (πτώση της συστολικής αρτηριακής
πίεση> 10mmHg κατά την εισπνοή)
• Διάταση στις σφαγίτιδες (σε ασθενείς που δεν είναι υποβολαιμικοί)
• Μείωση καρδιακών τόνων
•Σ
 ημείο Kussmaul, διάταση των φλεβών του τραχήλου
κατά την εισπνοή (δεν είναι συχνό)
Τα περισσότερα κλινικά σημεία είναι μη ειδικά καθώς
υπάρχουν σε πολλές κλινικές καταστάσεις.34
Η ταχυκαρδία είναι ο κανόνας σε ασθενείς με ΚΕ, εξαίρεση αποτελούν ασθενείς με ουραιμία, υποθυροειδισμό,
αγωγή με β αποκλειστές.
Ταχύπνοια υπάρχει στο 80% και ταχυκαρδία στο 77% των
ασθενών αλλά και τα δύο κλινικά σημεία είναι μη ειδικά
για ΚΕ.35 Οι καρδιακοί τόνοι μπορεί να είναι εξασθενημένοι λόγου της παρεμβολής του υγρού αλλά και λόγω της
μειωμένης καρδιακής λειτουργίας.
Ο ασθενής με κλινικό εικόνα ΚΕ συνήθως έχει σοβαρή ή
σχετική υπόταση ενώ σε ταχύ ΚΕ βρίσκεται σε shock με
κρύα άκρα και περιφερική κυάνωση, αύξηση του χρόνου
τριχοειδικής επαναπλήρωσης, ολιγουρία σύγχυση,
Υπερτασικοί ασθενείς μπορεί να έχουν υπέρταση και αυτό
σε ένα βαθμό οφείλεται στις κυκλοφορούσες κατεχολαμίες.33
Οι σφαγίτιδες είναι διατεταμένες εκτός εάν ο ασθενής έχει
υποβολαιμία (εικόνα 4).
Η φυσική εξέταση από μόνη της πολύ λίγο βοηθάει στη
διάγνωση του καρδιακού επιπωματισμού. Τα φυσικά σημεία παράδοξος σφυγμός, ταχυκαρδία, διάταση σφαγίτιδων και υπόταση έχουν ευαισθησία 82, 66, 76 και 26%
αντίστοιχα.30
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διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.15
Ο ίδιος πρότεινε να ονομαστεί παράδοξος σφυγμός γιατί
υπήρχε μια προφανής ασυμφωνία μεταξύ της καρδιακής
δραστηριότητας και της ψηλάφησης περιφερικού σφυγμού και αυτό το παράδοξο φαινόμενο εξαφανίζεται και
επανέρχεται με επαναλαμβανόμενη κανονικότητα.
Έκτοτε ο όρος έγινε συνώνυμο του καρδιακού επιπωματισμού και ακόμα και σήμερα αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο στη αναγνώριση του καρδιακού επιπωματισμού
(εικόνα 5).16
Εικόνα 4. Διάταση σφαγίτιδων σε ασθενή με μεγάλη περικαρδιακή συλλογή.

Παράδοξος σφυγμός
Η μείωση
της συστολικής αρτηριακής πίεσης περισσότεʍɻʍʔɲɶʀʏɿɷʘʆ
ʍɸɲʍɽɸʆɼʅɸʅɸɶɳʄɻʋɸʌɿʃɲʌɷɿɲʃɼʍʐʄʄʉɶɼ
ρο από 10mmHg κατά την εισπνοή ονομάζεται παράδοξος
σφυγμός
Η μείωση του όγκου παλμού κατά την εισπνοή περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Lomer to 1669 σε ασθενείς
με περιοριστική περικαρδίτιδα, ενώ παρόμοια ευρήματα
περιγράφηκαν από τον Floyer και τον William to 1850 σε
ασθενείς με βρογχικό άσθμα.14
Ο όρος παράδοξος σφυγμός διατυπώθηκε από τον Adolf
Kussmaul το 1873, ο οποίος περιέγραψε 3 ασθενείς με περιοριστική περικαρδίτιδα στους οποίους παρατήρησε μεταβολές στον αρτηριακό παλμό στη ψηλάφηση κατά την

Παράδοξος σφυγμός παρατηρείται σε κάθε κατάσταση
όπου υπάρχουν υπερβολικές μεταβολές στην ενδοθωρακική πίεση, η διάταση της δεξιάς κοιλίας όπως κρίση
βρογχικού άσθματος, παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας, πνευμονική εμβολή.
Ο παράδοξος σφυγμός δεν είναι ειδικό κλινικό σημείο για
καρδιακό επιπωματισμό γιατί μπορεί να υπάρχει και σε
άλλες κλινικές καταστάσεις.34,35
Ο παράδοξος σφυγμός ουσιαστικά είναι η μεγέθυνση των
φυσιολογικών μεταβολών της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου όπου υπάρχει μείωση
της πίεσης κατά την εισπνοή οφειλόμενη στην μείωση του
όγκου παλμού της αριστερής κοιλίας που συμβαίνει από
την μείωση τους προφορτίου και την αύξηση του μεταφορτίου.
Η ανίχνευση του παράδοξου σφυγμού μπορεί να γίνει:

Εικόνα 5. Μεταβολές της αρτηριακής πίεσης κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου σε ασθενή με ΚΕ πριν (Α) και μετά (Β)
ȵɿʃʊʆɲϱ͘ɀɸʏɲɴʉʄɹʎʏɻʎɲʌʏɻʌɿɲʃɼʎʋʀɸʍɻʎʃɲʏɳʏɻʆɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʉʑʃʑʃʄʉʐ
την παροχέτευση.

ʍɸɲʍɽɸʆɼʅɸȾȵʋʌɿʆ;ȰͿʃɲɿʅɸʏɳ;ȲͿʏɻʆʋɲʌʉʖɹʏɸʐʍɻ
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• Από την κυματομορφή της αρτηριακής πίεσης, κλασική
μέθοδος
• Από την ψηλάφηση του κερκιδικού σφυγμού, μέθοδος η
οποία περιγράφηκε από τον Kussmaul
• Από το σφυγμομανόμετρο, το ξεφουσκώνουμε σε επίπεδο που να ακούγονται οι ήχοι Korotkoff οι οποίοι εξαφανίζονται στην φάση της εισπνοής
• Με τη χρήση του παλμικού οξυγονομέτρου όπου φαίνεται η μεταβολή της κυματομορφής της παλμικής οξυμετρίας
Βέβαια υπάρχουν καταστάσεις όπου παρά τον καρδιακό
επιπωματισμό ο παράδοξος σφυγμός απουσιάζει τέτοιες
είναι: η ανεπάρκεια αορτικής, μεγάλο μεσοκολπικό έλλειμα, καρδιακός επιπωματισμός εντοπισμένος μόνο στην
δεξιά καρδιά, αυξημένες διαστολικές πιέσεις στην αριστερή κοιλία, παραμόρφωση του θώρακα,
Αν και ο παράδοξος σφυγμός αποτελεί ένα καλό κλινικό
σημείο αλλά καθώς είναι μια επίταση ενός φυσιολογικού
φαινομένου έχει τους περιορισμούς του.36
Μελέτες σε ασθενείς με καρδιακό επιπωματισμό έδειξαν
ότι η διαστολική συμπίεση της δεξιάς κοιλίας ήταν ποιο
ευαίσθητο και ποιο ειδικό σημείο συγκριτικά με τον παράδοξο σφυγμό στην ανίχνευση της αυξημένης περικαρδιακής πίεσης τόσο σε νορμογκαιμικούς ή υπερογκαιμικούς
ασθενείς, ενώ ήταν εξίσου αξιόπιστα σε υποβολαιμικούς
ασθενείς.37,38
Όπως όλα τα κλινικά σημεία ο παράδοξος σφυγμός δεν θα
πρέπει να αξιολογείται μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό
και με άλλα κλινικά σημεία. Η απουσία του δεν θα πρέπει να αποκλείει τη παρουσία σημαντικής περικαρδιακής
συλλογής.39,40
Ανάστροφος παράδοξος σφυγμός
Η αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά την εισπνοή έχει περιγραφεί για πρώτη φορά από τον Massumi
και συνεργάτες σε ασθενείς με υποαορτική στένωση, σε

Εικόνα 6. Χαρακτηριστική ακτινολογική εικόνα χρόνιας
περικαρδιακής συλλογής.

ασθενείς με αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια υπό μηχανικό
αερισμό.41
Σήμερα είναι γνωστή η επίδραση του μηχανικού αερισμού
στην καρδιακή λειτουργία, ενώ ο ανάστροφος παράδοξος
σφυγμός σε ασθενείς υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής αποτελεί ευαίσθητο δείκτη υπογκαιμίας.42-44
Σημείο Kussmaul
Το σημείο Kussmaul είναι η παράδοξη αύξηση της πίεσης στις σφαγίτιδες κατά την εισπνοή. Το περιέγραψε ο
Kussmaul το 1873 και αναφερόταν σε ένα αγόρι 21 χρονών με περικαρδιακή συλλογή. Οφείλεται στην παρεμπόδιση της φλεβικής επιστροφής
Υπάρχει λιγότερο σε καρδιακό επιπωματισμό και περισσότερο σε συμπιεστική περικαρδίτιδα.45
Τριάδα του Beck
Υπόταση, αυξημένη πίεση στις σφαγίτιδες και μείωση
των καρδιακών τόνων αποτελούν την τριάδα του Beck ό
οποίος περιέγραψε το 1935 δύο τριάδες έμεινε όμως να
θυμόμαστε μόνο τη μία που αναφέρεται στον οξύ ΚΕ και
αφορολούσε χειρουργικούς ασθενείς με οξύ ΚΕ από αιμορραγία οφειλόμενη σε τραύμα ή ρήξη ανιούσης θωρακικής αορτής.46
Αυτός ο κατά κάποιο τρόπο χειρουργικός ΚΕ διαφέρει
από το ΚΕ που παρατηρείται στους παθολογικούς ασθενείς όπου η ΠΣ εμφανίζεται και εξελίσσεται με ποιο αργό
ρυθμό όπου η τριάδα του Beck μπορεί να απουσιάζει σε
αρκετούς από αυτούς.32
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Απλή ακτινογραφία θώρακα
Στην απλή ακτινογραφία θώρακα φαίνεται αύξηση της
καρδιακής σκιάς με χαρακτηριστική εικόνα μουκάλας νερού (water bottle sign) (εικόνα 6). Σε ασθενείς με καρδιακό επιπωματισμό που οφείλεται σε πνευμοπερικάρδιο
μπορεί να υπάρχει σημαντική μείωση της καρδιακής σκι-

Εικόνα 7. Ακτινολογική εικόνα ασθενούς με πνευμοπερικάρδιο.

ʃʊʆɲϲ͗ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɼɲʃʏɿʆʉʄʉɶɿʃɼɸɿʃʊʆɲʖʌʊʆɿɲʎʋɸʌɿʃɲʌɷɿɲʃɼʎʍʐʄʄʉɶɼʎ
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άς (εικόνα 7).
Η αύξηση της περικαρδιακής σκιάς με απουσία πνευμονικής συμφόρησης, θέτει την υπόνοια περικαρδιακής συλλογής, αλλά χρειάζονται πάνω από 200ml για να αρχίσει
να επηρεάζεται η καρδιακή σκιά. Η απουσία αύξησης της
καρδιακής σκιάς δεν αποκλείει τον καρδιακό επιπωματισμό.
Υπέρηχος
Η χρήση των υπερήχων στη διάγνωση και αξιολόγηση
των παθήσεων του περικαρδίου περιγράφηκε για πρώτη
φορά από τον Elder το 1955 και έκτοτε θεωρείται gold
standard.47-49
Σήμερα θεωρείται βασικό εργαλείο καθώς μπορεί να γίνει
στο κρεβάτι του ασθενή, είναι αβλαβές για τον ασθενή,
επαναλήψιμο και κυρίως άμεσα διαθέσιμο.50
Το υπερηχογράφημα καρδιάς δίνει τη δυνατότητα για δομικές και λειτουργικές πληροφορίες σχετικά με την καρδιά, το περικάρδιο και την κάτω κοίλη φλέβα, με μεγάλη
ευαισθησία στην διάγνωση της περικαρδιακής συλλογής
καθώς μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και πολύ μικρές ποσότητες υγρού.51 Το υπερηχογράφημα καρδιάς παρέχει
πληροφορίες για το μέγεθος και την εντόπιση της περικαρδιακής συλλογής, εάν αυτή συμπιέζει τις καρδιακές
κοιλότητες, την αξιολόγηση της κάτω κοίλης φλέβας, με
τη χρήση του Doppler δίνεται η δυνατότητα για την μέτρηση των διαβαλβιδικών ταχυτήτων ροής, ενώ πέρα από
το διαγνωστικό μέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
διαδερμική παροχέτευση της συλλογής.
Τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε σε
ασθενή με υποψία καρδιακού επιπωματισμού είναι
• Υπάρχει περικαρδιακή συλλογή και πόση;
• Η συλλογή συμπιέζει τις καρδιακές κοιλότητες;
• Η κάτω κοίλη φλέβα είναι διατεταμένη;
• Υπάρχει μετακίνηση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος
προς την δεξιά κοιλία κατά την εισπνοή;
• Υπάρχουν μεταβολές στις ταχύτητες ροής των κολποκοιλιακών βαλβίδων;
Υπάρχει συλλογή και πόση;
Το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι εάν
υπάρχει περικαρδιακή συλλογή. Μικρές περικαρδιακές
συλλογές φαίνονται μόνο κατά την φάση της συστολής,
αντίθετα μεγαλύτερες διακρίνονται σε όλον τον καρδιακό
κύκλο.
Μια περικαρδιακή συλλογή μπορεί να χαρακτηριστεί ως
μικρή (10mm αντιστοιχεί περίπου στα 300ml) μέτρια
(10 - 20mm αντιστοιχεί περίπου στα 500ml) και μεγάλη
(>20mm αντιστοιχεί περίπου > 700ml).52,53
Εναλλακτικά οι Horowitz και συν. ταξινομούν την περικαρδιακή συλλογή ως τύπου Α, Β, C1, C2, D και Ε, χρησιμοποιώντας κριτήρια εάν υπάρχει ορατός διαχωρισμός
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του περικαρδίου με το επικάρδιο στη συστολική ή και την
διαστολική φάση, την κίνηση του περικαρδίου, και την διάμετρο της συλλογής.51,54
Η διάγνωση όμως του καρδιακού επιπωματισμού δεν στηρίζεται στην ποσότητα της περικαρδιακής συλλογής.
Συμπίεση των καρδιακών κοιλοτήτων
Το κύριο ηχογραφικό εύρημα είναι η συμπίεση (collapse)
του ελεύθερου τοιχώματος των καρδιακών κοιλοτήτων,
Καθώς η πίεση στον περικαρδιακό χώρο αυξάνεται οι
καρδιακές κοιλότητες αρχίζουν και συμπιέζονται. Οι δεξιές καρδιακές κοιλότητες είναι αυτές που συμπιέζονται
πρώτα καθώς έχουν λεπτότερα τοιχώματα και χαμηλές πιέσεις. Είναι λιγότερη συχνή στις αριστερές καρδιακές κοιλότητες όπου επικρατούν υψηλές ενδοκαρδιακές πιέσεις
Η συμπίεση συμβαίνει στις φάσεις του καρδιακού κύκλου
στις οποίες οι πιέσεις στις καρδιακές κοιλότητες είναι μικρότερες από αυτές στο περικάρδιο.55
Η συμπίεση του κόλπου παρατηρείται σε διαφορετική
φάση του καρδιακού κύκλου (τέλος διαστολής ή αρχή συστολής) με την συμπίεση της κοιλίας (αρχή διαστολής). Ο
διαφορετικός χρόνος σχετίζεται με τις πιέσεις που επικρατούν στις καρδιακές κοιλότητες στις αντίστοιχες χρονικές
φάσεις. Η συμπίεση του κόλπου παρατηρείται νωρίτερα
από τη συμπίεση της κοιλίας κατά την προϊούσα εξέλιξη
του καρδιακού επιπωματισμού.
Η διάρκεια της συμπίεσης σχετίζεται με την σοβαρότητα του ΚΕ, βελτιώνει την ειδικότητα και την προγνωστική αξία των διαγνωστικών αυτών σημείων και πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη.1
Με την επιδείνωση του ΚΕ η συμπίεση του δεξιού κόλπου
τείνει να ξεκινάει νωρίτερα ενώ αντίστοιχα η συμπίεση
της δεξιάς κοιλίας παρατείνεται στη διαστολική φάση.
Παρά το ότι και τα δύο σημεία είναι ευαίσθητα η παρουσία και των δύο αποτελεί ένδειξη ότι η ΠΣ είναι αιμοδυναμικά σημαντική.52
Δεξιός Κόλπος
Η συμπίεση του δεξιού κόλπου παρατηρείται κατά τη
διάρκεια της συστολής. Στη φάση αυτή της πρώιμης συστολής (αντιστοιχεί στη κορυφή του κύματος R η πίεση
εντός της κοιλότητας του κόλπου είναι χαμηλότερη και
το ελεύθερο τοίχωμα του κόλπου παρουσιάζει μια εσοχή
(εικόνα 8). Η διάρκεια της συμπίεσης του κόλπου έχει κλινική σημασία καθώς διάρκεια συμπίεσης μεγαλύτερη από
το 1/3 του καρδιακού κύκλου περιγράφεται ότι έχει 100%
ευαισθησία και ειδικότητα για καρδιακό επιπωματισμό.53
Σε αντίθεση με τον δεξιό κόλπο συμπίεση του αριστερού
κόλπου σπάνια παρατηρείται μεμονωμένα και συνήθως
εμφανίζεται μαζί με την κατάρρευση του δεξιού κόλπου.
Συμπίεση και των δύο κόλπων αυξάνει τη διαγνωστική
αξία.57
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Εικόνα 8. Μέση οισοφάγειος τομή τεσσάρων κοιλοτήτων σε Εικόνα 9. Διαστολική συμπίεση της δεξιάς κοιλίας σε ασθενή
ασθενή με ΚΕ. Διακρίνονται η συμπίεση του αριστερού και του με ΚΕ.
δεξιού κόλπου.
ȵɿʃʊʆɲϵ͗ȴɿɲʍʏʉʄɿʃɼʍʐʅʋʀɸʍɻʏɻʎɷɸʇɿɳʎʃʉɿʄʀɲʎʍɸɲʍɽɸʆɼʅɸȾȵ
ɲϴ͗ɀɹʍɻʉɿʍʉʔɳɶɸɿʉʎʏʉʅɼʏɸʍʍɳʌʘʆʃʉɿʄʉʏɼʏʘʆʍɸɲʍɽɸʆɼʅɸȾȵ͘
ʌʀʆʉʆʏɲɿɻʍʐʅʋʀɸʍɻʏʉʐɲʌɿʍʏɸʌʉʑʃɲɿʏʉʐɷɸʇɿʉʑʃʊʄʋʉʐ

Δεξιά Κοιλία
Καθώς ο καρδιακός επιπωματισμός εξελίσσεται αρχίζουν
να επηρεάζονται οι πιέσεις πλήρωσης της δεξιάς κοιλίας.
Όταν η πίεση στο περικάρδιο αυξηθεί επιπλέον υπάρχει
σύμπτωση του ελεύθερου τοιχώματος της δεξιάς κοιλίας
κατά τη διαστολική φάση (εικόνα 9). Αρχικά αυτό παρατηρείται μόνο στην εισπνευστική φάση αλλά με την επιδείνωση της κατάστασης σε όλη την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.
Η συμπίεση της δεξιάς κοιλίας συνήθως παρατηρείται
στην διαστολική φάση. Κατά την πρώιμη διαστολή (αμέσως μετά το κύμα Τ) η πίεση εντός της κοιλότητας της Εικόνα 10. Αιωρούμενη καρδιά.
δεξιάς κοιλίας είναι χαμηλότερη.
ȵɿʃʊʆɲϭϬ͘Ȱɿʘʌʉʑʅɸʆɻʃɲʌɷɿɳ
Η συμπίεση του ελεύθερου τοιχώματος της δεξιάς
κοιλίας
παρατηρείται σε μέτρια αύξηση της ενδοπερικαρδιακής πίεσης, υπάρχει μείωση του όγκου παλμού αρχικά χωρίς μεταβολές στη συστηματική αρτηριακή πίεση κυρίως λόγω
της ανάπτυξης αντιρροπιστικών μεταβολών.58 Η διάρκεια
της συμπίεσης αποτελεί ένδειξη βαρύτητας του ΚΕ.
Η συμπίεση της δεξιάς κοιλίας έχει μεγαλύτερη διαγνωστική αξία από τον παράδοξο σφυγμό.55
Τα υπερηχογραφικά ευρήματα μπορεί να απουσιάζουν σε
καταστάσεις στις οποίες η διαστολική πίεση της δεξιάς
κοιλίας είναι αυξημένη, αλλά μπορεί να εμφανισθούν και
νωρίτερα σε καταστάσεις στις οποίες η πίεση στη δεξιά
κοιλία είναι μειωμένη (υποβολαιμία).
Παρά του όποιους περιορισμούς η απουσία συμπίεσης Εικόνα 11. Διάταση της κάτω κοίλης φλέβας.
οποιασδήποτε καρδιακής κοιλότητας έχει αρνητική προȵɿʃʊʆɲϭϭ͘ȴɿɳʏɲʍɻʏɻʎʃɳʏʘʃʉʀʄɻʎʔʄɹɴɲʎ
γνωστική αξία 90%.55
Κάτω κοίλη φλέβα
Σημαντικό υπερηχογραφικό εύρημα σε ασθενείς με καρΑιωρούμενη καρδιά
διακό επιπωματισμό είναι η διάταση της κάτω κοίλης φλέΣε μεγάλες περικαρδιακές συλλογές η καρδιά φαίνεται να βας (ΚΚΦ) και των ηπατικών φλεβών (εικόνα 11).
αιωρείται εν μέσου του περικαρδιακού υγρού (εικόνα 10). Διάμετρος της ΚΚΦ μεγαλύτερη από 20mm (σε φυσιολογική καρδιά ενήλικα) δεν είναι ειδικό αλλά είναι ευαί-
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σθητο (92%) σημείο ΚΕ. Εκτός του μεγέθους της ΚΚΦ
αξιολογείται και οι μεταβολές της κατά την διάρκεια του
αναπνευστικού κύκλου. Μείωση της διαμέτρου λιγότερο
από 50% παρατηρείται στις περισσότερες περιπτώσεις
του ΚΕ.59
Διάταση της κάτω κοίλης φλέβας (διάμετρος >2,1cm) με
μικρές μεταβολές στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου (<50%) έχει υψηλή ευαισθησία (90 - 97%), αλλά
χαμηλή ειδικότητα (40%).
Μεσοκοιλιακό διάφραγμα
Η μετακίνηση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος προς τη
δεξιά κοιλία κατά την εισπνοή είναι συχνό αλλά όχι ειδικό
εύρημα σε ΚΕ.
Όταν η συλλογή υγρού πιέζει την καρδιά, εμποδίζει την
ȵɿʃʊʆɲϭϮ͘ȴɿɳʏɲʍɻʏʘʆɻʋɲʏɿʃʙʆʔʄɸɴʙʆʍɸɲʍɽɸʆɼʅɸȾȵ
πλήρωση της το μεσοκοιλιακό διάφραγμα μετακινείται Εικόνα 12. Διάταση των ηπατικών φλεβών σε ασθενή με ΚΕ.
προς το μέρος της αριστερής κοιλίας κατά την εισπνοή (όψιμο σημείο, πολύ ειδικό). Ταυτόχρονα η άνω και κάτω
καθώς στη φάση αυτή του αναπνευστικού κύκλου αυξάνε- κοίλη φλέβα απεικονίζονται διατεταμένες και χωρίς μεγάται η φλεβική επιστροφή στην δεξιά καρδιά. Αυτό έχει ως λες αναπνευστικές διακυμάνσεις.56
αποτέλεσμα τη μείωση του χώρου της αριστερής κοιλίας Το υπερηχογράφημα καρδιάς δίνει την δυνατότητα να διη οποία οδηγεί σε μείωση του προφορτίου της αριστερής αγνώσουμε περικαρδιακή συλλογή αλλά και να αναγνωκοιλίας και του όγκου παλμού.60,61
ρίσουμε σημεία καρδιακού επιπωματισμού πριν την εμφάΕυρήματα από το σφυγμικό Doppler
Υπερβολικές μεταβολές κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου στις ταχύτητες ροής δια μέσου της μιτροειδούς και της τριγλώχινης βαλβίδας (υποκατάστατο του
παράδοξου σφυγμού).62
Σε ασθενή με ΠΣ μείωση 25% στην διαμιτροειδική ταχύτητα ταχύτητας ροής (κύμα Ε) και αντίστοιχα αύξηση
40% της ταχύτητας ροής διά μέσου της τριγλώχινης κατά
την διάρκεια της εισπνοής θεωρούνται αιμοδυναμικά σημαντικά.63
Τα φαινόμενα αυτά είναι θεωρούνται υποκατάστατο του
παράδοξου σφυγμού.

νιση κλινικών σημείων ή την επιδείνωση της καρδιακής
παροχής.64
Στα αρχικά όμως στάδια οι ασθενείς μπορεί να έχουν υπερηχογραφικά μόνο ευρήματα (συμπίεση του δεξιού και
του αριστερού κόλπου, μετακίνηση του μεσοκοιλιακού
διαφράγματος προς τα αριστερά, συμπίεση της δεξιάς
κοιλίας, διάταση της κάτω κοίλης φλέβας, χωρίς κλινικά
σημεία ΚΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα υπερηχογραφικά
ευρήματα μπορεί να υπερδιαγνώσουν τον καρδιακό επι-

Ανάστροφες ροές στις ηπατικές και στις πνευμονικές
φλέβες
Σε ασθενείς με ΚΕ υπάρχει διάταση των ηπατικών φλεβών ενώ παρατηρούνται μεταβολές στις ροές τους (εικόνα 12). Η ταχύτητα ροής στις ηπατικές φλέβες αυξάνεται
κατά την εισπνοή και μειώνεται κατά την εκπνοή. Στην
διαστολική φάση η ροή στις ηπατικές φλέβες ή μειώνεται
ή αναστρέφεται (εικόνα 13).
Ανάστροφη ροή παρατηρείται και στις πνευμονικές φλέβες.
Τα κύρια ηχοκαρδιογραφικά ευρήματα που θέτουν την
διάγνωση του επιπωματισμού και την ανάγκη για άμεση
παρακέντηση είναι η σύμπτωση του τοιχώματος του δεξιού κόλπου κατά την συστολή για πάνω από 1/3 του καρδιακού κύκλου (πρώιμο σημείο και πολύȵɿʃʊʆɲϭϮ͗Ɇʉɼʍʏɿʎɻʋɲʏɿʃɹʎʔʄɹɴɸʎʋʌɿʆ;ȰͿʃɲɿʅɸʏɳ;ȲͿ
ευαίσθητο) και η Εικόνα 13. Ροή στις ηπατικές φλέβεςʏɻʆʋɲʌʉʖɹʏɸʐʍɻʋɸʌɿʃɲʌɷɿɲʃɼʎ
πριν (Α) και μετά (Β) την
διαστολική σύμπτωση του τοιχώματος της
δεξιάς
κοιλίας
παροχέτευση
περικαρδιακής
συλλογής
σε ασθενή με ΚΕ.
ʍʐʄʄʉɶɼʎʍɸɲʍɽɸʆɼʅɸȾȵ
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ȵɿʃʊʆɲϭϰ͗Ȱɿʅʉɷʐʆɲʅɿʃɹʎ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɹʎʍɸɲʍɽɸʆɼʅɸȾȵʋʌɿʆ;ȰͿʃɲɿʅɸʏɳ;ȲͿ
ʏɻʆʋɲʌʉʖɹʏɸʐʍɻ
Εικόνα 14. Αιμοδυναμικές
καταγραφές σε
ασθενή με ΚΕ πριν (Α) και μετά (Β) την παροχέτευση.

πωματισμό σε ασθενείς χωρίς δεδομένα αιμοδυναμικής
επιβάρυνσης. Για τον λόγο αυτό ο υπερηχογραφικός επιπωματισμός δεν αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη για επείγουσα
περικαρδιοκέντηση.
Εν κατακλείδι στα υπερηχογραφικά ευρήματα ασθενούς
με ΚΕ περιλαμβάνονται:62
• Εύρεση περικαρδιακής συλλογής
• Διαστολική συμπίεση της δεξιάς κοιλίας (υψηλή ειδικότητα)
• Συστολική συμπίεση του δεξιού κόλπου (πρώιμο σημείο)
• Διάταση κάτω κοίλης φλέβας με μικρές αναπνευστικές
διακυμάνσεις (υψηλή ευαισθησία)
• Υπερβολικές μεταβολές στις ταχύτητες ροής δια μέσου
των κολποκοιλιακών βαλβίδων κατά την διάρκεια του
αναπνευστικού κύκλου (υποκατάστατο του παράδοξου
σφυγμού)
• Αιωρούμενη καρδιά
• Υπερβολική μετακίνηση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος στην αριστερή κοιλία στη φάση της εισπνοής
Αξονική - Μαγνητική τομογραφία
Παρά το ότι το υπερηχογράφημα καρδιάς παραμένει η
εξέταση εκλογής για την διάγνωση της περικαρδιακής
συλλογής και του καρδιακού επιπωματισμού η αξονική
τομογραφία θώρακα έχει ορισμένα πλεονεκτήματα.56
Μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για την υποκείμενη
νόσο, και να αποκλείσουμε ορισμένα νοσήματα.4, 65
ΗΚΓράφημα 12 απαγωγών
Τα ευρήματα από το καρδιογράφημα περιλαμβάνουν

φλεβοκομβική ταχυκαρδία, χαμηλά δυναμικά, μη ειδικές
μεταβολές του διαστήματος ST και του επάρματος Τ η
ανύψωση του διαστήματος ST που παρατηρείται στην περικαρδίτιδα. Ηλεκτρικές εναλλαγές στο ΗΚΓ παρατηρείται σε μεγάλες περικαρδιακές συλλογές.
Συνδυασμός εναλλαγών του P και του QRS θεωρείται παθογνωμονικού του επιπωματισμού.
Το ΗΚΓ το χρησιμοποιούμε συχνότερα για να αποκλείσουμε άλλες αιτίες υπεύθυνες της αιμοδυναμικής κατάρρευσης του ασθενούς παρά για να επιβεβαιώσουμε τον
καρδιακό επιπωματισμό.66,67
Αιμοδυναμικά ευρήματα
Οι αιμοδυναμικές καταγραφές σε ασθενείς με ΚΕ περιλαμβάνουν:68,69
• Στο αρτηριόγραμμα παρατηρείται παράδοξος σφυγμός,
μείωση της συστολικής πίεσης κατά την εισπνοή και αύξηση στην εκπνοή
• Η CVP είναι αυξημένη, τα κύματα α και v είναι ψηλά,
το κύμα Χ είναι οξύαιχμο ενώ το κύμα y συνήθως απουσιάζει
• Στην κυμματομορφή της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας οι διακυμάνσεις σε σχέση με τις αναπνευστικές κινήσεις γίνονται αντίστροφα από ότι στο αρτηριόγραμμα.
Αύξηση κατά την εισπνοή και μείωση κατά την εκπνοή
• Αύξηση και εξίσωση των διαστολικών πιέσεων των καρδιακών κοιλοτήτων χωρίς εικόνα πνευμονικού οιδήματος
• Μείωση της καρδιακής παροχής
Στην πραγματικότητα τις περισσότερες των περιπτώσεων
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βλέπουμε μια αυξημένη τιμή της CVP, χωρίς να γίνονται
ορατές οι μεταβολές αυτές.

τραυματισμός της καρδιάς, ιατρογενές αιμοπερικάρδιο στο
οποίο η αιμορραγία δεν μπόρεσε να ελεγχθεί διαδερμικά.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ο ΚΕ αποτελεί επείγον ιατρικό πρόβλημα και η διάγνωση
του θα πρέπει να είναι γρήγορη και σωστή.
Η διάγνωση του ΚΕ παραμένει πρόκληση καθώς υπάρχει έλλειψη σταθμισμένων κριτηρίων για την διαστρωμάτωση του κινδύνου που να καθοδηγεί τους κλινικούς στη
λήψη αποφάσεων σχετικά με το ποιος ασθενής χρειάζεται
άμεση παροχέτευση της περικαρδιακής συλλογής, αρκεί
η καθοδήγηση του υπερήχου για την παροχέτευση ή θα
πρέπει να μεταφερθεί ο αιμοδυναμικό εργαστήριο, ποιος
ασθενής θα πρέπει να μεταφερθεί σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο ή καρδιοχειρουργική κλινική, τι είδους υποστήριξη
χρειάζεται κατά τη μεταφορά του ασθενούς.
Η διάγνωση του ΚΕ είναι κλινική αλλά η αξιολόγηση του
ασθενούς και η διερεύνηση της υποκείμενης αιτίας απαιτεί εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις.
Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό, στην κλινική εικόνα και στην καρδιακή απεικόνιση, ενώ η σωστή διάγνωση
επιβεβαιώνεται με την κλινική απάντηση του ασθενούς
στην παροχέτευση της περικαρδιακής συλλογής.
Παρά το ότι λόγω των διαφορετικών αιτιών πρόκλησης
του καρδιακού επιπωματισμού οι κλινικές συνθήκες μπορεί να ποικίλουν τα κλινικά σημεία που συνδέονται με το
καρδιακό επιπωματισμό είναι κοινά.
Τα κλασικά κλινικά ευρήματα από την φυσική εξέταση περιλαμβάνονται στην Τριάδα του Beck και είναι υπόταση,
διάταση σφαγίτιδων και μείωση καρδιακών τόνων.46
Υπάρχουν όμως μελέτες που αναφέρουν ότι αρκετές φορές
η τριάδα του Beck απουσιάζει παρά τον καρδιακό επιπωματισμό. Συχνά δεν υπάρχει μείωση των καρδιακών τόνων
ενώ η αρτηριακή πίεση διατηρείται σε καλά επίπεδα.32
Παράδοξος σφυγμός στον οποίο υπάρχει μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης περισσότερο από 10mmHg
κατά την εισπνοή είναι επίσης ισχυρό κλινικό εύρημα
σε ασθενείς με περικαρδιακή συλλογή η οποία προκαλεί
καρδιακό επιπωματισμό.
Η διάγνωση παραμένει πρόκληση καθώς τα κλινικά σημεία από μόνα τους δεν είναι ούτε ειδικά ούτε ευαίσθητα.
Σε μια προσπάθεια καλύτερης προσέγγισης και αντιμετώπισης η ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής
Εταιρείας, προτείνεται ένα σύστημα διαλογής το οποίο
στηρίζεται στην υποκείμενη παθολογία,, στα συμπτώματα, τα κλινικά ευρήματα και στα υπερηχογραφικά ευρήματα (εικόνα 15).4
Επείγουσα περικαρδιοκέντηση ενδείκνυται σε score ≥6
εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις. Χειρουργική αντιμετώπιση συνιστάται ανεξαρτήτου score σε διαχωρισμό ανιούσης θωρακικής αορτής τύπου Α, ρήξη του ελεύθερου
τοιχώματος της καρδιάς μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου,

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ο ΚΕ πρέπει να διαχωρίζεται από άλλες κλινικές καταστάσεις χαμηλής καρδιακής παροχής. Η διαφορική διάγνωση του καρδιακού επιπωματισμού περιλαμβάνει άλλες
αιτίες αποφρακτικού ή καρδιογενούς shock όπως πνευμονική εμβολή, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ διαχωρισμό
ανιούσης θωρακικής αορτής τύπου Α, πνευμοθώρακα υπό
τάση.29
Έτσι ενώ μπορεί να υπάρχει κλινική υποψία σε ασθενείς
δύσπνοια, ταχυκαρδία, παράδοξο σφυγμό, διατεταμένες
σφαγίτιδες αλλά ο ασθενής μπορεί να έχει μόνο υπόταση ή shock χωρίς άλλα χαρακτηριστικά κλινικά σημεία
ΚΕ.70,71
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οριστική θεραπεία του καρδιακού επιπωματισμού είναι η
παροχέτευση της περικαρδιακής συλλογής με διαδερμική
παρακέντηση, υποξιφοειδική παροχέτευση, στερνοτομή
ή θωρακοτομή. Παρακέντηση ακόμα και 50ml υγρού σε
έναν ασθενή με καρδιακό επιπωματισμό μπορεί να ανακουφίσει τον ασθενής και να βελτιώσει την αιμοδυναμική
του εικόνα.
Σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς η επείγουσα παρέμβαση επιβάλλεται να γίνει άμεσα επειδή μόνο η αφαίρεση
της συλλογής θα επιτρέψει την φυσιολογική πλήρωση των
κοιλιών και την αποκατάσταση της καρδιακής παροχής.
Η περικαρδιοκέντηση είναι η πιο χρήσιμη άμεσα εφαρμόσιμη παρέμβαση για την αντιμετώπιση ή τη διάγνωση
περικαρδιακής συλλογής και καρδιακού επιπωματισμού,
μπορεί να αποτελεί την οριστική θεραπείας ή γέφυρα πριν
τη χειρουργική επέμβαση.
Περικαρδιοκέντηση για διαγνωστικούς σκοπούς δεν συνιστάται σε μικρές ή μέτριες περικαρδιακές συλλογές γιατί
η υποκείμενη νόσος τις περισσότερες φορές είναι γνωστή
από άλλες εξετάσεις, η ιδιοπαθής περικαρδίτιδα συνήθως
αυτοπεριορίζεται με τη θεραπεία και δεν χρειάζεται παροχέτευση, ο κίνδυνος είναι μεγάλος σε σχέση με το αναμενόμενο όφελος.72
Η περικαρδιοκέντηση μπορεί να γίνει υπό ακτινοσκοπική
η υπερηχογραφική καθοδήγηση. Η ακτινοσκοπική παρακέντηση ήταν η πρώτη που χρησιμοποιήθηκε, ενώ σήμερα
προτιμάται η υπερηχογραφική.73
Στερνοτομή συνιστάται σε ασθενείς με καρδιακό επιπωματισμό μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.
Σε ασθενείς με απειλητικό για τη ζωή διατιτραίνον τραύμα
της καρδιάς και του θώρακα συνιστάται επείγουσα θωρακοτομή καθώς αυξάνει την πιθανότητα για επιβίωση.
Η περικαρδιοκέντηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γέφυρα πριν την θωρακοτομή.74,75
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Βήμα 1ο
Αιτιολογία

Βήμα 2ο
Κλινική Εικόνα

Βήμα 3ο
Απεικόνιση

Συνολική Βαθμολογία

>6
Επείγουσα
Περικαρδιοκέντηση

1. Κακοήθεια
2. Φυματίωση
3. Πρόσφατη Ακτινοθεραπεία
4. Πρόσφατη Ιογεννής Λοίμωξη
5. Προηγηθείσα Περικαρδιοκέντηση
6. Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου
7. Ανοσοκαταστολή ή Ανοσοανεπάρκεια
8. Υπο/Υπερθυροειδισμός
9. Συστηματικό Αυτοάνοσο Νόσημα

2
2
1
1
1
1
1
-1
-1

1. ∆ύσπνοια/Ταχύπνοια
1
2. Ορθόπνοια
3
3. Υπόταση (SBP <95mmHg)
0,5
4. Επιδεινούμενη Φλεβοκομβική Ταχυκαρδία 1
5. Ολιγουρία
1
6. Παράδοξος Σφυγμός
2
7. Θωρακικός Πόνος
0,5
8. Περικαρδιακή Τριβή
0,5
9. Ταχεία Επιδείνωση των συμπτωμάτων
2
10. Αργή Εξέλιξη της Νόσου
-1

1. Αύξηση Καρδιακής Σκιάς
1
2. Μεταβολές στα Επάρματα του ΗΚΓ
0,5
3. Χαμηλά δυναμικά στο ΗΚΓ
1
4. Περικαρδιακή συλλογή >2cm
3
5. Περικαρδιακή συλλογή 1-2cm
1
6. Περικαρδιακή συλλογή <1cm
-1
7. Συμπίεση του ∆εξιού Κόλπου
1
8. Κάτω κοίλη φλέβα >2,5cm, <50% μεταβολή 1,5
κατά την εισπνοή
9. Συμπίεση της ∆εξιάς Κοιλίας
1,5
10.Συμπίεση του Αριστερού Κόλπου
2
11.Μεταβολές στις ταχύτητες ροής διά μέσου της 1
μιτροειδούς και της τριγλώχινης βαλβίδας
12. Αιωρούμενη καρδιά
1

Επείγουσα Χειρουργική
Αντιμετώπιση
1. ∆ιαχωρισμός αορτής τύπου Α
2. Ρήξη αριστερής κοιλίας
3. Πρόσφατο τραύμα θώρακα
4. Ιατρογενές αιμοπερικάρδιο το
οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί
διαδερμικά
Η περικαρδιοκέντηση μπορεί να αναβληθεί

Εικόνα 15. Σύστημα διαλογής της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, σε ασθενείς με ΠΣ.
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Σε υποψία καρδιακού επιπωματισμού το προτεινόμενο
σύστημα διαλογής της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας μπορεί να βοηθήσει στη λήψη σωστών αποφάσεων.4
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Χορήγηση υγρών
Παρά το ότι είναι κοινή πρακτική η χορήγηση υγρών και
συνιστάται στις κατευθυντήριες οδηγίες πολύ λίγα δεδομένα υπάρχουν που να στηρίζουν την πρακτική αυτή.53
Η λογική στη χορήγηση υγρών έγκειται στο ότι η αντιμετώπιση της υποβολαιμίας καθυστερεί τη διαστολική
κατάρρευση της δεξιάς κοιλίας η οποία ευθύνεται για την
αιμοδυναμική αστάθεια.
Ο ασθενής αρχικά αναζωογονείται με χορήγηση υγρών για
την βελτίωση των πιέσεων πλήρωσης της καρδιάς παρά
την ήδη ψηλή κεντρική φλεβική πίεση.
Από τα υπάρχοντα δεδομένα φαίνεται ότι η αύξηση του ενδοαγγειακού όγκου με τη χορήγηση υγρών βοηθάει μόνο
τους υποβολαιμικούς ασθενείς, σε αντίθεση με τους νορβολαιμικούς η αύξηση της πλήρωσης δεξιάς κοιλίας εις βάρος
της αριστερής δεν έχει ευεργετικά αποτελέσματα.76-78
Από την άλλη πλευρά όμως, η υποβολαιμία από μόνη της
αποτελεί μηχανισμό σκανδάλης για την πρόκληση ΚΕ σε
ασθενή με ΠΣ.53
O KE επιπωματισμός χαμηλής πίεσης ο οποίος περιγράφεται ως είδος ΚΕ αφορά υποβολαιμικούς ασθενείς.52,79,80
Η χρήση των ινοτρόπων
Η χρήση ινοτρόπων που αυξάνουν τον όγκο παλμού και
υποστηρίζουν τις συστηματικές αντιστάσεις είναι κοινή
πρακτική, παρόλο που οι ενδογενείς κατεχολαμίνες είναι
στα ύψη. Για το ποιο φάρμακο θα χρησιμοποιηθεί υπάρχουν μελέτες με αντικρουόμενα αποτελέσματα.81
Τα αγγειοσυσπαστικά ίσως είναι το φάρμακα επιλογής εν
αναμονή της παροχέτευσης της ΠΣ καθώς διατηρούν την
αρτηριακή πίεση χωρίς την πρόκληση υπερβολικής ταχυκαρδίας.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Η επίδραση του μηχανικού αερισμού στην καρδιακή λειτουργία είναι γνωστή. Σε ασθενείς με ΚΕ η εφαρμογή
θετικών πιέσεων με την εγκατάσταση μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής μπορεί να επιδεινώνει περαιτέρω την
καρδιακή λειτουργία και να μειώσει την καρδιακή παροχή. Η επιλογή μικρών αναπνεόμενων όγκων και η αποφυγή PEEP μέχρι την παροχέτευση της ΠΣ μπορεί να έχει
ευεργετικά αποτελέσματα.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕ
Η περικαρδιοκέντηση δεν απαιτεί τη χορήγηση αναισθησίας. Η χειρουργική παροχέτευση συνήθως απαιτεί τη
χορήγηση γενικής αναισθησίας αν και η υποξιφοειδική
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παροχέτευση μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία και
ενδοφλέβιο καταστολή.
Εάν η γενική αναισθησία απαιτείται θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την επίδραση του μηχανικού αερισμού
αλλά και των αναισθητικών φαρμάκων.82,83
Η εξασφάλιση αξιοπρεπών φλεβικών γραμμών (κατά προτίμηση κεντρικών) η εγκατάσταση αρτηριακής γραμμής, η
εξασφάλιση δυνατότητας ταχείας χορήγησης υγρών αλλά
και αγγειοδραστικών φαρμάκων πριν την εισαγωγή στην
αναισθησία δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης των αναμενόμενων ανεπιθύμητων επιδράσεων από την αναισθησία
και την εγκατάσταση μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής.
Η εισαγωγή στην αναισθησία θα πρέπει να γίνεται όταν
το χειρουργικό τραπέζι είναι στρωμένο και οι χειρουργοί
έτοιμοι για την χειρουργική παροχέτευση της συλλογής.
Παρά του όποιους κινδύνους οι οποίοι είναι προβλέψιμοι
και αντιμετωπίσιμοι η χορήγηση αναισθησίας εξασφαλίζει
καλύτερες συνθήκες για ασθενή και χειρουργούς για την
παροχέτευση της ΠΣ.
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αναζωογόνηση 2015 του του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνηση ο καρδιακός επιπωματισμός περιλαμβάνεται στα
αναστρέψιμα αίτια καρδιακής ανακοπής τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται κατά τη
διάρκεια ΚΑΡΠΑ.84
Σε ασθενείς με μεγάλη περικαρδιακή συλλογή που βρίσκονται σε καρδιακή ανακοπή, οι θωρακικές συμπιέσεις
έχουν μικρή ή μηδενική αξία ακόμα και εάν φαινομενικά
υπάρχει αύξηση της συστολικής πίεσης, η διαστολική πίεση παραμένει μικρή και αντίστοιχα η πίεση διηθήσεως
των στεφανιαίων αγγείων.
Η διάγνωση του ΚΕ σε ασθενή με καρδιακή ανακοπή δεν
είναι εύκολη καθώς τα κλινικά σημεία δεν αναγνωρίζονται
και η εύρεση ΠΣ με υπερηχογράφημα κατά την διάρκεια
ΚΑΡΠΑ δεν σημαίνει ότι υπάρχει και ΚΕ.
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Οι επιπλοκές μπορεί να είναι από την ίδια την παρέμβαση
ή από την αιφνίδια παροχέτευση μεγάλης περικαρδιακής
συλλογής.
Οι επιπλοκές της περικαρδιοκέντησης είναι κάκωση ή
ρήξη του μυοκαρδίου ή των στεφανιαίων αγγείων, κακώσεις που μπορεί να προκαλέσουν αρρυθμίες ή έμφραγμα
του μυοκαρδίου. Κακώσεις επίσης μπορεί να προκληθούν
στον πνεύμονα ή σε ενδοκοιλιακά όργανα.
Οι κακώσεις αυτές συμβαίνουν σε ποσοστό μικρότερο από
5% αλλά θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης
και η ετοιμότητα αντιμετώπισης.
Το σύνδρομο μετά την αποσυμπίεση περικαρδιακής συλλογής περιγράφεται μετά την παροχέτευση μεγάλων πε-
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͗ȵʅʔɳʆɿʍɻɲʆɲʍʋɳʍɸʘʆʍʏʉST
ʅɸʏɳɲʋʊʋɸʌɿʃɲʌɷɿʉʃɹʆʏɻʍɻ͕ɲʐʏʊʅɲʏɻʐʋʉʖʙʌɻʍɻʅɸʏɳɲʋʊ
Εικόνα 16. Εμφάνιση ανασπάσεων
στο ST μετά από περικαρδιοκέντηση, αυτόματη υποχώρηση μετά από 20min.
ρικαρδιακών συλλογών, εμφανίζεται με την εικόνα πνευμονικού οιδήματος και καρδιογενούς shock, μπορεί να
προληφθεί και συνήθως έχει καλή έκβαση εάν η αντιμετώπιση είναι γρήγορη και σωστή.85-9
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Ο ΚΕ είναι μια δυνητικά θανατηφόρος κατάσταση η
οποία θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα
• Υψηλού βαθμού υποψία για καρδιακό επιπωματισμό θα
πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση ασθενούς με υπόταση, διάταση των σφαγίτιδων, ταχυκαρδία, παράδοξο
σφυγμό, ταχύπνοια και δύσπνοια
• Επιπλέον σημεία είναι τα χαμηλά δυναμικά στο QRS,
ηλεκτρικές εναλλαγές και αύξηση της περικαρδιακής
σκιάς στην απλή ακτινογραφία θώρακα
• Σε ασθενείς με υποψία ΚΕ υπερηχογράφημα καρδιάς
θα πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα. Υπερηχογραφικά
ευρήματα που δηλώνουν ΚΕ είναι η συμπίεση των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων
• Η αξονική τομογραφία δεν προτείνεται ως εξέταση ρουτίνας σε ασθενείς με υποψία ΚΕ

• Στον αιμοδυναμικά ασταθή ασθενή η παροχέτευση της
ΠΣ θα πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση εν αναμονή
εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων
• Η παροχέτευση μπορεί να γίνει εντός 12 - 24 ωρών, εάν
ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός
• Η περικαρδιοκέντηση μπορεί να είναι οριστική θεραπεία
ή γέφυρα για χειρουργική αντιμετώπιση
• Ενδείξεις για επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση του
ΚΕ είναι αιμοπερικάρδιο οφειλόμενο σε διαχωρισμό τύπου Α, ρήξη του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας μετά
από έμφραγμα μυοκαρδίου, πυοπερικάρδιο, σηπτικός
ασθενής, εντοπισμένη συλλογή που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί διαδερμικά.
• Η χορήγηση υγρών μπορεί να είναι χρήσιμη σε υποβολαιμικούς ασθενείς
• Η υποβολαιμία αποτελεί μηχανισμό σκανδάλης για την
εκδήλωση ΚΕ σε ασθενείς με ΠΣ
• Η χρήση αγγειοδραστικών φαρμάκων είναι χρήσιμη
• Ο μηχανικός αερισμός και τα αναισθητικά φάρμακα
μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση
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ABSTRACT
Cardiac Tamponade
Vasileios Grosomanidis, Barbara Fyntanidou, Marianthi Pertsikapa, Ioakeim Pezikoglou, Vasiliki Mpirmpa,
Christos Mavropoulos, Konstantinos Papakonstantinou, Magdalena Kyparissa
Cardiac tamponade (CT) is defined as acute cardiogenic shock caused by fluid accumulation in the pericardium resulting
in compressing the heart cavities and consists a reason of obstructive shock.
CT is a life threatening medical emergency, which should be diagnosed and treated immediately.
CT is fluid accumulation (either blood or pus) in the pericardial sac. CT is a relatively common finding in daily clinical
routine, it can be acute or subacute and can be caused by several factors.
Fluid accumulation does not necessarily lead to CT. When fluid accumulates over a more gradual period of time, several
compensatory mechanisms develop, which protect against a high intrapericardial pressure increase. In those cases we
can have a big pericardial infusion without CT.
Occurrence of CT depends on the amount of pericardial fluid, the rate of fluid accumulation and the compliance of the
pericardium. 
CT diagnosis remains a challenge since there is lack of standardized weighted criteria to allow clinical risk stratification
in order for physicians to be able to make treatment decisions, namely to decide whether a patient needs immediate
drainage, which patient should be transferred to a tertiary hospital or cardiosurgical department and the appropriate
support and monitoring required during the transfer.
CT is a clinical diagnosis. However, in order to make a thorough patient assessment and to recognize the underlying
cause it is necessary to perform laboratory and imaging investigations.
CT diagnosis is based on patient’s history, clinical signs and symptoms and cardiac imaging tests and is confirmed by
patient’s response to fluid drainage.
CT diagnosis might be easy in cases of life threatening shock, but could be difficult in cases of symptomatic patients
without hemodynamic collapse.
Typical clinical signs of CT consist of hypotension, jugular vein distension and quiet heart sounds, together known as
Beck’s triad. Other clinical signs are dyspnea, tachycardia and paradoxical pulse.
Ultrasound investigation is considered point of care method for the diagnosis and treatment of CT.
Immediate fluid aspiration is absolutely indicated in hemodynamically unstable patients since it enables normal
ventricular filling and restoration of heart function.
Definitive treatment of CT is drainage of the pericardial effusion by needle paracentesis, open surgical drainage or
thoracotomy.
In cases of CT, drainage of as little as 50ml of fluid could really relieve patient’s distress and improve its hemodynamics.
Key words: Cardiac tamponade, pericardial effusion, pericardiocentesis
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