ZDROWIE

ZAPALENIE
OSIERDZIA
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ZDROWIE

Osierdzie, a dokładniej worek osierdziowy, to struktura składająca się z dwóch błon, pomiędzy którymi znajduje się serce. Jej zadaniem jest je ochronić, zapobiec jego nadmiernemu rozciągnięciu oraz ułatwić jego pracę - w jamie osierdzia jest niewielka ilość płynu
sprawiająca, że bicie serca nie wywołuje urazów mechanicznych podczas ocierania się
o okoliczne tkanki. Na skutek różnych chorób może dojść do stanu zapalnego tej struktury,
w wyniku czego pojawiają się powikłania w prawidłowej pracy serca.

PRZYCZYNY
Przyczyny zapalenia osierdzia można
podzielić na 3 grupy. Pierwszą z nich są
przyczyny infekcyjne. Zaliczamy do nich:

•

infekcje wirusowe: wirusy mogą
namnażać się w płynie blaszkach
osierdzia, a nawet w mięśniu sercowym;

•

infekcje bakteryjne: występują rzadko,
ze względu na dostęp do antybiotyków i często są efektem spadku odporności na skutek innych chorób,
takich jak: AIDS, urazów mechanicznych, podawania leków immunosupresyjnych, alkoholizmu czy sepsy;

•

zakażenia gruźlicze: obecnie są bardzo
rzadką przyczyną, ale w przeszłości
był to jeden z głównych powodów
tego schorzenia. Teraz zakażenie to
dotyczy głównie osób z obniżoną
odpornością.

Druga grupa to przyczyny nieinfekcyjne:

•

mocznicowe: występują u osób z niedoczynnością nerek przy niedostatecznym dializowaniu. Mogą dotyczyć
nawet 10% pacjentów z zapaleniem
osierdzia;

•

pozawałowe: przy obecnym postępie
medycyny podawanie odpowiednich
leków po zawale jest w stanie zminimalizować ryzyko z 20 do poniżej
0,5%;
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•

•

pooperacyjne: u osób po zabiegu
wszczepienia by-passów istnieje 20%
prawdopodobieństwo wystąpienia
choroby;
metaboliczne: zalicza się do nich
wspomniana już mocznica, a także
choroby tarczycy (ryzyko wystąpienia
u osób z niedoczynnością tarczycy
wynosi od 5 do 30%) i zespół hiperstymulacji jajników;

•

nowotworowe: spowodowane są
przerzutami komórek nowotworowych na błony osierdzia;

•

urazowe: są skutkiem urazu klatki piersiowej (złamanie żeber), operacji lub
połknięcia ostrego przedmiotu, który
przebił przełyk;

•

•

•

popromienne: mogą wystąpić u osób
poddanych promieniowaniu, zwłaszcza podczas leczenia nowotworów
w obrębie klatki piersiowej;
autoimmunologiczne: są skutkiem
chorób o tym podłożu, takich jak np.
toczeń czy reumatoidalne zapalenie
stawów. Mogą występować nawet
u 30-50% osób chorujących na choroby z tej grupy;
polekowe: są bardzo rzadko występującym skutkiem ubocznym podawania niektórych leków.

Trzecia grupa to stany zapalnie o nieznanej
lub nie dającej się ustalić etiologii. W tej
grupie znajduje się około 30% wszystkich
przypadków. Stanowi to problem, gdyż
nie można wtedy zlikwidować przyczyny
choroby, a jedynie zwalczać jej objawy.

POWIKŁANIA
Jeśli podczas zapalenia osierdzia do worka osierdziowego zaczyna wydzielać się
płyn, to zignorowanie objawów może
doprowadzić do zwiększania się jego
ilości. Po kilku tygodniach pojawia się
tak zwana tamponada serca, wywołana
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OBJAWY
Do objawów mogących świadczyć
o zapaleniu osierdzia zalicza się:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

gorączka;
ból w klatce piersiowej: w przeciwieństwie do bólu zawałowego promieniuje on od serca do pleców. Pogorszenie
następuje, gdy chory się położy, a ulgę przynosi pozycja
siedząca, zwłaszcza gdy chory pochyli się do przodu;
kaszel i duszności;
słyszalne podczas badania stetoskopem tarcie osierdziowe;
podwyższone OB, CRP, leukocyty i troponiny;
w przypadku zwiększania się płynu w osierdziu pojawiają
się objawy tamponady serca (stan, w którym do osierdzia
dostają się płyny, najczęściej krew);
charakterystyczny obraz EKG;
charakterystyczny kształt serca podczas prześwietlenia
klatki piersiowej;
utrata apetytu i spadek masy ciała towarzyszący długiemu
bólowi w klatce piersiowej i niemiarowemu biciu serca.

Zapalenie osierdzia może przebiegać w trzech postaciach:
•
•
•

ostre, wymagające szybkiej ingerencji lekarza;
przewlekłe, trwające ponad 3 miesiące: objawy nie są nasilone, ale nieleczone mogą powodować pogorszenie się
stanu zdrowia pacjenta;
nawracające: dolegliwości powracają po kilku miesiącach
od nastąpienia poprawy.

przez ucisk spowodowany nadmiarem
płynu. Nieleczone zapalenie może też
z czasem prowadzić do zaciskającego zapalenia osierdzia (ZZO): zgrubienia błon
osierdzia, jak również do częściowych
jego zrostów. Worek osierdziowy staje
się sztywny. W obu przypadkach serce
pompuje niewystarczającą dla organizmu
ilość krwi. Chorzy szybciej się męczą, pojawiają się obrzęki, powiększenie wątroby.
Doprowadzenie do ZZO jest niebezpieczne, ponieważ konieczna jest ingerencja
chirurgiczna, a przeprowadzana operacja (perikardiektomia) niesie ze sobą 10%
ryzyko zgonu, a nawet w przypadku
pomyślnego jej przeprowadzenia może
powodować inne problemy z sercem.

DIAGNOSTYKA
Aby prawidłowo zdiagnozować chorobę,
należy ze sobą połączyć kilka objawów,
gdyż nie ma tu jednego objawu klinicznego. Nie ma również uniwersalnego badania diagnozującego. Nieprawidłowy
wykres EKG należy potwierdzić prześwietleniem lub tomografem, które pokaże
nam nieprawidłowy kształt serca lub błon
osierdzia, a za pomocą echokardiografii
należy sprawdzić ilość płynu w worku
osierdziowym. W przypadku nadmiaru
płynu, punkcja i badania laboratoryjne
pomagają zidentyfikować przyczynę choroby, jeśli podłożem jest infekcja. Biopsja
osierdzia i specjalistyczne badania kierunkowe mogą ustalić, czy mamy do czynie-
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Po pierwszym epizodzie zapalenia osierdzia
aż 30% pacjentów trafia ponownie do lekarza
w ciągu 18 miesięcy z nawrotem dolegliwości.
Źródło: www. journals.viamedica.pl

nia z nowotworem, czy z chorobą układu
immunologicznego. Dodatkowo ważną
informacją są objawy chorego, przebieg
choroby, inne schorzenia oraz zażywane
leki. Schemat diagnozowania dobiera lekarz na podstawie wywiadu z pacjentem
i wyników kolejnych badań.

poprawa, to przeprowadza się perikardiocentezę (nakłucie osierdzia
i odciągnięcie płynu).

•

LECZENIE
Sposób leczenia zależy od tego, jaka ilość
płynu znajduje się w worku osierdziowym
i jak szybko zwiększa się jego ilość. Jeśli:

•

jest go niewiele, to najczęściej podaje się niesteroidowe leki przeciwzapalne. W przypadku braku poprawy podaje się glikokortykosteroidy
i kolchicynę. Jeśli nadal nie następuje

•

płynu jest więcej, ale nie ma objawów
tamponady serca, to po podaniu leków pacjent musi być systematycznie badany echokardiografem. Jeśli
nie następuje poprawa, to również
należy dokonać nakłucia osierdzia.
nadmiar płynu wywołuje tamponadę
serca, to od razu przeprowadza się
zabieg perikardiocentezy

W przypadku, gdy zapalenie nie jest wywołane nadmiarem płynu osierdziowego,
to punkcja może wykazać zakażenie bak-

teriami, wirusami lub prątkami gruźlicy.
Podaje się wtedy pacjentowi odpowiednie leki biobójcze. Jeśli przyczyną jest
mocznica, to najczęściej zwiększenie
częstotliwości dializ likwiduje wszystkie
objawy.
Może się zdarzyć, że po zawale występuje
stan zapalny osierdzia zwany zespołem
Dresslera. Chory ma podniesione OB
i temperaturę, jednak najczęściej wystarczy tu stosowanie leków przeciwzapalnych, takich jak kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen, aby objawy zapalne
minęły.
Zapalenie osierdzia we wczesnym stadium jest możliwe do zdiagnozowania
i wyleczenia, jednak nie wolno odwlekać wizyty u lekarza, gdyż postępująca
choroba powoduje coraz więcej dolegliwości i sprawia, że będzie możliwe tylko
łagodzenie jej objawów bez możliwości
zwalczenia ich przyczyn.
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