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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

 Przedstawiony przypadek dotyczy 52- letniego mężczyzny, który został 

skierowany do szpitala z objawami niewydolności serca. W wywiadzie wielokrotne 

hospitalizacje z powodu zaostrzeń niewydolności układu krążenia. Przy przyjęciu pacjent z 

dusznością w skali NYHA II (New York Heart Association). W badaniu fizykalnym ciśnienie 

tętnicze krwi 110/80 mmHg, akcja serca miarowa 80/min. Ściszenie szmeru pęcherzykowego 

nad podstawą prawego płuca, tony serca prawidłowe. Obecne były obrzęki obu kończyn 

dolnych, wodobrzusze, hepatomegalię oraz nadmierne wypełnienie żył szyjnych. W leczeniu 

stosowano bisoprolol, furosemid, spironlolakton, atorwastatynę, pantoprazol, otrzymywał 

suplementację potasu i fosfolipidów. 

W ekg stwierdzono rytm zatokowy 80/min, P pulmonale, niski woltaż załamków w 

odprowadzeniach kończynowych, ujemne załamki T w II, III, aVF, V1-V6. W badaniach 

laboratoryjnych poziom kreatyniny wynosił 92 umol/L, poziomy elektrolitów w normie, INR 

1,06, podniesiony poziom LDL cholesterolu, NT-proBNP 735 pg/mL. Dodatkowo poziom 

albuminy w osoczu 26,5 g/L,  poziom białka całkowitego – 58,9 g/L. W proteinogramie 

osocza obecny był wysoki poziom gamma globulin – 17,9 g/L, alfa1 i alfa2 globulin – 

odpowiednio 4,2% i 14,4%. Analiza moczu nie wykazała obecności białka Bence-Jones’a. 

Funkcja wątroby: bilirubina całkowita – 12,4 umol/L, ALP 60 U/L, GGTP 49 U/L, AFP 1,83 

ng/mL. 

Zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej ujawniło płyn w prawej jamie opłucnowej, 

zagęszczenia w środkowych i dolnych polach prawego płuca, zwapnienia w osierdziu. 

W badaniu echokardiograficznym stwierdzono: powiększone oba przedsionki z 

prawidłowym wymiarem obu komór, prawidłowa funkcja skurczowa lewej komory – frakcja 

wyrzutowa 55% z biczowatym ruchem przegrody międzykomorowej. Poszerzenie żyły 

próżnej dolnej (28mm) z ruchomością oddechową <50%. Cechy konstrykcji: pseudonormalny 

napływ mitralny, E/E’<8, zmienność oddechowa napływu trójdzielnego i mitralnego>75%. 

Widoczne zwapnienia osierdzia przed prawą komorą. 

Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej pozwoliło stwierdzić obecność 

wodobrzusza, hepatomegalii, poszerzenie żyły głównej dolnej.  

Tomografia komputerowa uwidoczniła nieregularne zagęszczenia w płacie 

środkowym i dolnym płuca prawego, płyn w obu jamach opłucnowych, masywne zwapnienia 
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osierdzia. Angio-CT w algorytmie zatorowości wykluczyła zatorowość płucną. 

Badanie rezonansu magnetycznego pokazało: grubość osierdzia 5-6 mm nad prawą komorą, 

8-9 mm nad lewą komorą. Wymiar obu komór w granicach normy, tętniakowate poszerzenie 

części przykoniuszkowej prawej komory zachodzące na koniuszek lewej komory. Frakcja 

wyrzutowa (FW) lewej komory 57%, EDV(objętość końcoworozkurczowa) 133 ml, masa 

93g,  FW prawej komory 45%, EDV 139 ml. Dyssynchronia skurczu przegrody 

międzykomorowej. Powiększenie obu przedsionków. Grubość ścian lewej komory: przegroda 

międzykomorowa 0,7 cm, ściana tylna: 0,8 cm, grubość wolnej ściany prawej komory: 0,4 

cm. 

Cewnikowanie prawostronne serca wykazało podwyższone ciśnienia 

późnorozkurczowe w lewej i prawej komorze. Znacznie podwyższone ciśnienie w układzie 

żylnym. Łagodne podwyższenie ciśnienia w krążeniu płucnym przy prawidłowych oporach 

przepływu. W koronarografii nie uwidoczniono zwężeń naczyń wieńcowych. 

 Pacjent był konsultowany ze specjalistami w celu oceny ryzyka zabiegu. Konsultacja 

gastrologiczna: interwencja chirurgiczna tylko ze wskazań życiowych. Konsultacja 

pulmonologiczna: operacja ze wskazań życiowych, do rozważenia biopsja miąższu płuca 

podczas operacji kardiochirurgicznej z uwagi na stwierdzane w TK zagęszczenia w 

zagęszczenia w płucu prawym, przy prawidłowych wynikach analizy BAL. Konsultacja 

torakochirurgiczna: wskazane wykonanie inwazyjnej diagnostyki pulmonologicznej zmian w 

płucach. Chory nie wyraża zgody na inwazyjną diagnostykę płuca VTS/lub otwartą biopsję. 

Deklaruje, że rozpocznie diagnostykę płuc po wykonaniu badań kardiologicznych 

DYSKUSJA 

 Perikardium jest włóknistym workiem otaczającym serce. Jest mało elastyczne, co 

zapobiega ostremu powiększaniu jam serca ale potrafi się adoptować do długotrwałego 

obciążenia – jak w przypadku remodelingu lewej komory czy akumulacji płynu w worku 

osierdziowym bez restrykcji dla napełniania komór serca. 

 Zaciskające zapalenie osierdzia jest spowodowane pogrubieniem, zwykle ze 

zwapnieniem blaszek osierdzia, co upośledza napełnianie jam serca i ogranicza ich 

pojemność.  

 Zaciskające zapalenie osierdzia zwykle spowodowane jest przewlekłym procesem 

zapalnym, który prowadzi do pogrubienia, zwłóknienia i zwapnienia. Najczęstszymi 

przyczynami są napromienianie śródpiersia, idiopatyczne zapalenie osierdzia po operacjach 

kardiochirurgicznych oraz gruźlica. 

 Objawy zaciskającego zapalenia osierdzia spowodowane są podniesionym ciśnieniem 

żylnym w dużym krążeniu oraz zmniejszonym rzutem serca. Do typowych objawów należą: 

wypełnienie żył szyjnych, przekrwienie wątroby, wodobrzusze, obrzęki obwodowe, słaba 

tolerancja wysiłku, nawet kacheksja. 

 Badanie echokardiograficzne, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny są 

podstawowymi narzędziami diagnostycznymi. Diagnostyka różnicowa obejmuje 

kardiomiopatię restrykyjną, badanie echokardiograficzne oraz cewnikowanie serca pozwalają 

na odróżnienie tych dwóch jednostek chorobowych.   

 Leczenie zaciskającego zapalenia osierdzia zależy od jego początku i czasu 

trwania. W przypadku niektórych pacjentów z nagłym początkiem choroby, wystarczające 

może być leczenie farmakologiczne [1]. W przypadku przewlekłego przebiegu chirurgiczna 
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dekortykacja wydaje się najlepszą metodą. Wg wytycznych ESC dotyczących diagnostyki i 

leczenia chorób osierdzia z 2004 roku -  perikardiektomia jest jedynym, definitywnym 

leczeniem trwałej konstrykcji. W przypadku masywnych zwapniałych zrostów między peri- i 

epikardium lub uogólnionego zajęcia epikardium („outer porcelain heart”) operacja niesie ze 

sobą duże ryzyko niepełnego sukcesu lub poważnego uszkodzenia serca. Alternatywą w 

takich przypadkach może być “laser shaving” przy użyciu lasera Excimer. Rejony silnego 

zwapnienia lub zbitych blizn mogą zostać pozostawione wyspowo w celu uniknięcia 

poważnych krwotoków. Perikardiektomia w zaciskającym zapaleniu osierdzia jest obarczona 

śmiertelnością rzędu 6%–12% [2]. Poprawa parametrów hemodynamicznych serca jest 

obserwowana u 60% przypadków.  

OPINIA EKSPERTA 
Pericardiectomia jest uznanym sposobem leczenia przewlekłego zaciskającego 

zapalenia osierdzia u pacjentów, u których pomimo odpowiedniego leczenia diuretykami 

objawy utrzymują lub nasilają się. Podobnie jak u tego pacjenta, objawy nasilają się pomimo 

stosowania odpowiedniej farmakoterapii. Trzeba jednak zaznaczyć, że większość pacjentów 

doświadcza złagodzenie objawów klinicznych po pericardiectomii, jest to jednak zabieg 

obarczony znaczną śmiertelnością. Niezależnymi czynnikami złego rokowania są starszy 

wiek, zaawansowana klasa NYHA, a także niewydolność nerek, nadciśnienie płucne, 

niewydolność skurczowa lewej komory i hiponatremia [1,3]. W przypadku tego pacjenta 

stwierdza się umiarkowany stopień nasilenia objawów. Obecne są obrzęki obwodowe oraz 

cechy enteropatii. Z drugiej jednak strony nie stwierdza się cech kacheksji, funkcja skurczowa 

lewej komory jest prawidłowa, ciśnienie płucne jest nieznacznie podniesione przy 

prawidłowych oporach przepływu, funkcja wątroby i nerek nie są upośledzone. Wydaje się 

więc, iż ten pacjent powinien zostać poddany zabiegowi pericardiectomi. Leczenie 

diuretykami należy kontynuować w celu utrzymania optymalnej hemodynamiki krążenia w 

okresie przed i po-zabiegowym.  

Z uwagi na fakt, iż u pacjenta obecne są nieprawidłowości w badaniach obrazowych 

płuc wspólna kwalifikacja (kardiolog, kardiochirurg, pulmonolog, torakochirurg oraz 

anestezjolog) powinna ustalić optymalne dalsze postępowanie dla tego pacjenta. 

PODSUMOWANIE 
Należy rozważyć pericardiectomię u tego pacjenta. Konieczna jest wspólna kwalifikacja 

(kardiolog, kardiochirurg, pulmonolog, torakochirurg oraz anestezjolog) w celu ustaleni optymalne 

dalszego postępowanie dla tego pacjenta. Pacjent powinien być poinformowany odnośnie wszystkich 

opcji terapeutycznych. 
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