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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

 Autorzy przedstawili interesujący przypadek 63-letniej chorej z nawracającym płynem 

w worku osierdziowym. Pacjentka leczona była z powodu  choroby niedokrwiennej serca, 

nadciśnienia tętniczego, napadowego migotania przedsionków (terapia dabigatranem, której 

chora zaprzestała z powodu bólów brzucha), cukrzycy typu 2, POChP, nadczynności 

tarczycy, przebyła histerektomię. Chorą przyjęto do  Oddziału Kardiologii z powodu 

narastającej od kilku dni spoczynkowej duszności, poprzedzonej gorączką, i objawami 

nieżytu żołądkowo-jelitowego. Przy przyjęciu w badaniu echokardiograficznym 

uwidoczniono znaczną ilość płynu w worku osierdziowym (do 25 mm), a także płyn w obu 

jamach opłucnowych; stwierdzono także obniżoną kurczliwość lewej komory (LVEF 40-

45%) z zaburzeniami odcinkowymi (w wywiadzie przebyty przed laty zawał serca). Badania 

laboratoryjne wykazały  podwyższone parametry reakcji zapalnej, podwyższony poziom d-

dimeru i Ca 125, obniżony poziom TSH,  troponina była ujemna. Radiologicznie pola płucne 

bez zmian zapalnych, tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy nie wykazała 

istotnych patologii. Z uwagi na szybki rytm komór rozważano kardiowersję elektryczna, od 

której odstąpiono z powodu obecności skrzepliny w uszku lewego przedsionka.  Wykonano 

perikardio- i torakocentezę ewakuując krwisty płynu o charakterze wysięku, cytologicznie 

charakteru zapalnego bez komórek nowotworowych, posiewy były ujemny. Uzyskano 

przejściową poprawę kliniczną, jednak po kilku dniach doszło do objawowego nawrotu płynu 

w worku osierdziowym i jamach opłucnowych, punkcją uzyskano płyn barwy słomkowej. 

Wdrożono leczenie antybiotykiem, kolchicyną, NLPZ, HDCz, furosemid, jednak wobec 

narastania płynu z towarzyszącą dusznością pomimo farmakoterapii wykonano ponowną  

perikardiocentezę (uzyskano także płyn słomkowej barwy). Rozszerzono diagnostykę pod 

kątem chorób autoimmunologicznych i gruźlicy – wyniki były ujemne. Stan ogólny  pacjentki 

uległ poprawie, płyn w worku osierdziowym nie narastał (w ostatniej ocenie 

echokardiograficznej       

maksymalnie 5 mm), uzyskano również dobra kontrolę rytmu komór i włączono doustna 

antykoagulację VKA. 
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DYSKUSJA 

Szacuje się, że zapalenie osierdzia jest przyczyna do 5% zgłoszeń na oddziały pomocy 

doraźnej. Najczęstszą przyczyną infekcyjnego zapalenia osierdzia są różnorakie infekcje 

wirusowe, w przypadku etiologii gruźliczej śmiertelność chorych nieleczonych dochodzi do 

85%.  Zapalenie towarzyszy często chorobom układowych, może wikłać zawał serca lub 

niedoczynność tarczycy, operacje torako- i kardiochirurgiczne i urazy, bywa wywołane 

niektórymi lekami (np. amiodaron, diuretyki tiazydowe, cyklosporyna),  natomiast w ok. 1/3  

przypadków przyczyna pozostaje nieznana. Płyn w worku osierdziowym może być objawem 

procesu rozrostowego (pierwotnego lub wtórnego). Z uwagi na przebieg kliniczny 

wyróżniamy zapalenie osierdzia ostre, przewlekłe i nawracające. Najczęstszymi objawami są 

ból w klatce piersiowej, duszność, suchy kaszel.  Podstawowa rolę w diagnostyce i leczeniu 

chorób osierdzia) pełnią badania nieinwazyjne, z których najważniejszym pozostaje 

echokardiografia przezklatkowa (TTE). Według obowiązujących wytycznych ESC 

bezwzględnymi wskazaniami do perikardiocentezy są: tamponada serca, rozkurczowa 

grubość warstwy płynu powyżej 20 mm w TTE, podejrzenie ropnego lub gruźliczego 

zapalenia osierdzia. Nieswoista farmakoterapię obejmuje niesteroidowe leki przeciwzapalne 

(najczęściej ibuprofen), kolchicynę, glikokortykosteroidy. Terapię swoistą warunkuje 

etiologia. W przypadku częstych nawrotów opornych na  leczenie zachowawcze rozważa się 

perikardiektomię.    
 

OPINIA EKSPERTA 
 

W przedstawionym przez autorów przypadku w trakcie diagnostyki różnicowej płynu 

w worku osierdziowym wykluczono ostry zespól wieńcowy, infekcję bakteryjną, w tym 

gruźliczą, chorobę autoimmunologiczną i  nowotworową.  Objawy ogólne poprzedzające 

przyjęcie do Oddziały sugerują w pierwszej kolejności etiologię wirusową, przyjmowanie 

dabigatranu  mogło przyczynić się do powstania krwistego płynu zapalnego  w worku 

osierdziowego i opłucnowego. Pacjentka każdorazowo miała wskazania do terapeutycznej 

perikardiocentezy, która wspomagana  farmakoterapią zaowocowała poprawą stanu ogólnego. 

Z uwagi na podwyższony poziom d-dimeru rozważyć należy wykonanie scyntygrafii 

perfuzyjno-wentylacyjnej płuc lub tomografii komputerowej klatki piersiowej w algorytmie 

zatorowości oraz konsultację endokrynologiczną. Chora w chwili obecnej nie wymaga 

leczenia torakochirurgicznego, zalecana jest regularna kontrola kardiologiczna.        

 

PODSUMOWANIE 

 
Zalecane jest objęcie pacjentki ścisłą obserwacją kardiologiczną. Pacjentka nie 

wymaga diagnostyki i leczenia torakochirurgicznego.   
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