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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

 Pacjentka lat 63 z wywiadem choroby niedokrwiennej serca, po zawale m. sercowego 

ścian dolnej i przedniej ( 2009 ), z cukrzycą t.2, otyłością, nadciśnieniem tętniczym, 

przetrwałym migotaniem przedsionków oraz POChP i przewlekłą chorobą nerek, po 

usunięciu macicy, przyjęta do Oddziału Kardiologii z powodu spoczynkowej duszności, która 

narastała od kilku dni przed przyjęciem. W UKG przyłóżkowym stwierdzono znaczną ilość 

płynu w worku osierdziowym- do 36mm za tylną ścianą. Wykonano perikardiocentezę 

ewakuując ok 100ml krwistej treści. Posiew płynu ujemny, charakter wysiękowy. Pobrano 

także płyn z prawej jamy opłucnowej- płyn wysiękowy. Badanie cytologiczne płynu z ww 

jam ciała nie wykazało komórek nowotworowych. Z powodu wysokiego poziomu 

parametrów zapalnych włączono antybiotyk oraz leki p/zapalne. Z powodu podwyższonego 

poziomu Ca125 pacjentka konsultowana ginekologicznie- nie stwierdzono patologii. W TK 

brzucha ( bez podania kontrastu z powodu uczulenia ) nie stwierdzono nieprawidłowości w 

zakresie narządu rodnego, opisano jedynie obecność ciągów węzłów chłonnych o średnicy 

ok10 mm powyżej kręgosłupowej odnogi prawej kopuły przepony. Po przejściowej poprawie 

stwierdzono ponowne zwiększenie ilości płynu w osierdziu. Wykonano ponowną punkcję 

odbaczającą, stwierdzono słomkowy, wysiękowy płyn. Ponownie wykonano punkcję jamy 

opłucnowej. W badaniu cytologicznym bez komórek nowotworowych. Ponownie włączono 

odstawiony wcześniej antybiotyk, do leczenia dodano kolchicynę. Parametry stanu zapalnego 

znacznie spadły. Pacjentka stabilna klinicznie, bez nawrotu duszności. Zdecydowano o próbie 

kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków. Wykonano TEE 9.01.2014r. ( pacjentka 

odstawiła Pradaxę przed przyjęciem z powodu bólów brzucha )- stwierdzono skrzeplinę w 

uszku lewego przedsionka oraz drożny otwór owalny z ciągłym przeciekiem lewo-prawym. 

14.01.2013r. kolejny raz wróciły duszności, tachykardia, zagorączkowała. Wykonano badania 

w kierunku TBC, kolagenozy, amyloidozy – ujemne. Utrzymano leczenie przeciwzapalne 

(Diclak i Kolchicyna). w ciągu następnych dni stan pacjentki ustabilizował się. Gorączka i 

duszności nie wracały, ilość płynów w osierdziu utrzymuje się jak w badaniu z 13.01.2014r.  

W stanie stabilnym, bez gorączki, bez duszności spoczynkowej, z migotanie przedsionków, 
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wypisana do domu. W chwili obecnej pacjentka czuje się dobrze. W kontrolnym badaniu 

UKG niewielka ilość płynu do 5 mm przed ścianą przednią. 

 

DYSKUSJA 

Wysięk osierdziowy jest częstym znaleziskiem codziennej praktyce 

klinicznej.Pierwszym wyzwaniem dla lekarza jest próba ustalenia etiologii. Czasami wysięk 

osierdziowy można łatwo zdiagnozować jako związany ze znaną chorobą podstawową, taką 

jak ostry zawał mięśnia sercowego, operacja kardiochirurgiczna, schyłkowa niewydolność 

nerek lub przerzutu nowotworowego.Gdy brak jest oczywistej przyczyny, w celu ustalenia 

diagnozy przydatne być mogą niektóre wyniki badań dodatkowych. Obecność ostrych 

objawów zapalnych (ból w klatce piersiowej, gorączka, tarcie osierdziowe) jest czynnikiem 

prognostycznym dla ostrego idiopatycznego zapalenia osierdzia, niezależnie od ilości 

wysięku lub obecności lub braku tamponady. Masywny wysięk z brakiem objawów zapalenia 

i braku tamponady jest objawem rokowniczym rokowniczym dla diagnozy przewlekłego 

idiopatycznego wysięku osierdziowego, a tamponada bez objawów zapalnych dla 

nowotworowego wysięku osierdziowego. Względy epidemiologiczne są bardzo ważne, 

ponieważ w krajach rozwiniętych ostre idiopatyczne zapalenie osierdzia i idiopatyczny 

wysięk osierdziowy mają najczęstszą znaną etiologię, ale w niektórych krajach słabiej 

rozwiniętych gruźlicze zapalenie osierdzia jest główną przyczyną wysięku 

osierdziowego.Drugą kwestią jest ocena niestabilności hemodynamicznej spowodowanej 

płynem w worku osierdziowym. Tamponada serca nie jest zjawiskiem"wszystko albo nic" , 

ale zespołem z kontinuum nasilenia, od bezobjawowego wzrostu ciśnienia 

wewnątrzosierdziowego wykrywalnego tylko przez metody hemodynamiczne do tamponady 

objawowej klinicznie definiowanej przez obecność duszności, tachykardii, rozdęcia żył 

szyjnych, tętno dziwaczne, a w cięższych przypadkach niedociśnienie tętnicze i wstrząs. 

Echokardiograficzne rozpoznanie tamponady jest prawdopodobne przy  obecności zapadania 

światła komór i charakterystycznej zmienności oddechowej napływu przez zastawkę  

dwudzielną i trójdzielną. Leczenie jest warunkowane głównie obecnością objawów zapalnych 

i choroby podstawowej, jeżeli takowa występuje. Drenaż osierdzia jest konieczny, gdy obecne 

są  kliniczne objawy tamponady. W przypadku braku klinicznych cech tamponady, badanie 

płynu osierdziowego jest wskazane, gdy nie ma klinicznego podejrzenia ropnego zapalenia 

osierdzia oraz u pacjentów z nowotworami. U pacjentów z przewlekłym masywnym 

idiopatycznym wysiękiem osierdziowym powinien również zostać rozważony drenaż 

osierdzia z powodu ryzyka wystąpienia nieoczekiwanej tamponady. Wybór metody drenażu 

osierdzia jest zależny od etiologii wysięku. Prosta perikardiocenteza jest zazwyczaj 

wystarczająca u pacjentów z ostrym idiopatycznym lub wirusowym zapaleniem osierdzia. 

Ropne zapalenie osierdzia należy ewakuować chirurgicznie, zwykle poprzez pericardiotomię 

podmostkową. Nowotworowy wysięk osierdziowy stanowi trudne wyzwanie, ponieważ 

nawroty gromadzenia się płynu osierdziowego są bardzo częste. Możliwości terapeutyczne 

obejmują przedłużony drenaż żylny osierdzia, przezskórną pericardiostomię i doosierdziowe 

stosowanie leków przeciwnowotworowych i skerotyzujących. Masywne przewlekłe 

idiopatyczne zapalenie osierdzia zwykle nie reagują na leczenie i mają tendencję do 

nawrotów po perikardiocentezie, tak że rozległa przednia perikardiektomia jest konieczna w 

wielu przypadkach.  
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OPINIA EKSPERTA 
 

Leczenie płynu osierdziowego  jest podyktowane głównie przez obecność objawów 

zapalnych i choroby podstawowej, jeżeli ona występuje. Drenażu osierdzia jest konieczny, 

gdy obecne są  kliniczne cechy tamponady. 

Pacjenci z ostrymi objawami zapalnymi (gorączka, ból w klatce piersiowej, tarcie 

osierdziowe) powinni otrzymywać aspirynę lub niesteroidowe leki przeciwzapalne. W 

warunkach ostrego zapalenia należy unikać stosowania sterydów, gdyż zwiększa ono 

prawdopodobieństwo nawrotów. Kolchicyna ma ustalone wskazanie u pacjentów z 

nawracającym płynem w osierdziu. Sugerowano się jej użyteczność w pierwszym etapie 

ostrego zapalenia osierdzia, aby uniknąć pojawienia się nawrotów. Pacjenci z ostrym 

zapaleniem osierdzia pochodzenia wirusowego lub idiopatycznym mogą być leczeni 

ambulatoryjnie, pod warunkiem nieobecności klinicznych czynników predykcyjnych złego 

rokowania (tamponady serca, wysięku osierdziowego, ciężkiej immunosupresji, doustnego 

leczenia przeciwzakrzepowego lub gorączki> 38 ° C. Leczenie wysięku o znanej etiologii 

(bakteryjne, gruźlicze) powinno być skierowane przeciwko czynnikowi sprawczemu z 

zastosowaniem drenażu osierdzia w przypadku obecności niestabilności hemodynamicznej. 

Ścisła kontrola w ciągu pierwszych tygodni lub miesięcy jest konieczna ze względu na 

możliwość ewolucji do zapalenia osierdzia. Kiedy ostremu wirusowemu lub idiopatycznemu 

zapaleniu osierdzia towarzyszy umiarkowany lub ciężki wysięk należy wykonywać regularną 

kontrolę echokardiograficzną (początkowo co tydzień), aż do ustąpienia objawów choroby.  
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