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Ступінь переконливості доказів щодо певного діагностичного чи терапевтичного
втручання залежить від доступних даних: рівень A – дані, отримані у кількох
рандомізованих клінічних дослідженнях або метааналізах; рівень B – дані, отримані у
одному рандомізованому клінічному дослідженні або в нерандомізованих дослідженнях;
рівень C – узгоджена думка експертів.
Показання щодо різних тестів та процедур поділено на три класи:
•
•
•
•
•

клас I – докази і/або загальна згода щодо сприятливого впливу, користі та
ефективності певної процедури або методу лікування;
клас II – суперечливі докази і/або розходження думок щодо користі/ефективності
процедури або лікування;
IIa: докази/думки переважно свідчать про користь/ефективність;
IIb: користь/ефективність значно менше переконливі на основі існуючих
доказів/думок;
клас III – докази або загальна згода, що процедура або лікування
некорисні/неефективні і в деяких випадках можуть бути шкідливими.

Етіологія та класифікація захворювань перикарда
Спектр захворювань перикарда включає вроджені дефекти, перикардит (сухий, випітний,
випітний констриктивний і констриктивний), новоутворення і кісти. За етіологією
розрізняють: інфекційний перикардит, перикардит при системних аутоімунних
захворюваннях, (ауто)імунний процес типу 2, постінфарктний синдром і аутореактивний
(хронічний) перикардит (табл. 1).

Таблиця 1 Огляд етіології, частоти виникнення і патогенезу перикардиту

Примітки. 1 У популяції 260 послідовних пацієнтів, яким здійснювали перикардіоцентез, перикардіоскопію
та епікардіальну біопсію (Марбурзький реєстр перикардиту, 1988–2001). 2 Частота виникнення перикардиту
у певній популяції пацієнтів (наприклад, із системним червоним вовчаком). 3 У популяції пацієнтів з
неопластичним перикардитом.

Перикардіальні синдроми
Вроджені дефекти перикарда
До вроджених дефектів перикарда (1 на 10000 аутопсій) належать часткова відсутність
перикарда зліва (70 %), справа (17 %) або тотальна двобічна (рідко) відсутність перикарда.

Інші вроджені аномалії зустрічаються приблизно у 30 % пацієнтів. Більшість пацієнтів з
повною відсутністю перикарда є безсимптомними. Гомолатеральне зміщення серця та
підвищена рухомість серця збільшують ризик травматичного розшарування аорти.
Часткові лівобічні дефекти можуть ускладнюватися герніацією (килоутворенням) і
странгуляцією (зовнішнім стисканням) серця, що може супроводжуватися болем у грудній
клітці, відчуттям нестачі повітря, синкопе або призводить до раптової смерті. При
посиленні зовнішнього стискання показана хірургічна перикардіопластика.
Гострий перикардит
Гострий перикардит, незалежно від етіології може бути сухим, фібринозним або випітним.
Алгоритм діагностики наведено у табл. 2. Поширеними продромальними проявами є
лихоманка, нездужання або міалгія, але у пацієнтів літнього віку лихоманка може не
виникати. Основні симптоми – біль за грудниною або в лівій прекардіальній ділянці (може
бути “плевритичного” характеру або нагадувати ішемію, змінюється залежно від
положення тіла) і відчуття нестачі повітря. Шум тертя перикарда може бути
транзиторним, моно-, бі- або трифазним. Може бути наявним випіт у перикард. Ритм
серця, як правило, прискорений і регулярний. Зниження вольтажу ЕКГ та прояви
електричної альтерації піддаються зворотному розвитку після дренажу випоту. Методом
вибору для виявлення випоту, супутнього серцевого або парасерцевого захворювання є
ехокардіографія.
Таблиця 2 Алгоритм проведення діагностики і послідовність дій при гострому перикардиті
(рівень доказів В для всіх процедур)

Примітки. 1 Типово зміни виникають у відведеннях: I, II, aVL, aVF, V3–V6. Депресія сегмента ST завжди
спостерігається у відведенні aVR, часто – у V1, інколи – у V2. Інколи стадія IV не виникає і зберігаються
перманентні інверсії та сплощення зубця Т. Якщо ЕКГ уперше зареєстрована у стадії ІІІ, перикардит
неможливо віддиференціювати за ЕКГ від дифузного пошкодження міокарда, “бівентрикулярного
перевантаження” або міокардиту. ЕКГ при ранній реполяризації дуже подібна до стадії І. На відміну від
стадії І, ця ЕКГ не піддається далі швидкій динаміці, і елевації точки J звичайно супроводжуються
осциляцією або зазубриною в кінці комплексу QRS безпосередньо перед точкою J і в точці J (найкраще
видно у відведеннях з високими зубцями R i T – амплітуда значна при феномені ранньої реполяризації).
Перикардит імовірний, якщо у відведенні V6 точка J розташована на більш як 25 % вище від висоти зубця Т
(якщо використовувати сегмент PR як вихідний).
2 Серцевий тропонін І виявляли у 49 % і на рівні понад 1,5 нг/мл у 22 % із 69 пацієнтів з гострим
перикардитом (лише таких з елевацією ST на ЕКГ). В іншому дослідженні тропонін І виявляли у 10 з 14

пацієнтів з медіанною піковою концентрацією 21,4 мг/мл (діапазон від 0,5 до 50 нг/мл і більше). Підвищення
МВ-креатинкінази спостерігали у 8 з 14 пацієнтів з медіанним піком 21 Од/л (діапазон 13–43), що відповідає
відносному індексу 10,2 % від загальної активності креатинкінази.

Ознаками периміокардиту є глобальна або регіональна дисфункція міокарда, підвищення
вмісту тропонінів І або Т, МВ-креатинкінази, міоглобіну і фактора некрозу пухлини.
Можуть спостерігатися новий тон S3 при аускультації серця, випукле підвищення
сегмента J-ST на ЕКГ, фіксація Індіум-111-маркованих антиміозинових антитіл, а також
структурні зміни при магнітно-резонансній візуалізації серця, але лише
ендоміокардіальна/епіміокардіальна біопсія дозволяє підтвердити діагноз.
Показана госпіталізація для визначення етіології, спостереження щодо виявлення
тампонади серця, а також оцінки ефективності лікування. Основою терапії є нестероїдні
протизапальні препарати (НСПЗП) (рівень доказів В, показання класу І). У літніх
пацієнтів слід уникати застосування індометацину через можливість зменшення
кровотоку в вінцевих артеріях. Перевагу надають ібупрофену, що зумовлено нечастим
виникненням побічних ефектів, сприятливим впливом на коронарний кровотік та великий
діапазон доз. Залежно від тяжкості захворювання і реакції на ібупрофен спочатку його
можна призначити у дозі 300–800 мг кожні 6–8 год і продовжувати лікування протягом
кількох днів або тижнів, краще – до повного зникнення випоту. Слід забезпечити захист
шлунково-кишкового тракту. Також ефективним при першому нападі і для запобігання
рецидивам є колхіцин(у дозі 0,5 мг двічі на день), як доповнення до НСПЗП або як
монотерапія (рівень доказів В, показання класу ІІа). Цей препарат добре переноситься, має
меншу частоту побічних ефектів, ніж НСПЗП. Системну терапію кортикостероїдами слід
застосовувати лише при захворюваннях сполучної тканини, аутореактивному або
уремічному перикардиті. Інтраперикардіальна аплікація дозволяє уникнути системних
побічних ефектів кортикостероїдів і є високоефективною (рівень доказів В, показання
класу ІІа). Після одужання пацієнтів слід контролювати прояви констрикції.

Хронічний перикардит
Хронічний (понад 3 міс) перикардит включає випітну (запальний або гідроперикард при
серцевій недостатності), адгезивну і констриктивну форми захворювання. Симптоми, як
правило, м’які (біль у грудях, серцебиття, втома), залежать від ступеня компресії серця і
запалення перикарда. Діагностичний алгоритм подібний до такого при гострому
перикардиті (див. табл. 2). Виявлення курабельних причин (таких як туберкульоз,
токсоплазмоз, мікседема, аутоімунні і системні захворювання) забезпечує успіх
специфічної терапії. Підходи до симптоматичного лікування та показання до
перикардіоцентезу такі ж, як при гострому перикардиті. При частих і симптомних
рецидивах слід розглянути можливість балонної перикардіотомії або перикардектомії
(рівень доказів В, показання класу ІІb).
Зворотний перикардит
Цим терміном позначають випадки 1) інтермітуючого типу (з вільними від симптомів
інтервалами без терапії), 2) безперервного типу (після припинення протизапальної терапії
обов’язково виникає рецидив). Масивний випіт у перикард, розгорнута тампонада або
констрикція спостерігаються рідко. Ознаки імунопатологічного процесу такі: 1) латентний
період триває протягом кількох місяців; 2) наявність протисерцевих антитіл; 3) швидка
відповідь на лікування стероїдами, подібність та співіснування зворотного перикардиту та
інших аутоімунних станів (системний червоний вовчак, сироваткова хвороба (serum
sickness), полісерозит, постперикардіотомічний/постінфарктний синдром, “черевна
хвороба” (celiac disease), дерматит типу герпесу, часті артралгії, еозинофілія, алергічні
реакції на медикаменти, алергія в анамнезі). Повідомляли також про потенційні фонові
генетичні розлади: аутосомно-домінантне успадкування з неповною пенетрацією та
пов’язане із статтю успадкування (зворотний перикардит, асоційований з
внутрішньоочною гіпертензією).
Симптоматичне лікування базується на обмеженні навантажень та заходах, які
застосовуються при гострому перикардиті. При неефективності НСПЗП і кортикостероїдів
для запобігання рецидивам застосовують колхіцин. В одному з досліджень при лікуванні
колхіцином протягом 1004 “людино-місяців” рецидиви спостерігали лише в 13,7 %
випадків. При спостереженні протягом 2333 “людино-місяців” у 60,7 % пацієнтів не було
рецидивів. Рекомендована доза становить 2 мг на добу протягом одного або двох днів,
після чого призначають дозу 1 мг на добу (рівень доказів В, показання класу І).
Кортикостероїди повинні застосовуватися лише у пацієнтів із поганим загальним станом
або при частих кризах (рівень доказів С, показання класу ІІа). Поширена помилка полягає
у використанні дози, надто низької для отримання ефекту, абонадто швидкому зменшенні
дози. Рекомендоване дозування: преднізолон 1–1,5 мг/кг, принаймні протягом 1 міс. Якщо
в пацієнтів не спостерігають адекватної відповіді, можна додати азатіоприн (75–100 мг на
добу) або циклофосфамід. Дозу кортикоїдів повільно зменшують протягом 3 міс. Якщо

продовжують виникати симптоми, слід повернутися до останньої дози, при якій вдавалося
усунути клінічні прояви, зберігати цю дозу протягом 2–3 тиж, і потім почати повільне
зменшення дози. На фоні зменшення дози пізніше слід призначити протизапальну терапію
колхіцином або НСПЗП. Відновлене лікування слід продовжувати протягом принаймні
трьох місяців. Перикардектомія показана лише при частих рецидивах з вираженими
симптомами, резистентних до медикаментозного лікування (рівень доказів В, показання
класу ІІа). Перед проведенням перикардектомії пацієнт повинен отримувати лікування без
стероїдів протягом кількох тижнів. Повідомляли про випадки рецидивів після
перикардектомії, можливо, внаслідок неповної резекції перикарда.
Випіт у перикард і тампонада серця
Випіт у перикард може проявлятися як транссудат (гідроперикард), ексудат, піоперикард і
гемоперикард. Великі випоти поширені при новоутвореннях, туберкульозі,
холестериновому, уремічному перикардиті, мікседемі і паразитозах. Випоти, які
формуються повільно, відзначаються відсутністю симптомів, тоді як при швидкому
накопиченні менших випотів може одразу виникнути тампонада. Локалізовані випоти
більш поширені при наявності рубця (після хірургічного втручання, травми або при
гнійному перикардиті). Масивні хронічні випоти у перикард спостерігаються рідко (2–3,5
% від усіх великих випотів). Серцева тампонада є декомпенсованою фазою компресії
серця, що викликана накопиченням випоту та підвищеним внутрішньоперикардіальним
тиском. При “хірургічній” тампонаді внутрішньоперикардіальний тиск збільшується
швидко, протягом хвилин-годин (наприклад, у випадку кровотечі), тоді як
малоінтенсивний запальний процес розвивається протягом днів-тижнів до виникнення
компресії серця (“медична” тампонада). Серцеві тони дистантні. Можна спостерігати
ортопное, кашель і дисфагію, інколи з епізодами непритомності. При прихованому
розвитку тампонада може одразу протікати з ускладненнями (ниркова недостатність,
абдомінальна плетора, шокова печінка і мезентеріальна ішемія). У 60 % пацієнтів
причиною випоту в перикард є діагностоване раніше захворювання. Тампонада без двох
або більше ознак запалення (типовий біль, шум тертя перикарда, лихоманка, дифузна
елевація ST), як правило, асоціюється із злоякісним випотом (імовірність збільшується у
2,9 разу). На ЕКГ можна спостерігати зменшення вольтажу QRS і T, депресію сегмента
PR, зміни ST-T, блокади ніжок пучка Гіса, а також ознаки електричної альтерації (які рідко
спостерігаються за відсутності тампонади). При рентгенографії органів грудної клітки
великі випоти проявляються як кардіомегалія з різкими краями (силует “пляшки з
водою”). На рентгенограмах у бокових проекціях про наявність рідини у перикарді
можуть свідчити прозорі лінії всередині кардіоперикардіальної тіні (епікардіальне “гало”).
За цією ознакою можна здійснювати рентгенологічний контроль перикардіоцентезу.
Сепарацію шарів перикарда можна виявити при ехокардіографічному дослідженні, якщо
кількість рідини у перикардіперевищує 15–35 мл (див. рис. 1). Розмір випоту можна
класифікувати таким чином: 1) малий (еховільний простір у діастолу менше 10 мм), 2)
помірний (10–20 мм), 3) великий (20 мм і більше), 4) дуже великий (20 мм і більше з
компресією серця). При парастернальному доступі за довгою віссю перикардіальна рідина
відображається у задньому атріовентрикулярному жолобі (grоove), тоді як плевральна
рідина продовжується під лівим передсердям, позаду від низхідної аорти. При великих
перикардіальних випотах серце може вільно рухатися всередині перикардіальної
порожнини (“серце на качелях”), індукуючи псевдопролапс і псевдосистолічний передній
рух мітрального клапана, парадоксальний рух міжшлуночкової перегородки та
середньосистолічне закриття аортального клапана. Слід зазначити, що великі випоти, як
правило, свідчать про більш серйозне захворювання. Внутрішньоперикардіальні смуги, в
поєднанні з потовщеним вісцеральним або парієтальним перикардом, часто знаходять
після опромінення грудної клітки. Рідко пухлинні маси, інколи типу цвітної капусти,

знаходять у межах перикарда або поруч із ним, і вони можуть навіть маскувати
тампонаду. Інші диференціально-діагностичні проблеми можуть виникати при таких
станах: малі локалізовані випоти, гематоми, кісти, грижа отвору Морганьї, hiatus hernia,
ліподистрофія, розміщення внизу лівої легеневої вени, лівий плевральний випіт,
кальцифікація мітрального клапана, гігантське ліве передсердя, епікардіальні відкладення
(краще диференціювати з допомогою комп’ютерної томографії) і лівошлуночкова
псевдоаневризма. При кровотечі у перикард і розвитку тромбозу типові ехопрозорі
ділянки можуть зникати, так що можна пропустити тампонаду серця. У цьому випадку
особливо корисною є черезстравохідна ехокардіографія, так само як при виявленні
метастазів і потовщенні перикарда. Комп’ютерна томографія, спін-ехо та
магніторезонансна візуалізація серця з кінопетлею можуть також використовуватися для
оцінки розміру та ступеня вираженості простих і складних випотів у перикард. Приоцінці
цими методами випоти, як правило, виявляються більшими, ніж при ехокардіографії. У
третини пацієнтів з безсимптомними великими хронічними випотами у перикард виникає
неочікувана тампонада серця. Тригерами тампонади є гіповолемія, пароксизмальна
тахіаритмія і супутній гострий перикардит. Діагностичні критерії тампонади серця
наведені у табл. 3.

Рис. 1. Класифікація перикардіальних випотів за Horowitz: тип А: відсутність випоту; тип
В: сепарація епікарда і перикарда (3–16 мл); тип С1: систолічна і діастолічна сепарація

епікарда і перикарда (малий випіт понад 16 мл); тип С2: систолічна і діастолічна сепарація
епікарда і перикарда з посиленим рухом перикарда; тип D: виражена сепарація епікарда і
перикарда з великим еховільним простором; тип Е: потовщення перикарда (понад 4 мм);
EN – ендокард; EP – епікард; Р – перикард.

Таблиця 3 Діагностика тампонади серця

Примітки. 1 Розтягнення яремних вен менш виразне при гіповолемії або при “хірургічній тампонаді”.
Якщо на фоні тампонади або після пункції перикарда верифікується підвищення або відсутність зниження
тиску на шийних венах (симптом Куссмауля), слід думати про випітно-констриктивну форму захворювання.
2 Інколи спостерігається гіпертензія, особливо якщо вона виникала раніше. 3 Парадоксального пульсу нема
при тампонаді, яка ускладнює дефект міжпередсердної перегородки, а також у пацієнтів з вираженою
аортальною регургітацією. 4 Частота скорочень серця, як правило, більш як 100 за 1 хв, але може бути
нижчою при гіпотиреозі або уремії. 5 При фебрильній тампонаді можна помилково діагностувати септичний
шок. 6 Колапсу правого шлуночка може не бути при підвищенні тиску в правому шлуночку, його
гіпертрофії або інфаркті міокарда. 7 Якщо після дренажу перикардіального випоту тиск у перикарді не
зменшується нижче тиску в передсерді, слід подумати про можливість випітно-констриктивного
перикардиту.

Необхідності в перикардіоцентезі немає, якщо діагноз можна встановити іншим методом,
або якщо розміри випоту незначні чи він зникає на фоні протизапальної терапії.
Гемодинамічні порушення і тампонада серця є абсолютним показанням для дренажу
перикарда. У пацієнтів з дегідратацією і гіповолемією може спостерігатися тимчасове

покращання при внутрішньовенному введенні рідини. Коли це можливо, лікування
повинно бути спрямоване на корекцію фонового захворювання. Навіть при ідіопатичних
випотах тривалий катетерний дренаж перикарда (в середньому протягом 3 днів,
максимально до 13 днів) асоціювався з нижчою частотою рецидивів, ніж у пацієнтів без
катетерного дренажу, протягом 3,8 року (відповідно 6 і 23 %). При резистентних
неопластичних процесах необхідні внутрішньоперикардіальне введення ліків, перкутанна
балонна перикардіотомія або, рідко, – перикардектомія. Хірургічні методи рекомендують
лише пацієнтам з дуже великим хронічним випотом, якщо повторний перикардіоцентез
і/або внутрішньоперикардіальне введення ліків не ефективні.
Констриктивний перикардит
Констриктивний перикардит – нечастий, але тяжкий, інвалідизуючий наслідок хронічного
запалення перикарда, що призводить до порушення наповнення шлуночків та погіршення
їх функції. Донедавна важливою діагностичною рисою констриктивного перикардиту
вважали потовщення перикарда. Проте у великій серії спостережень, проведених у клініці
Мейо, констрикцію спостерігали у 18 % пацієнтів з нормальною товщиною перикарда.
Частими причинами захворювання, яке може проявлятися різними патанатомічними
формами(рис. 2), є туберкульоз, опромінення середостіння та перенесені раніше хірургічні
втручання на серці. Рідко констриктивний перикардит виникає лише в епікардіальному
шарі, у пацієнтів з раніше видаленим парієтальним перикардом. Нечасто зустрічається
транзиторний констриктивний перикардит, при якому немає показань для
перикардектомії. Пацієнти скаржаться на втому, периферичні набряки, задишку,
набрякання в ділянці живота, яке може посилюватися внаслідок ентеропатії з втратою
білка. У типових випадках існує тривала затримка між початковим запаленням перикарда
і початком констрикції. У декомпенсованих пацієнтів можна спостерігати венозний застій,
гепатомегалію, плевральні випоти і асцит. Гемодинамічні порушенняпосилюються
внаслідок систолічної дисфункції, зумовленої міокардіальним фіброзом або атрофією.
Клінічні, ехокардіографічні і гемодинамічні параметри наведено у табл. 4.
Диференціальну діагностику здійснюють пацієнтам з гострою дилатацією серця, емболією
легень, інфарктом правого шлуночка, випотом у перикард, хронічними обструктивними
захворюваннями легень і рестриктивною кардіоміопатією. Найкращий шлях диференціації
констриктивного перикардиту і рестриктивної кардіоміопатії – проаналізувати зміни
дихання зі змінами переднавантаження або без них методом доплерехокардіографії.
Корисними можуть бути також фізикальні знахідки, ЕКГ, рентгенографія грудної клітки,
комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна візуалізація, оцінка гемодинаміки, а також
ендоміокардіальна біопсія.

Рис. 2. Патанатомічні форми констриктивного перикардиту порівняно з рестриктивною
кардіоміопатією: а – аннулярна форма констрикції перикарда із двобічним потовщенням
перикарда вздовж передсердно-шлуночкових борозен з нормальною конфігурацією обох
шлуночків та збільшенням передсердь; б – лівобічна форма констрикції перикарда з
потовщеним перикардом вздовж лівого шлуночка і правобічним згином міжшлуночкової
перегородки з трубкоподібною конфігурацією переважно лівого шлуночка та збільшенням
обох передсердь (показана латеральна стернотомія і часткова перикардектомія); в –
правобічна форма констрикції перикарда з потовщеним перикардом вздовж правого
шлуночка і лівобічним згином міжшлуночкової перегородки з трубкоподібною
конфігурацією переважно правого шлуночка та збільшенням обох передсердь (показана
серединна стернотомія і часткова перикардектомія); г – атрофія міокарда і глобальна
форма констрикції перикарда з двобічним потовщенням перикарда вздовж обох
шлуночків. Перикард відділений від стінки правого шлуночка тонким шаром
субепікардіальних відкладень. Трубкоподібна конфігурація обох шлуночків та збільшення
обох передсердь. Зменшення товщини міжшлуночкової перегородки і задньобокової
стінки лівого шлуночка менше 1 см дозволяє припустити атрофію міокарда
(перикардектомія протипоказана); д – периміокардіальний фіброз і глобальна форма
констрикції перикарда з двобічним збільшенням товщини перикарда вздовж обох
шлуночків. Проте, справа перикард збільшеної товщини неможливо відділити від
хвилеподібної тонкої стінки шлуночка, що дозволяє припустити периміокардіальний
фіброз (перикардектомія протипоказана); е – глобальна форма констрикції перикарда з
двобічним потовщенням перикарда вздовж обох шлуночків. Перикард відділений від
стінки правого шлуночка тонким шаром субепікардіальних відкладень. Трубкоподібна
конфігурація обох шлуночків та збільшення обох передсердь (показані серединна
стернотомія і перикардектомія); є – рестриктивна кардіоміопатія з нормальним тонким
перикардом вздовж обох шлуночків, конфігурація яких нормальна, із збільшенням обох
передсердь.

Таблиця 4 Діагностичні підходи при констриктивному перикардиті

Примітки. 1 Потовщення перикарда не завжди свідчить про констрикцію (відсутнє у 18 % із 143 випадків з
верифікованим діагнозом). Якщо клінічні, ехокардіографічні або інвазивні гемодинамічні риси вказують на
констрикцію, нормальна товщина перикарда не дозволяє відкинути необхідність у перикардектомії. 2
Діагноз тяжко встановити при фібриляції передсердь. Діастолічний зворотний потік крові у печінкових
венах у фазі видиху спостерігають навіть тоді, коли тип швидкості потоку непереконливий. 3 У пацієнтів з
підвищеним тиском у передсердях або змішаною констрикцією і рестрикцією спостерігають зміни у зв’язку
з фазами дихання менше 25 %. Для демаскування констриктивного перикардиту можна здійснити
провокаційний тест з підняттям голови або переходом у сидяче положення, що дозволяє зменшити
переднавантаження. 4 На ранній стадії або при прихованій формі цих ознак може не бути, і для
встановлення діагнозу здійснюють швидку інфузію 1–2 л фізіологічного розчину. Гемодинаміка
констриктивного типу може маскуватися або ускладнюватися через захворювання клапанів серця або
ішемічну хворобу серця. 5 При хронічному обструктивному захворюванні легень швидкість мітрального
потоку зменшується майже на 100 % під час вдиху і збільшується під час видиху. Швидкість піку Е найвища
наприкінці видиху (при констриктивному перикардиті вона найбільша відразу після початку видиху). Крім
того, потік у верхній порожнистій вені збільшується під час вдиху при хронічних обструктивних
захворюваннях легень, тоді як при констриктивному перикардиті він істотно не змінюється у зв’язку з
фазами дихання.

Перикардектомія – єдиний спосіб лікування перманентної констрикції. Показання
базуються на клінічних симптомах, даних ехокардіографії, комп’ютерної томографії,
магніторезонансної візуалізації, катетеризації серця. Існують два стандартні підходи,
спрямовані на резекцію ураженого перикарда: 1) пантеро-латеральна торакотомія (5-й
міжреберний проміжок) і 2) медіанна стернотомія (швидший доступ до аорти і правого
передсердя для екстракорпорального кровообігу). Не рекомендують первинне
встановлення кардіопульмонального шунта, що зумовлено небезпекою дифузної
кровотечі внаслідок системної гепаринізації. Якщо наявні тяжкі кальцифіковані адгезії
між пери- та епікардом, або при загальному ураженні епікарда (“зовнішнє фарфорове
серце”), хірургічне втручання супроводжується високим ризиком неповного успіху або
тяжкого пошкодження міокарда. Альтернативний підхід у таких випадках – “лазерне
гоління” з допомогою лазера “Ексимер”. Ділянки вираженої кальцифікації або щільного
утворення рубцівможна зберегти для уникнення великої кровотечі. Рівень смертності при
операції перикардектомії, з огляду на констриктивний перикардит, становить 6–12 %. Про
повне відновлення серцевої гемодинаміки повідомляють лише у 60 % пацієнтів. Період

сповільнення (DT) може залишитися подовженим, а післяопераційні коливання
мітрального/трикуспідального потоку відзначено у 9–25 % хворих. Фракція викиду лівого
шлуночка може підвищитися внаслідок покращання наповнення. Основні ускладнення –
гостра післяопераційна серцева недостатність і розрив стінки шлуночка. Серцева
смертність і захворюваність при перикардектомії переважно зумовлені нерозпізнаними
перед операцією атрофією або фіброзом міокарда (див. рис. 2). Виключення пацієнтів із
значним фіброзом і/або атрофією міокарда дозволили зменшити рівень смертності при
перикардектомії до 5 %. Післяопераційний синдром низького серцевого викиду лікують
шляхом введення рідини, катехоламінів, високих доз дигоксину, а в найтяжчих випадках –
внутрішньоаортальної балонної контрпульсації. Якщо показання для хірургічного
втручання встановлені у ранні строки, тривале виживання після перикардектомії
відповідає такому в загальній популяції. Але якщо тяжкі клінічні симптоми були наявні
протягом більшого періоду часу до операції, навіть тотальна перикардектомія не
забезпечує повного відновлення.
Перикардіальні кісти
Вроджені кісти перикарда зустрічаються нечасто; вони можуть бути одно- або
багатофокусними, діаметром 1–5 см. Запальні кісти включають псевдокісти, а також
інкапсульовані і локальні випоти у порожнину перикарда, викликані ревматоїдним
перикардитом, бактеріальною інфекцією, особливо туберкульозом, травмами та
хірургічними втручаннями. Ехінококові кісти, як правило, походять із розірваних
гідатидних кіст у печінці і легенях. У більшості пацієнтів захворювання проходить без
симптомів, і кісти виявляються випадково на рентгенограмі грудної клітки як овальні,
гомогенні радіощільні утворення, як правило, у правому кардіофренному куті. Втім,
пацієнти можуть також скаржитися на дискомфорт у грудній клітці, задишку, кашель або
серцебиття внаслідок стискання серця. Корисною є ехокардіографія, але часто виникає
необхідність здійснити комп’ютерну томографію або магніторезонансну візуалізацію.
Лікування вроджених і запальних кіст полягає у перкутанній аспірації та індукції склерозу
з допомогою етанолу. Якщо ценеможливо, здійснюють торакотомію або хірургічну
резекцію з відеоконтролем. Хірургічне видалення ехінококових кіст не рекомендують.
Безпечним та ефективним методом лікування є перкутанна аспірація та інстиляція етанолу
або нітрату срібла після попереднього лікування албендазолом (у дозі 800 мг на добу
протягом 4 тиж).
Особливі форми перикардиту
Вірусний перикардит
Вірусний перикардит – найчастіше інфекційне ураження перикарда. Запальна реакція
зумовлена безпосереднім пошкодженням вірусом, імунною відповіддю (противірусною і
протисерцевою) або обома факторами. Рання реплікація вірусу у перикардіальній та
епіміокардіальній тканинах запускає клітинну і гуморальну імунну відповідь проти вірусу
і/або серцевої тканини. Фрагменти вірусного геному у тканині перикарда не обов’язково
піддаютьсяреплікації, але є джерелом антигену для стимуляції імунної відповіді.
Відкладення IgM, IgG та інколи IgA знаходять у перикарді і міокарді протягом років.
Перикардит викликають різні віруси (ентеровірус, еховірус, аденовірус, цитомегаловірус,
Епштейна–Барра, простого герпесу, грипу, parvo B19, гепатиту С, ВІЛ). Напади
ентеровірусного перикардиту спостерігають після сезонних епідемій вірусів Коксакі А+В
і еховірусу. Частота виникнення цитомегаловірусного перикардиту більша при
порушеному імунітеті та ВІЛ-інфекції. Інфекційний мононуклеоз також може
ускладнюватися перикардитом. Діагноз вірусного перикардиту неможливий без оцінки

перикардіального випоту і/або тканини перикарда/епікарда, причому бажано методом
ПЛР або гібридизації in-situ (рівень доказів В, показання класу ІІа). Збільшення у чотири
рази рівня антитіл у сироватці дозволяє припустити вірусний перикардит, але не
поставити діагноз (рівень доказів В, показання класу ІІb).
Лікування вірусного перикардиту спрямоване на усунення симптомів (дивись гострий
перикардит), запобігання ускладненням та ерадикацію вірусу. У пацієнтів із хронічним
або зворотним симптомним випотом у перикард та підтвердженою вірусною інфекцією
досліджують таке специфічне лікування: 1) цитомегаловірусний перикардит:
гіперімуноглобулін – 1 раз на день – 4 мл/кг у дні 0, 4-й і 8-й; 2 мл/кг у 12-й і 16-й дні; 2)
перикардит Коксакі В: a-інтерферон або b-інтерферон 2,5 млн МО/м2 поверхні тіла
підшкірно тричі на тиждень; 3) периміокардит на фоні аденовірусної інфекції або
parvovirus В19 – лікування імуноглобуліном 10 г внутрішньовенно у 1-й і 3-й дні протягом
6–8 год.
Перикардіальні прояви ВІЛ-інфекції можуть бути зумовлені інфекційними,
неінфекційними і неопластичними захворюваннями (саркома Капоші і/або лімфома).
Інфекційний (міо)перикардит є наслідком локальної інфекції ВІЛ і/або інших вірусних
(цитомегаловірус, простий герпес), бактеріальних (S. Aureus, K. pneumoniae, M. avium, M.
tuberculosis) та грибкових (Cryptococcus neoformans) інфекцій. При прогресуючому
захворюванні частота ехокардіографічно виявленого перикардіального випоту становить
до 40 %. Рідко спостерігається тампонада серця. Під час лікування ретровірусними
сполуками може розвинутися ліподистрофія (яку краще видно при магніторезонансній
візуалізації) з інтенсивним паракардіальним відкладенням жиру, що призводить до
розвитку серцевої недостатності. Лікування є симптоматичним, тоді як при великих
випотах і серцевій тампонаді необхідно здійснити перикардіоцентез. Використання
кортикостероїдної терапії протипоказане, за винятком пацієнтів із вторинним
туберкульозним перикардитом, як додаток до лікування туберкулостатичними засобами
(рівень доказів А, показання класу І).

Бактеріальний перикардит
Гнійний перикардит рідко спостерігається у дорослих осіб (табл. 5), але закінчується
фатальним виходом, якщо не проводити лікування. У лікованих пацієнтів рівень
смертності становить 40 %, переважно внаслідок тампонади серця, інтоксикації та
констрикції. Як правило, бактеріальний перикардит є ускладненням інфекції, джерело якої
може бути будь-де в організмі. Поширення відбувається через суміжні тканини або
гематогенно. Цьому сприяють перикардіальний випіт, імуносупресія, хронічні
захворювання (зловживання алкоголем, ревматоїдний артрит), операції на серці, травми
грудної клітки. Захворювання з’являється як гостре, короткотривале інфекційне.
Необхідно негайно виконатиперкутанний перикардіоцентез. Отримана рідина повинна
бути негайно досліджена на Грам, кислотні-швидкі (acid-fast) та грибкові знаки, після чого
здійснюють аналіз культури рідин перикарда і організму (рівень доказів В, показання
класу І). Обов’язковим є промивання перикардіальної порожнини в поєднанні з
ефективною системною антибіотикотерапією (антистафілококовий антибіотик і
аміноглікозид, після чого призначаються антибіотики, залежно від результатів аналізу
культур перикардіальної рідини і крові). Корисною, але недостатньою є
внутрішньоперикардіальна інстиляція антибіотиків (наприклад, гентаміцину). Часта
іригація порожнини перикарда урокіназою або стрептокіназою, з використанням великих
катетерів, дозволяє зволожити гнійний ексудат, але краще здійснити відкритий
хірургічний дренаж через субксифоїдальну перикардіотомію. Перикардіотомію потрібно
здійснити у пацієнтів із щільними адгезіями, локалізованими і значними гнійними
випотами, рецидивами тампонади, персистуючою інфекцією, а також прогресуванням до
констрикції. Хірургічна смертність досягає 8 %.

Таблиця 5 Диференціальна діагностика специфічних форм перикардиту

Туберкульозний перикардит
Протягом останнього десятиліття туберкульозний перикардит у розвинених країнах
переважно спостерігали у пацієнтів з імунодефіцитом (СНІД). Рівень смертності при
нелікованому гострому випітному туберкульозному перикардиті досягає 85 %.
Констрикція перикарда спостерігається у 30–50 % хворих. Клінічні прояви різноманітні:
гострий перикардит з випотом або без нього; тампонада серця, “німий”, часто великий
випіт у перикард із схильністю до рецидивів, симптоми інтоксикації з персистуючою
лихоманкою, гострий констриктивний перикардит, підгостра констрикція, випітноконстриктивний або хронічний констриктивний перикардит, і кальцифікація в перикарді.
Діагноз встановлюють при виявленні Mycobacterium tuberculosis у рідині або тканині
перикарда і/або наявності казеозних гранульом у перикарді. Слід зазначити, що ПЛР
дозволяє швидко виявити ДНК Mycobacterium tuberculosis, починаючи лише з 1 мкл
рідини перикарда. Висока активність аденозиндеамінази і концентрація гаммаінтерферону у перикардіальному випоті також дозволяють встановити діагноз з високою
чутливістю і специфічністю. Перикардіоскопія і біопсія перикарда також поліпшили
можливості діагностики туберкульозного перикардиту. Біопсія перикарда забезпечує

швидке встановлення діагнозу з кращою чутливістю, ніж перикардіоцентез (відповідно
100 і 33 %).
Виникнення перикардиту в пацієнта з діагностованим позасерцевим туберкульозом дає
серйозні підстави думати про туберкульозне походження перикардиту (слід взяти кілька
культур харкотиння). Туберкуліновий шкірний тест може бути хибнонегативним у 25–33
% випадків і хибнопозитивним у 30–40 % пацієнтів. Більш точний тест з ензимною
імуноточкою (ELISPOT) дозволяє виявити Т-клітини, специфічні для антигена
Mycobacterium tuberculosis. Периміокардіальна туберкульозна інфекція також асоціюється
з високими титрами в сироватці антиміолемальних і антиміозинових антитіл. Діагностичні
можливості перикардіоцентезу при туберкульозному перикардиті коливаються в діапазоні
30–76 %, залежно від методів, застосованих для аналізу випоту в перикард.
Перикардіальна рідина має високоспецифічну щільність (gravity), високий рівень протеїну
і велику кількість лейкоцитів (від 0,7 до 54·109/л).
Застосовувалися різні поєднання протитуберкульозних засобів з різною (6, 9, 12 міс)
тривалістю лікування. Втім, ними слід лікувати лише пацієнтів з доведеним або дуже
ймовірним туберкульозним перикардитом. Спроби профілактики констрикціїпри
хронічному перикардіальному випоті нез’ясованої етіології шляхом
протитуберкульозного лікування “ex juvantibus” не були успішними. Суперечливим
залишається застосування стероїдів. Результати метааналізу лікування пацієнтів з
випітним і констриктивним туберкульозним перикардитом дозволяли припустити, що
туберкулостатичне лікування в поєднанні зі стероїдами асоціюється з меншою кількістю
випадків смерті, меншою потребою у перикардіоцентезі або перикардектомії (рівень
доказів А, показання класу ІІb). Преднізолон застосовують у відносно високих дозах (1–2
мг/кг на день), оскільки рифампіцин індукує його метаболізм у печінці. Ця доза
зберігається протягом 5–7 днів і прогресивно зменшується до припинення лікування через
6–8 тиж. Якщо, незважаючи на комбіновану терапію, формується констрикція, показана
перикардектомія (рівень доказів В, показання класу І).
Перикардит при нирковій недостатності
Ниркова недостатність – поширена причина захворювання перикарда; великі випоти в
перикард можуть виникати у 20 % пацієнтів. Описано такі дві форми: 1) уремічний
перикардит – у 6–10 % з тяжкою нирковою недостатністю (гострою або хронічною) до
початку діалізу або невдовзі після нього. Це захворювання є наслідком запалення
вісцерального і парієтального перикарда і залежить від ступеня азотемії (азот сечовини в
крові понад 60 мг/дл); 2) перикардит, асоційований з діалізом, може виникати у 13 %
хворих на фоні підтримуючого діалізу та інколи – при хронічному перитонеальному
діалізі, внаслідок неадекватного діалізу і/або перевантаження рідиною. Із патологічних
змін виявляють адгезії між потовщеними мембранами перикарда (типу “хліб з маслом”).
Клінічні риси включають лихоманку та плевритичний біль у грудній клітці, але у багатьох
пацієнтів немає симптомів. Шум тертя перикарда може зберігатися навіть при великих
випотах або бути транзиторним. Через ураження вегетативної нервової системи у
пацієнтів з уремією, частота скорочень серця може залишатися повільною (60–80 за 1 хв)
під час тампонади, незважаючи на лихоманку і гіпотензію. Клінічна картина може
погіршуватися внаслідок анемії, зумовленої індукцією резистентності до еритропоетину.
На ЕКГ не виявляють типові дифузні елевації ST/T, які спостерігають при інших причинах
гострого перикардиту, що пояснюється відсутністю запалення міокарда. Якщо ЕКГ типова
для гострого перикардиту, слід запідозрити супутню інфекцію.

Більшість пацієнтів з уремічним перикардитом швидко відповідають на гемо- або
перитонеальнийдіаліз, із зникненням болю у грудній клітці та випоту в перикард. Для
уникнення гемоперикарду слід застосовувати вільний від гепарину гемодіаліз. Потрібно
запобігати гіпокаліємії та гіпофосфатемії з допомогою відповідних додатків до діалізного
розчину. Інтенсифікований діаліз звичайно забезпечує зникнення перикардиту через 1–2
тиж. Перитонеальний діаліз, який не потребує гепаринізації, може допомогти при
перикардиті, резистентному до гемодіалізу, або якщо не може бути виконаний вільний від
гепарину гемодіаліз. НСПЗП і системні кортикостероїди дають обмежений результат при
неефективності інтенсивного діалізу. При тампонаді серця і великих хронічних випотах,
резистентних до діалізу, потрібно здійснювати перикардіоцентез (рівень доказів В,
показання класу ІІа). При великих, стійких симптомних випотах слід призначати
внутрішньоперикардіальну інстиляцію кортикостероїдів після перикардіоцентезу або
субксифоїдальної перикардіотомії (тріамцинолон гексацетонід у дозі 50 мг кожні 6 год
протягом 2–3 днів). Перикардектомія показана лише при рефрактерності і тяжких
симптомах, що зумовлено потенційною захворюваністю і смертністю. Після пересадки
нирки протягом 2 міс розвиток перикардиту спостерігали у 2,4 % пацієнтів. Причинами
можуть бути уремія або інфекція (цитомегаловірус).
Аутореактивний перикардит і ураження перикарда при системних аутоімунних
захворюваннях
Діагноз аутореактивного перикардиту встановлюють за такими критеріями: 1) збільшення
кількості лімфоцитів і мононуклеарних клітин понад 5000 на мм3 (аутореактивний
лімфоцитарний), або наявність антитіл проти тканини серцевого м’яза
(антисарколемальних) у рідині перикарда (аутореактивний, медіаторами якого є антитіла);
2) запалення у біоптатах епікарда/ендоміокарда з кількістю клітин 14 і більше на 1 мм2; 3)
виключення активної вірусної інфекції у перикардіальному випоті та біоптатах
ендоміокарда/епіміокарда (немає ізольованого вірусу, немає титру IgM проти
кардіотропних вірусів у перикардіальному випоті, і негативного ПЛР для основних
кардіотропних вірусів); 4) туберкульоз, Borrelia burgdorferi, Chlamydia pneumoniae та інші
бактеріальні інфекції виключені на основі ПЛР і/або аналізу культури; 5) немає
непластичної інфільтрації у перикардіальному випоті та зразках біопсії; 6) немає
системних, метаболічних розладів, уремії. Внутрішньоперикардіальне застосування
тріамцинолону високоефективне, рідко супроводжується виникненням побічних ефектів.
Перикардит може виникати при системних аутоімунних захворюваннях: ревматоїдному
артриті, системному червоному вовчаку, прогресивній системній склеродермії,
поліміозиті/дерматоміозиті, змішаному захворюванні сполучної тканини, серонегативних
спондилоартропатіях, системних і гіперсенситивних васкулітах, синдромі Бехчета,
грануломатозі Вегенера, саркоїдозі. Показано інтенсивне лікування фонового
захворювання і симптоматичне ведення хворих (рівень доказів В, показання класу І).
Синдром посттравматичного серця: постперикардіотомічний синдром
Синдром посттравматичного серця формується протягом днів-місяців після травми серця
і/або перикарда. Він нагадує постінфарктний синдром, оскільки обидва синдроми є
варіантами подібного імунопатологічного процесу. На відміну від постінфарктного
синдрому, синдром посттравматичного серця швидко провокує виражену відповідь у
вигляді протисерцевих антитіл (антисарколемальних і антифібриляторних), що, імовірно,
пов’язано з більшим вивільненням антигенного матеріалу. Перикардіальний випіт також
спостерігається після ортотопічної трансплантації серця. Він виникає частіше у пацієнтів,
які під час операції отримують амінокапронову кислоту. Тампонада серця частіше

спостерігається після операцій на клапанах серця, ніж при аортокоронарному шунтуванні,
і може залежати від передопераційного застосування антикоагулянтів. Після
кардіохірургічних втручань може також виникати констриктивний перикардит.
Призначення варфарину пацієнтам з ранніми постопераційними перикардіальними
випотами спричиняє найбільший ризик, особливо коли не здійснювався перикардіоцентез
і дренаж випоту. Симптоматичне лікування призначають так, як при гострому перикардиті
(НСПЗП або колхіцин протягом кількох тижнів або місяців, навіть після зникнення
випоту). При рефракторних формах засобами вибору є пероральні кортикостероїди
протягом тривалого (3–6 міс) проміжку часу, або перикардіоцентез із
внутрішньоперикардіальною інстиляцією тріамцинолону (300 мг/м2). Досліджуються
можливості первинної профілактики постперикардіотомічного синдрому шляхом
короткочасного періопераційного застосування стероїдів або колхіцину.
Постінфарктний перикардит
Розрізняють дві форми постінфарктного перикардиту: “ранню” (епістенокардичний) і
“відстрочену” (синдром Дресслера). Епістенокардичнийперикардит, спричинений прямою
ексудацією, виникає у 5–20 % пацієнтів з трансмуральним інфарктом міокарда, але рідко
виявляється клінічно. Синдром Дресслера з’являється в період від одного тижня до
кількох місяців після початку клінічних симптомів інфаркту міокарда, його симптоми і
прояви нагадують такі при “синдромі посттравматичного серця”. Він розвивається не
обов’язково після трансмурального інфаркту і може також бути продовженням
епістенокардичного перикардиту. Частота виникнення становить 0,5–5 %, є ще нижчою у
пацієнтів, які отримують тромболітики (менше 0,5 %), і більшою – у випадках кровотечі в
перикард після антитромботичної терапії. Слід зазначити, що зміни ЕКГ часто приховані
внаслідок змін, спричинених інфарктом міокарда. Зміни ЕКГ стадії І зустрічають нечасто і
дозволяють припустити “ранній” постінфарктний синдром, тоді як відсутність типової
динаміки або позитивізація (“відновлення”) раніше інвертованих зубців Т свідчить на
користь постінфарктного перикардиту. Постінфарктний випіт у перикард понад 10 мм
найчастіше асоційований з гемоперикардом, і в двох третіх цих пацієнтів може
розвинутися тампонада/розрив вільної стінки. У таких випадках рятує життя ургентне
хірургічне лікування. Втім, якщо його здійснити неможливо або воно протипоказане, при
підгострій тампонаді альтернативою може бути перикардіоцентез з інстиляцією
фібринового клею (fibrin-glue).
Для спостереження за перебігом тампонади, здійснення диференціальної діагностики і
корекції лікування необхідна госпіталізація. Препаратом вибору є ібупрофен, який
збільшує коронарний кровотік. Також успішно застосовували аспірин у дозі до 650 мг
кожні 4 год протягом 2–5 днів. Застосування інших не стероїдних засобів пов’язане з
ризиком зменшення товщини міокарда в зоні інфаркту. Терапія кортикостероїдами може
призначатися лише при рефрактерних симптомах, але вона може сповільнити загоєння
зони інфаркту (рівень доказів В, показання класу ІІа).
Травматичний випіт у перикард і гемоперикард при розшаруванні аорти
Пряме пошкодження перикарда може бути спричинене травмами або ятрогенними
впливами. Втрата крові, вазоконстрикція і гемоторакс, які ведуть до тяжкої гіпотензії і
шоку, можуть маскувати парадоксальний пульс. Слід виконувати торакотомію та
хірургічну корекцію.
Ятрогенна тампонада найчастіше трапляється при перкутанній мітральній
вальвулопластиці, під часабо після транссептальної пункції, особливо якщо не

здійснюється катетеризація у двох площинах (biplane) і розміри лівого передсердя малі.
Пункція міжпередсердної перегородки є безболісною, але при проходженні вільної стінки
відразу виникає грудний біль. Якщо здійснюється пункція ділянок з високим тиском,
спостерігається швидке погіршення стану. Втім, при проходженні лише стінки передсердя
початок симптомів і тампонада можуть бути відстрочені на 4–6 год. Невідкладний
перикардіоцентез забезпечує успіх у 95–100 % випадків, причому смертність становить
менше 1 % (табл. 6).
Таблиця 6 Травматичний випіт у перикард

Примітка. ЧТКА – черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика.

Під час перкутанного коронарного втручання може спостерігатися розрив вінцевої артерії
з гострою або хронічною тампонадою серця. “Прорив” у лікуванні перфорації вінцевих
судин забезпечили покриті мембраною шунтуючі стенти (membrane-covered graft stents).
Перфорація вінцевої артерії провідником спостерігається нечасто, вона дужерідко
призводить до клінічно вираженої геморагії в перикарді.
Під час ендоміокардіальної біопсії правого шлуночка, через низьку жорсткість міокарда,
катетер може пройти через стінку міокарда. Частота перфорації становить 0,3–5 %; у
менш ніж половині випадків вона призводить до тампонади і колапсу кровообігу. Частота
виникнення перикардіальної геморагії при ендоміокардіальній біопсії лівого шлуночка
нижча (0,1–3,3 %). Істинна перфорація серця супроводжується раптовим виникненням
брадикардії і гіпотензії. Частота фатальних ускладнень у світовому огляді становить лише
0,05 % на 6000 випадків. У реєстрі 2537 пацієнтів у референтному центрі випадків смерті
не було.

Пенетрація правого шлуночка пейсмекерними електродами може призводити до
перикардиту з тампонадою, адгезії або констрикції. Ключовою ознакою є блокада правої
ніжки, на відміну від індукованої блокади лівої ніжки.
Тупа травма грудної клітки найчастіше спостерігається при автомобільних катастрофах.
Сила різкого зменшення швидкості може призвести до контузії міокарда з виникненням
внутрішньоперикардіальної кровотечі, розриву серця, розриву перикарда або герніації
(грижоутворення). Слід виконувати черезстравохідну ехокардіографію або негайну
комп’ютерну томографію. Після травми можна також спостерігати розрив перикарда і
частковий вихід серця в середостіння і плевральний простір.
При розриві висхідної аорти випіт у перикард діагностують у 17–45 % пацієнтів і в 48 %
випадків аутопсії (див. табл. 6). У клінічній серії випадків розшарування аорти тампонаду
серця діагностували методами комп’ютерної томографії, магніторезонансної візуалізації
або ехокардіографії у 17–33 % пацієнтів з розривом типу І, у 18–45 % – з розривом типу ІІ,
у 6 % – типу ІІІ. Перикардіоцентез протипоказаний через ризик посилення кровотечі та
поширення розшарування. Показане невідкладне хірургічне лікування (рівень доказів В,
показання класу І).
Неопластичний перикардит
Частота виникнення первинних пухлин перикарда у 40 разів менша, ніж така
метастатичних пухлин. Мезотеліома, найпоширеніша з первинних пухлини, майже завжди
не піддається лікуванню. Найбільш розповсюдженими вторинними злоякісними
пухлинами є рак легень, рак груді, злоякісна меланома, лімфоми та лейкемії. Випоти
можуть бути малими або значними, із загрозою тампонади (часті рецидиви) або
констрикцією. Даний феномен може бути навіть першим проявом злоякісного
захворювання. При малих злоякісних випотах більшість пацієнтів є “безсимптомними”.
Задишка, кашель, грудний біль, тахікардія, розтягнення яремних вен з’являються тоді,
коли об’єм рідини перевищує 500 мл. Важливими ознаками тампонади серця є
парадоксальний пульс, гіпотензія, кардіогенний шок і парадоксальний яремний венозний
пульс. Діагноз базується на підтвердженні злоякісної інфільтрації у перикард. Слід
зазначити, що майже 2/3 випадків документованого злоякісного випоту в перикард
пов’язані із незлоякісними захворюваннями, наприклад, перикардитом в результаті
опромінення інфекціями. При проведенні рентгенографії грудної клітки, комп’ютерної
томографії або магніторезонансної візуалізації можна виявити поширення середостіння,
гілярні (hilar) маси та випіт у плевру. Для підтвердження злоякісного захворювання
перикарда необхідно здійснити аналіз рідини в перикарді, біопсію перикарда або епікарда
(рівень доказів В, показання класу І).
Тампонада серця – показання класу І для перикардіоцентезу. При підозрі на
неопластичний випіт у перикард без тампонади рекомендують такі кроки: 1) системна
антинеопластична терапія як базисна терапія здатна запобігти рецидивам у 67 % випадків
(рівень доказів В, показання класу І); 2) перикардіоцентез для полегшення симптомів і
встановлення діагнозу (рівень доказів В, показання класу ІІа); 3)
внутрішньоперикардіальна інстиляція цитостатиків/склерозуючих засобів (рівень доказів
В, показання класу ІІа). Рекомендують дренаж перикарда у всіх пацієнтів із значними
випотами, з огляду на високу (40–70 %) частоту виникнення рецидивів (рівень доказів В,
показання класу І). Запобігання рецидивам досягається шляхом
внутрішньоперикардіальної інстиляції склерозуючих, цитотоксичних засобів, або
імуномодуляторів. Результати внутрішньоперикардіальної терапії, диференційованої
залежно від типу пухлини, вказують на те, що цисплатин є найбільш ефективним засобом

лікування вторинного раку легень, а внутрішньоперикардіальна інстиляція тіотепа
(thiotepa) – більш ефективною при метастазах у перикард раку груді. У жодного пацієнта
не виник констриктивний перикардит (для обох препаратів рівень доказів В, показання
класу ІІа). Тетрацикліни, як склерозуючі засоби, також дають змогу контролювати
злоякісний випіт у перикард у близько 85 % випадків, але досить частими є побічні ефекти
та ускладнення: лихоманка (19 %), біль у грудній клітці (20 %), передсердні аритмії (10 %)
(рівень доказів В, показання класу ІІb). Хоча класична склеротерапія після
внутрішньоперикардіального призначення тетрацикліну, доксицикліну, міноцикліну і
блеоміцину є ефективною, серйозною проблемою при довготривалому виживанні
залишається констриктивний перикардит, вторинний до фіброзу.
Дуже добрі результати дало внутрішньоперикардіальне призначення радіонуклідних
засобів, але цей метод використовують не всюди, що зумовлено логістичними
проблемами, пов’язаними з радіоактивністю (рівень доказів В, показання класу ІІа).
Променева терапія є дуже ефективною (93 %) для контролю злоякісного випоту в
перикард (рівень доказів В, показання класу ІІа) у пацієнтів з чутливими пухлинами,
такими як лімфоми і лейкемії. Втім, радіотерапія серця сама може спричинити міокардит і
перикардит. Коли неможливо виконати перикардіоцентез, показана субксифоїдальна
перикардіотомія (рівень доказів В, показання класу ІІb). Процедуру можна виконувати під
місцевою анестезією, можливими ускладненнями є розрив міокарда, пневмоторакс і
смерть. Плевроперикардіотомія забезпечує дренаж перикардіальної рідини у плевральний
простір (рівень доказів С, показання класу ІІb). Вона асоційована з високою частотою
ускладнень і не має переваг порівняно з перикардіоцентезом або субксифоїдальною
перикардіотомією. Рідко показана перикардектомія, переважно для усунення констрикції
перикарда або ускладнень попередніх процедур.
Перкутанна балонна перикардіотомія забезпечує утворення прямого сполучення плеври і
перикарда з можливістю дренажу рідини у плевральний простір (рівень доказів В,
показання класу ІІа). При великих злоякісних перикардіальних випотах і зворотній
тампонаді вона є ефективною (у 90–97 % випадків) і безпечною.
Рідкісні форми захворювання перикарда
Грибковий перикардит
Грибковий перикардит переважно виникає на фоні імунодефіциту або ендемічно набутої
грибкової інфекції. Клінічна картина включає весь спектр захворювань перикарда,
включаючи грибковий міокардит. Грибковий перикардит переважно зумовлений
ендемічними грибками (Histoplasma, Coccidioides) або неендемічними – супутніми
грибками (Candida, Aspergillus, Blastomyces) чи напівгрибками (Nocardia, Actinomyces).
Діагноз встановлюють на основі аналізу культури перикардіальної рідини або тканини
перикарда. Допоміжне значення мають протигрибкові антитіла у сироватці. Показана
протигрибкова терапія: флуконазол, кетоконазол, ітраконазол, амфотерицин В,
ліпосомний амфотерицин В або ліпідний комплекс амфотерицину В (рівень доказів В,
показання класу І). Крім того, додають кортикостероїди і НСПЗП (рівень доказів С,
показання класу ІІа). При перикардиті на фоні гістоплазмозу протигрибкова терапія не
показана, але ці пацієнти реагують на НСПЗП, призначені протягом 2–12 тиж.
Сульфонаміди є препаратами вибору при нокардіозній (nocardiosis) інфекції. При
актиномікозі потрібно застосовувати поєднання трьох антибіотиків, у тому числі
пеніцилін (рівень доказів С, показання класу І). При порушенні стану гемодинаміки
показані перикардіоцентез або хірургічне втручання. Перикардектомія показана при
грибковому конструктивному перикардиті (рівень доказів С, показання класу І).

Радіаційний перикардит
На імовірність розвитку радіаційного перикардиту впливають джерело, доза, фракції,
тривалість опромінення, обсяг експозиції до радіації та вік пацієнтів. Радіаційний
перикардит може виникати під час терапії або через багато місяців чи років – інколи через
15–20 років. Випіт буває серозним або геморагічним, пізніше – з фібринозними адгезіями
або констрикцією, в типових випадках – без кальцифікації тканин. Симптоми можуть
маскуватися фоновим захворюванням або наслідками хіміотерапії. Візуалізація
починається з ехокардіографії, після чого за необхідності здійснюють комп’ютерну
томографію і магнітно-резонансну візуалізацію. Перикардит без тампонади можна
лікувати консервативно або шляхом перикардіоцентезу, який здійснюють з метою
діагностики, при появі гемодинамічних порушень або тампонади. Констрикція перикарда
може виникати у 20 % пацієнтів і вимагає перикардектомії. При цьому оперативна
смертність висока (21 %), а постопераційне виживання протягом 5 років дуже низьке (1
%), що зумовлено фіброзом міокарда.
Хілоперикард
Терміном “хілоперикард” позначають сполучення між перикардіальним мішком і
торакальною протокою, яке формується внаслідок травми, вроджених аномалій, або як
ускладнення операції на відкритому серці, на фоні медіастинальної лімфангіоми,
лімфангіоматозної гамартроми, лімфангіектазів, обструкції або аномалій торакальної
протоки. Інфекція, тампонада або констрикція можуть погіршувати прогноз.
Перикардіальна рідина стерильна, без запаху і опалесцентна, за кольором нагадує молоко,
при мікроскопії в ній знаходять краплі жиру. Хільозну природу рідини підтверджують її
лужна реакція, а також питома вага у межах 1010–1021, реакція Судан ІІІ на жири, висока
концентрація тригліцеридів (5–50 г/л) і протеїну (22–60 г/л). Для ідентифікації та
встановлення локалізації торакальної протоки, а також оцінки її лімфатичного сполучення
з перикардом здійснюють комп’ютерну томографію, можливо, в поєднанні з
лімфографією. Вибір лікування залежить від етіології та кількості хільозної рідини.
Постопераційний хілоперикард переважно лікують методом перикардіоцентезу, а також
дієти (тригліцериди середнього ланцюга). Якщо продовжується формування хільозного
випоту, обов’язковим є хірургічне лікування (рівень доказів В, показання класу І). При
неуспішності консервативного лікування і перикардіоцентезу можна спробувати створити
перикардо-перитонеальне вікно. Якщо встановлена локалізація торакальної протоки,
найбільш ефективним методом лікування є його перев’язування і резекція одразу над
діафрагмою. При вторинному хілоперикарді слід лікувати фонове захворювання.
Медикаментозний і токсичний перикардит
Реакції на препарати з боку перикарда спостерігаються рідко. Втім, деякі препарати і
токсичні субстанції можуть індукувати перикардит, тампонаду, адгезії, фіброз або
констрикцію (табл. 7). Механізми цих змін – індуковані препаратами люпусні реакції,
ідіосинкразія, “сироваткова хвороба”, реакції на чужорідні субстанції, імунопатії. Основа
ведення хворих – припинення дії причинного агента і симптоматичне лікування.

Таблиця 7 Медикаментозне і токсичне захворювання перикарда

Випіт у перикард при захворюваннях щитовидної залози
Випіт у перикард спостерігається у 5–30 % пацієнтів з гіпотиреозом. Рідина
накопичується повільно, і тампонада виникає рідко. У деяких випадках спостерігають
холестериновий перикардит. Діагноз гіпотиреозу базується на визначенні рівня тироксину
і тиреотропного гормону в сироватці. Можуть спостерігатися такі зміни: на ЕКГ –
брадикардія, низький вольтаж QRS, інверсія або уплощення Т, на рентгенограмі –
кардіомегалія, на ехокардіограмі – перикардіальний випіт. Крім того, можуть бути
анамнестичні вказівки на індуковану опроміненням дисфункцію щитовидної залози,
міопатію, асцит, випіт у плевру. Терапія тиреоїдним гормоном дозволяє зменшити випіт у
перикард (рівень доказів В, показання класу І).
Випіт у перикард при вагітності
Немає доказів того, що вагітність впливає на виникнення захворювань перикарда. Втім, у
багатьох вагітних жінок у третьому триместрі виникає мінімальний або помірний
гідроперикард без клінічних проявів. Рідко спостерігається компресія серця. Під час
вагітності характерні для гострого перикардиту зміни ЕКГ слід відрізняти від незначних
депресій ST і змін зубця Т, які спостерігаються при нормальній вагітності. При вагітності
прихована констрикція стає вираженою, внаслідок збільшення об’єму крові. Більшість
захворювань перикарда лікують так само, як у невагітних. Слід бути обережним, оскільки
високі дози аспірину можуть спричинити передчасне закриття артеріальної протоки. Крім
того, при вагітності колхіцин протипоказано. За необхідності можуть безпечно
виконуватися перикардіотомія і перикардектомія, які не супроводжуються ризиком для
вагітностей у майбутньому. Перикардіальну рідину плода можна виявити методом
ехокардіографії після 20 тиж гестації, і в нормі її глибина становить до 2 мм. Якщо
кількість рідини більша, це свідчити про одну з таких причин: гідропію плода, резусзахворювання, гіпоальбумінемію, імунопатію або перенесену від матері інфекцію
мікоплазми або іншу, а також новоутворення.

