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Εισαγωγή - Επιδημιολογικά στοιχεία
Τα περικαρδιακά σύνδρομα περιλαμβάνουν την
οξεία περικαρδίτιδα, την υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα, τον καρδιακό επιπωματισμό, τη συμπιεστική
περικαρδίτιδα (μόνιμη, παροδική, υγρή συμπιεστική),
καθώς και τη χρόνια περικαρδιακή συλλογή υγρού.
Σπανιότερα σύνδρομα περιλαμβάνουν τα συγγενή
ελλείμματα του περικαρδίου, τα περικαρδιακά εκκολπώματα και κύστεις και τους περικαρδιακούς όγκους
(σπάνια πρωτοπαθείς και συχνότερα δευτεροπαθείς).1
Από τα παραπάνω σύνδρομα το πιο συχνό είναι η
οξεία περικαρδίτιδα, με την επίπτωσή της να εκτιμάται,
στο Δυτικό κόσμο, σε 28 περίπου περιπτώσεις ανά
100.000 άτομα, ανά έτος, στο γενικό πληθυσμό.1 Η
παραπάνω επίπτωση μεταφράζεται σε περίπου 3.000
περιπτώσεις οξείας περικαρδίτιδας, ανά έτος, στην
Ελληνική επικράτεια. Οι συχνότερες επιπλοκές της
οξείας περικαρδίτιδας περιλαμβάνουν τον καρδιακό
επιπωματισμό, τη συμπιεστική περικαρδίτιδα και την
υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα, η οποία είναι και
η συχνότερη και πιο προβληματική στη διαχείρισή
της μεταξύ των επιπλοκών. Ειδικότερα, μετά από
ένα επεισόδιο οξείας περικαρδίτιδας, πρώτη υποτροπή περιγράφεται στο 15-30% των περιπτώσεων,
με το υψηλότερο ποσοστό να παρατηρείται στους
ασθενείς στους οποίους δεν χορηγήθηκε κολχικίνη.2
Ο κίνδυνος υποτροπής παραμένει αυξημένος για

18-24 μήνες μετά το αρχικό επεισόδιο και κατόπιν
εξομοιώνεται με τον αντίστοιχο του γενικού πληθυσμού.1 Από Ελληνικά στοιχεία σε τριτοβάθμιο
κέντρο αναφοράς για περικαρδιακές παθήσεις,
σε νοσηλευόμενους ασθενείς με πρώτο επεισόδιο
περικαρδίτιδας, πρώτη υποτροπή διαπιστώθηκε στο
~39% των περιπτώσεων.3 Το υψηλότερο ποσοστό,
σε σχέση με το μέσο όρο, οφείλεται στο γεγονός ότι
τα στοιχεία αναφέρονται σε σοβαρότερες και ενίοτε
επιπλεγμένες περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτήθηκε
εισαγωγή στο νοσοκομείο.
Επιστρέφοντας στα διεθνή διαθέσιμα στοιχεία,
σε ασθενείς με πρώτη υποτροπή, δεύτερη υποτροπή παρατηρείται στο 25-50%, τρίτη υποτροπή στο
20-40%, ενώ, τέλος, πολλαπλές υποτροπές παρατηρούνται στο 5-10% των περιπτώσεων, με τη μέση
διάρκεια ενεργούς νόσου να εκτιμάται σε 4.7 έτη.4,5
Οι τελευταίοι ασθενείς αποτελούν την υποομάδα
της ανθεκτικής υποτροπιάζουσας περικαρδίτιδας
ή αλλιώς την ανθεκτική στην κολχικίνη και εξαρτώμενη από τα γλυκοκορτικοειδή υποτροπιάζουσα
περικαρδίτιδα. Η τελευταία οντότητα είναι ιδιαίτερα
προβληματική, με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα
ζωής των ασθενών, λόγω των επαναλαμβανόμενων νοσηλειών και των πιθανών επιπλοκών από τη
μακροχρόνια χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, ενώ παράλληλα ευθύνεται για σημαντική
οικονομική επιβάρυνση των συστημάτων υγείας.
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Αίτια- Παθογενετικοί μηχανισμοί
Τα αίτια της υποτροπιάζουσας περικαρδίτιδας
ταυτίζονται πρακτικά με εκείνα της ιδιοπαθούς και,
κατ’ αντιστοιχία, οι ιδιοπαθείς μορφές είναι οι περισσότερο συχνές και αφορούν στο 70% και 80%
περίπου των περιπτώσεων σε παιδιά και ενήλικες,
αντίστοιχα.6 Από τα δευτεροπαθή αίτια συχνότερα
ενοχοποιούνται τα αυτοάνοσα νοσήματα (συμπεριλαμβανομένων και του συνδρόμου μετά περικαρδιακή
βλάβη – post cardiac injury syndrome), τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, καθώς και οι κακοήθειες.1
Σε ό,τι αφορά την παθογένεια, τρείς είναι οι κύριοι
μηχανισμοί που έχουν ενοχοποιηθεί στην εμφάνιση
υποτροπών μετά από ένα πρώτο επεισόδιο οξείας
περικαρδίτιδας: λοιμώδης αιτιολογία, αυτοάνοσος
μηχανισμός και αυτοφλεγμονώδης (autoinflammatory)
μηχανισμός. Οι παραπάνω μηχανισμοί δεν είναι
αλληλοαναιρούμενοι και το πιθανότερο είναι να
συνεισφέρουν ο καθένας ξεχωριστά, κατά περίπτωση, στην εμφάνιση υποτροπής.1,7,8
Σε ό,τι αφορά τη λοιμώδη αιτιολογία, σε κάποιες
περιπτώσεις πιστεύεται ότι η έξαρση χρόνιας λοίμωξης
ή η εμφάνιση νέας λοίμωξης σε ασθενή με γενετική
προδιάθεση μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή. Ο αυτοάνοσος μηχανισμός ενισχύεται από την παρουσία
στον ορό αντικαρδιακών αντισωμάτων στο ~67%
των περιπτώσεων και αντιπυρηνικών αντισωμάτων
στο 43% των περιπτώσεων, τα οποία, ωστόσο, δεν
έχουν προγνωστική σημασία.1,6 Επιπρόσθετα, έμμεσα στοιχεία υπέρ του αυτοάνοσου χαρακτήρα της
πάθησης είναι το καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα
μετά από χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, καθώς και το αυξημένο ποσοστό εκδήλωσης
περικαρδίτιδας, σε περιπτώσεις νοσημάτων με τεκμηριωμένη αυτοάνοση αιτιολογία (όπως ο ερυθηματώδης λύκος και η ρευματοειδής αρθρίτιδα).9 Ο
τρίτος μηχανισμός, ο οποίος έχει ενοχοποιηθεί και
ενισχύεται τα τελευταία χρόνια, είναι ο αυτοφλεγμονώδης. Τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, χαρακτηρίζονται από πρωτογενή δυσλειτουργία της φυσικής
ή μη ειδικής ανοσίας (innate immunity), που επάγεται από κύτταρα φυσικούς φονείς (natural killers),
λευκοκύτταρα, καθώς και από τα μακροφάγα και
δενδριτικά κύτταρα.1,8 Στα συγκεκριμένα νοσήματα
υπάρχουν μεταλλάξεις των γονιδίων που εμπλέκονται
στη ρύθμιση ή ενεργοποίηση της φλεγμονώδους
διεργασίας, και κεντρικό ρόλο, στην εμφάνιση των

κλινικών τους εκδηλώσεων, φαίνεται ότι διαδραματίζει η ιντερλευκίνη 1 (IL-1), κάτι που έχει σημαντικές
θεραπευτικές προεκτάσεις. Τυπικό παραδείγματα
αυτοφλεγμονώδους νοσήματος είναι ο οικογενής
μεσογειακός πυρετός.1 Τα χαρακτηριστικά των περικαρδίτιδων με πιθανή αυτοφλεγμονώδη αιτιολογία
είναι η εμφάνιση σε νεότερες ηλικίες, οι πολλαπλές
υποτροπές με μεσοδιαστήματα ύφεσης, η πλευροπερικαρδιακή συμμετοχή, ο πυρετός και η έντονη
φλεγμονώδης αντίδραση (λίαν αυξημένη CRP).7
Τέλος, συγκεκριμένοι θεραπευτικοί χειρισμοί μπορεί να συμβάλουν στην εμφάνιση υποτροπών. Η μη
χορήγηση κολχικίνης, ο μειωμένος ουδός στη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών και η χορήγηση υψηλών
δόσεων, σε συνδυασμό με ταχεία διακοπή ή μείωση
της δόσης τους πριν από τον έλεγχο της φλεγμονής
και την ομαλοποίηση της CRP, συμβάλλουν στην
εμφάνιση υποτροπών. Γενικά, η ατελής θεραπεία
του αρχικού επεισοδίου με οποιοδήποτε φάρμακο
αποτελεί συνθήκη που δυνητικά αυξάνει τα ποσοστά
μελλοντικών υποτροπών, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα
σημαντική την καθοδήγηση της αντιφλεγμονώδους
θεραπείας με τη χρήση της CRP.7,10

Διάγνωση - Κλινική εικόνα
Η διάγνωση των υποτροπών βασίζεται στα ίδια
κριτήρια του πρώτου επεισοδίου. Η κλινική εικόνα είναι
κατά κανόνα παρόμοια με εκείνη του οξέος επεισοδίου,
αν και οι κλινικές εκδηλώσεις στις υποτροπές είναι
συνήθως ηπιότερες.1 O αριθμός των υποτροπών,
καθώς και τα μεσοδιαστήματα μεταξύ αυτών, εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των ασθενών,
με τις υποτροπές σε βάθος χρόνου συνήθως να
μειώνονται σε αριθμό, μέχρι να εκλείψουν οριστικά.11
Η υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα περιλαμβάνει δύο
υποκατηγορίες: α) τον διαλείποντα τύπο (intermittent),
στον οποίο το ελεύθερο συμπτωμάτων διάστημα
μεταξύ πρώτου επεισοδίου και υποτροπής είναι
>4-6 εβδομάδες και β) τον συνεχή ή αδιάλειπτο τύπο
(incessant), στον οποίο τα συμπτώματα διαρκούν
για περισσότερο από 4-6 εβδομάδες χωρίς ύφεση
αλλά λιγότερο από 3 μήνες.1 Χρόνια χαρακτηρίζεται
η περικαρδίτιδα που διαρκεί >3μήνες.
Για τη διάγνωση της υποτροπής χρησιμοποιούνται
τα ίδια κριτήρια με το πρώτο επεισόδιο (Πίνακας 1).1
Όπως προαναφέρθηκε, στις υποτροπές οι κλινικές
εκδηλώσεις είναι πιο ήπιες, ωστόσο σε αυτό τον κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ο καρδιακός επιπω-
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Πίνακας 1: A. Διαγνωστικά κριτήρια οξείας (και υποτροπιάζουσας) περικαρδίτιδας και B. κριτήρια
εισαγωγής στο νοσοκομείο ασθενών με οξεία περικαρδίτιδα.
A.

Διάγνωση οξείας περικαρδίτιδας (απαιτούνται τουλάχιστον 2 από τα 4 κριτήρια)*

1.

Θωρακικό άλγος με χαρακτήρες περικαρδίτιδας

2.

Ενδεικτικό ηλεκτροκαρδιογράφημα με διάχυτες ανασπάσεις του ST ή κατάσπαση του PR διαστήματος

3.

Περικαρδιακός ήχος τριβής

4.

Νεοεμφανιζόμενη ή αυξανόμενη σε ποσότητα περικαρδιακή συλλογή υγρού

*Η αύξηση των δεικτών φλεγμονής και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης ειδικότερα, καθώς και οι ενδείξεις
περικαρδιακής φλεγμονής από τον απεικονιστικό έλεγχο (παρουσία οιδήματος και καθυστερημένης
πρόσληψης γαδολινίου στο περικάρδιο (LGE=late gadolinium enhancement) στη μαγνητική καρδιάς,
θεωρούνται επιβεβαιωτικά κριτήρια

B.

Κριτήρια εισαγωγής στο νοσοκομείο λόγω αυξημένου κινδύνου επιπλοκών

Μείζονα (από πολυπαραγοντικές αναλύσεις σχετικών μελετών)
Θερμοκρασία >38οC
Υποξεία εισβολή των συμπτωμάτων (από ημέρες έως εβδομάδες)
Μεγάλη συλλογή περικαρδιακού υγρού (διάμετρος υγρού >20 mm)
Ενδείξεις καρδιακού επιπωματισμού
Μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε ασπιρίνη ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη μετά από 1 τουλάχιστον
εβδομάδα θεραπείας
Ελάσσονα (βάσει γνώμης ειδικών)
Περικαρδίτιδα σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή
Ταυτόχρονη προσβολή του μυοκαρδίου με αύξηση τροπονίνης (μυοπερικαρδίτιδα)
Τραυματική περικαρδίτιδα (ιατρογενές ή μη τραύμα)
Ανοσοκαταστολή (κυρίως υποκείμενη HIV λοίμωξη)
ματισμός είναι πολύ σπανιότερος στις υποτροπές
από ότι στο αρχικό επεισόδιο, και ένας από τους
πιθανούς λόγους είναι ότι οι ασθενείς είναι οικείοι
με τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου και αναζητούν
άμεσα ιατρική βοήθεια σε περιπτώσεις ενδεικτικών
συμπτωμάτων όπως δύσπνοια, ορθόπνοια, καταβολή, κλπ.11 Εισαγωγή στο νοσοκομείο απαιτείται σε
περιπτώσεις που πληρούνται ένα ή περισσότερα
από τα κριτήρια που αναφέρονται στον Πίνακα 1, τα
οποία σχετίζονται με εμφάνιση επιπλεγμένης πορείας
καθώς και με δευτεροπαθές αίτιο περικαρδίτιδας.
Ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια του Πίνακα 1
παρατηρούνται σε περίπου 20% των περιπτώσεων.10
Σε υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα ο διαγνωστικός
έλεγχος θα πρέπει να διευρύνεται λόγω της μεγαλύτερης
πιθανότητας ύπαρξης υποκείμενου δευτεροπαθούς
αιτίου, και θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός

από το βασικό έλεγχο, που συνιστάται στο πρώτο
επεισόδιο (λεπτομερές ιστορικό, κλινική εξέταση,
ακτινογραφία θώρακα, ηλεκτροκαρδιογράφημα,
ηχοκαρδιογράφημα και βασικό αιματολογικό έλεγχο,
συμπεριλαμβανομένης CRP και τροπονίνης), απεικονιστικές εξετάσεις δεύτερης γραμμής, όπως αξονική
τομογραφία ή/και μαγνητική τομογραφία σπανιότερα, καθώς και έλεγχος θυρεοειδούς, ορολογικός
έλεγχος για ανίχνευση αυτοάνοσων νοσημάτων,
δερμοαντίδραση Mantoux ή QuantiFERON-TB Gold,
καρκινικοί δείκτες, μαστογραφία, κλπ.1 Η μαγνητική
τομογραφία καρδιάς ειδικότερα έχει αναδειχθεί ως
χρήσιμο ‘εργαλείο’ σε ανθεκτικές μορφές για την
καθοδήγηση της θεραπείας και την πιθανή διακοπή
της.1,4,12 Στα πλαίσια της μαγνητικής αξιολογούνται
το οίδημα του περικαρδίου, που υποδηλώνει οξεία
φάση και η όψιμη πρόσληψη γαδολινίου, εύρημα το
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οποίο από μόνο του υποδηλώνει υποξεία ή χρόνια
νόσο, χωρίς ωστόσο η σημασία του (νεοαγγείωση;,
ίνωση;) να έχει πλήρως διευκρινιστεί, σε αντίθεση
με την προγνωστική και διαγνωστική του σημασία
στη μυοκαρδίτιδα, που είναι πολύ περισσότερο μελετημένη.4,12 Μαγνητική, επίσης, συνιστάται και σε
περιπτώσεις μυοπερικαρδίτιδας (περικαρδίτιδα με
αύξηση τροπονίνης χωρίς έκπτωση του κλάσματος
εξώθησης ή τμηματικές διαταραχές κινητικότητας της
αριστερής κοιλίας). Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται,
ότι το ηχοκαρδιογράφημα αποτελεί την απεικονιστική
εξέταση αναφοράς σε όλα τα περικαρδιακά σύνδρομα και κατέχει τον κεντρικό ρόλο σε ότι αφορά
διαγνωστικούς χειρισμούς, παρακολούθηση και
καθοδήγηση θεραπείας.

Θεραπεία ιδιοπαθούς υποτροπιάζουσας
περικαρδίτιδας

Πριν γίνει αναφορά στη θεραπεία της ιδιοπαθούς υποτροπιάζουσας περικαρδίτιδας, θα πρέπει
να τονιστεί ότι στις δευτεροπαθείς μορφές περικαρδίτιδας απαιτείται συνεργασία του καρδιολόγου με
ειδικούς στη συστηματική πάθηση που ευθύνεται για
την εκδήλωση περικαρδίτιδας. Για παράδειγμα, σε
περικαρδίτιδα σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα
επιβάλλεται η συνεργασία με ρευματολόγο, ο οποίος
θα καθοδηγεί τη θεραπεία, ενώ ο καρδιολόγος θα
εκτιμά το αποτέλεσμα της αγωγής με βάση, π.χ.
τις μεταβολές της ποσότητας του περικαρδιακού
υγρού και θα παρεμβαίνει σε εμφάνιση επιπλοκών,
όπως καρδιακού επιπωματισμού, αρρυθμιών (π.χ.
κολπική μαρμαρυγή) κλπ. Η ιδιοπαθής υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα, από την άλλη πλευρά, αποτελεί
πάθηση αποκλειστικής ευθύνης του καρδιολόγου.
Στην υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα οι συστάσεις
για ανάπαυση και χρόνο περιορισμού σωματικής δραστηριότητας ισχύουν όπως και στο πρώτο επεισόδιο
περικαρδίτιδας. Συγκεκριμένα, περιορισμός σωματικής
δραστηριότητας συνιστάται μέχρι να ομαλοποιηθεί
η CRP, ενώ επιστροφή σε ανταγωνιστικές αθλητικές
δραστηριότητες επιτρέπεται σε ανεπίπλεκτες μορφές
3 μήνες μετά το αρχικό επεισόδιο (και μετά από 6 μήνες σε μυοπερικαρδίτιδα).1 Οι φαρμακευτικές επιλογές
αναφέρονται στους Πίνακες 2 και 3.1 Ειδικότερα, τα
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) αποτελούν
την πρώτη γραμμή θεραπείας και στην υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα. Τα συνηθέστερα χορηγούμενα
ΜΣΑΦ είναι η ασπιρίνη σε δόση 1000 mg x 3 και η
ιβουπροφαίνη σε δόση 600 mg x 3, με τιτλοποίηση
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της δόσης (υψηλότερες ή χαμηλότερες) ανάλογα
με την ανοχή, το δείκτη μάζα σώματος κλπ.. Πάντα
συγχορηγείται αναστολέας αντλίας πρωτονίων. Η
ιβουπροφαίνη φαίνεται ότι έχει το καλύτερο προφίλ
αποτελεσματικότητας-ασφάλειας μεταξύ των ΜΣΑΦ.
Επίσης, έχει ευνοϊκές επιδράσεις και στη στεφανιαία
ροή και εφεδρεία. Η ασπιρίνη, όπως προαναφέρθηκε,
έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της οξείας
περικαρδίτιδας και αποτελεί το φάρμακο εκλογής σε
ασθενείς που ήδη την λαμβάνουν για οποιοδήποτε
λόγο (π.χ. μετεμφραγματική περικαρδίτιδα, περικαρδίτιδα σε ασθενείς με χρόνια σταθερή στηθάγχη, νόσο
καρωτίδων, περιφερική αγγειοπάθεια κλπ.). Ένα άλλο
ΜΣΑΦ που χρησιμοποιείται (αρκετά σπανιότερα στην
Ελλάδα) είναι η ινδομεθακίνη σε δόση 50 mg x 3, η
οποία διαθέτει την ισχυρότερη αντιφλεγμονώδη δράση
και επιφυλάσσεται σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως,
π.χ. σε οξεία περικαρδίτιδα στα πλαίσια αυτοάνοσων
νοσημάτων, όπως ο ερυθηματώδης λύκος. Ωστόσο, εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά ανεπιθύμητων
ενεργειών από το πεπτικό, καθώς και κεφαλαλγία τις
πρώτες ημέρες χορήγησης, ενώ παράλληλα έχει
δυσμενείς επιδράσεις στη στεφανιαία εφεδρεία. Για
τους παραπάνω λόγους, η ινδομεθακίνη θα πρέπει
να χορηγείται με προσοχή και επίβλεψη, ειδικά στα
ηλικιωμένα άτομα. Η διάρκεια χορήγησης των ΜΣΑΦ
σε υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα, σύμφωνα με τις
οδηγίες, είναι από εβδομάδες έως και μήνες σπανιότερα.1 Προοδευτική απομείωση της δόσης των ΜΣΑΦ,
αν και δεν είναι τεκμηριωμένη, συνιστάται από τους
περισσότερους ειδικούς. Ιδανικά πριν από κάθε μείωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η CRP. Ωστόσο,
αυτό για πρακτικούς λόγους είναι δύσκολο και κατά
συνέπεια προτείνεται η μέτρησή της μετά τη χορήγηση πλήρους δόσης για 10-14 ημέρες, πριν αρχίσει η
πρώτη μείωση της δόσης, ενώ επόμενες μετρήσεις
αποφασίζονται εξατομικευμένα, ανάλογα με την κλινική εικόνα. Μείωση δόσης των ΜΣΑΦ με αυξημένη
CRP συνδυάζεται με τριπλάσιο ποσοστό υποτροπών.
Σχετικά με την απομείωση της δόσης των ΜΣΑΦ για την
ιβουπροφαίνη, που είναι το συχνότερα χορηγούμενο
φάρμακο, μετά τη χορήγηση της πλήρους δόσης και
την ομαλοποίηση της CRP, η δόση μειώνεται κατά
200 mg κάθε εβδομάδα μέχρι και τη δόση των 800
mg (400 mg x 2), οπότε και διακόπτεται.
Τα γλυκοκορτικοειδή αποτελούν θεραπεία δεύτερης γραμμής. Η συνιστώμενη δόση είναι 0.2-0.5
mg/κιλό πρεδνιζόνης ημερησίως ή ισοδύναμη δόση
άλλου γλυκοκορτικοειδούς ημερησίως.1 Τα γλυκοκορ-
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Πίνακας 2: Λεπτομέρειες φαρμακευτικής αγωγής σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες συστάσεις
των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα
Φάρμακο

Μηχανισμός δράσης

Δόση εφόδου

Διάρκεια
δόσης εφόδου

Σχήμα μείωσης
δόσης

Συστάσεις ESC

Πρώτη επιλογή
Ασπιρίνη

Μη εκλεκτικός αναστολέας 500–1000 mg κάθε 6–8 Εβδομάδεςτης κυκλοοξυγενάσης 2 ώρες (όρια 1.5–4 gr/ μήνες
(cox-2)
ημερησίως)

Μείωση της δόσης κατά ΙΑ
250–500 mg κάθε 1–2
εβδομάδες

Ιβουπροφαίνη

Μη εκλεκτικός αναστολέας 600 mg κάθε 8 ώρες Εβδομάδεςτης κυκλοοξυγενάσης 2 (όρια 1200–2400 mg) μήνες
(cox-2)

Μείωση κατά 200-400 ΙΑ
mg κάθε 1–2 εβδομάδες

Κολχικίνη

Αναστολή του NLRP3
φλεγμονοσώματος και
διαφόρων λειτουργιών
των λευκοκυττάρων

Δεν απαιτείται προοδευ- IA
τική μείωση της δόσης,
ωστόσο μερικοί ειδικοί
τη συνιστούν

0.5 mg x 2 με προσαρ- Τουλάχιστον 6
μογή ως προς την ηλι- μήνες
κία, σωματικό βάρος και
κάθαρση κρεατινίνης
(βλέπε Πίνακα 3)

Δεύτερη επιλογή
Πρεδνιζόνη
ή
πρεδνιζολόνη ή
μεθυλπρεδνιζολόνη (25 mg των
2 πρώτων ουσιών
αντιστοιχούν σε 20
mg μεθυλπρεδνιζολόνης)

Αντιφλεγμονώδεις- ανο- 0.2-0.5 mg/κιλό/ημέρα 0.2-0.5 mg/
σοκατασταλτικές δράσεις
κιλό/ημέρα
(μιμούνται τη δράση της
ενδογενούς κορτιζόλης)

Εξατομίκευση αναλόγως ΙΙa C
κλινικής ανταπόκρισης
και ανοχής, συχνά μήνες

Τρίτη επιλογή
Anakinra

Αναστολή της ιντερλευ- Σε ενήλικες η χρησιμοκίνης 1α και 1β
ποιούμενη δόση είναι
100mg ημερησίως χορηγούμενη υποδορίως.

Σε παιδιά 1-2 mg/ 6-12 μήνες, ωστόσο δεν Εμπειρικά προτείνεται η
κιλό σωματικού υπάρχουν επικυρωμένα παράλειψη μίας δόσης
βάρους
πρωτόκολλα
μία ημέρα της εβδομάδας ανά μήνα (π.χ.: όχι
Κυριακή για ένα μήνα,
κατόπιν όχι Τετάρτη και
Κυριακή τον επόμενο
κ.ο.κ., μέχρι διακοπής

ΙΙb C (Αναμένεται στις επόμενες οδηγίες
αναβάθμιση
σε ΙΒ)

Rilonacept

Αναστολή της ιντερλευ- 320 mg άπαξ κατόπιν
κίνης 1α και 1β
160 mg κάθε εβδομάδα.
Στα παιδιά <18ετών 2.2
mg/κιλό

Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν σχετικά
επικυρωμένα
δεδομένα
πρωτόκολλα.
Πιθανά όπως
και το anakinra

Αζαθειοπρίνη

Πουρινικό ανάλογο, ανα- Έως ~2 mg/κιλό. Συνήστέλλει τη σύνθεση του θως έναρξη με 50 mg
DNA
ημερησίως και αύξηση
κατά 50 mg ανά 2 εβδομάδες έως τα 150 mg
ημερησίως αναλόγως
ανοχής

Τουλάχιστον 6
μήνες. Συχνά
απαιτείται
χορήγηση >1
έτος

ΙΙb C
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Ανοσοσφαιρίνες Απευθείας ανασταλτική 400-500 mg/κιλό ενδο- 5 ημέρες
δράση στους λοιμογόνους φλεβίως την ημέρα
παράγοντες καθώς και
ανοσοτροποποιητική
δράση

Eνδεχόμενη επανάληψη ΙΙb C
του αρχικού σχήματος
επί μη ικανοποιητικής
ανταπόκρισης μετά
από 1 μήνα

Υδροξυχλωροκίνη Ανοσοτροποποιητική 400 mg ημερησίως (200 Τουλάχιστον 6
δράση μέσω παρέμβασης mg σε σωματικό βάρος μήνες
στους μηχανισμούς αυ- <~60κιλά)
τοφαγίας και παραγωγής
κυττοκινών

Χορήγηση μισής δόσης για 3 μήνες

Τέταρτη επιλογή
Περικαρδιεκτομή
τικοειδή, σε αντίθεση με την κολχικίνη, αποτελούν το
μοναδικό φαρμακευτικό παράγοντα που ευνοεί την
εμφάνιση υποτροπών, πιθανά λόγω ευόδωσης του
πολλαπλασιασμού του λοιμογόνου παράγοντα μέσω
της ανοσοκαταστολής που προκαλούν. Τα συχνότερα
χρησιμοποιούμενα σκευάσματα στην Ελλάδα είναι
η πρεδνιζολόνη και η μεθυλπρεδνιζολόνη. Κατά προσέγγιση, 4 mg μεθυλπρεδνιζολόνης αντιστοιχούν σε
5 mg πρεδνιζολόνης (και 1 mg υρδοκορτιζόνης). Η
χορήγησή τους επιφυλάσσεται σε περιπτώσεις που
τα ΜΣΑΦ αποδειχθούν αναποτελεσματικά μετά από
10-14 ημέρες χορήγησης της μέγιστης ανεκτής δόσης
(κάποιοι ειδικοί συνιστούν ενδιαμέσως προσπάθεια
με κάποιο άλλο ΜΣΑΦ), ή όταν αυτά αντενδείκνυνται
(π.χ. αλλεργία, αιμορραγία πεπτικού, ενεργό πεπτικό έλκος, κύηση μετά την 20ή εβδομάδα). Επίσης,
σε χρόνια νεφρική νόσο, τα ΜΣΑΦ αντενδείκνυνται
σε κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min, ενώ κάθαρση
>30 και <50 ml/min αποτελεί σχετική αντένδειξη. Τα
γλυκοκορτικειδή προτιμώνται έναντι των ΜΣΑΦ, σε
περιπτώσεις που η χορήγηση τους απαιτείται για τον
αποτελεσματικό έλεγχο υποκείμενης νόσου (πχ. αυτοάνοσα νοσήματα), και πιθανότατα στο σύνδρομο μετά
περικαρδιοτομή και σε χρόνια λήψη αντιπηκτικών από
το στόμα, ειδικά σε ηλικιωμένους με χρόνια νεφρική
νόσο, λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας.1 Η
απομείωση της δόσης των γλυκοκορτικοειδών πρέπει
να εξατομικεύεται. Γενικά, η τάση είναι να είναι ταχεία
στις υψηλές δόσεις, με προτεινόμενη μείωση 4 mg για
τη μεθυλπρεδνιζολόνη κάθε μία (ή δύο) εβδομάδες, με
την προϋπόθεση ότι η CRP θα έχει ομαλοποιηθεί. Στις
χαμηλότερες δόσεις (ενδεικτικά κάτω από τα 6-8 mg)
η απομείωση θα πρέπει να είναι αρκετά πιο προοδευτική, κατά περίπτωση 1 mg κάθε 2-6 εβδομάδες.1 Σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναζητείται η χαμηλό-

τερη δυνατή δόση στο συγκεκριμένο ασθενή, με την
οποία η νόσος διατηρείται υπό έλεγχο. Σε ασθενείς
που υποτροπιάζουν κατά τη μείωση των δόσης των
γλυκοκορτικοειδών (είτε στο πρώτο επεισόδιο είτε σε
μεταγενέστερα), αντί της αύξησης της δόσης της
κορτιζόνης προτείνεται η προσθήκη ΜΣΑΦ (τριπλό
σχήμα).1 Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας χορήγησης (π.χ.
ανθεκτική υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα) θα πρέπει
να χορηγούνται συμπληρώματα ασβεστίου (1.2–1.5
gr ημερησίως), βιταμίνης D (800-1000 IU/ημερησίως)
και διφοσφωνικά για την πρόληψη απώλειας οστού
σε άνδρες ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών και σε
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, όταν πιθανολογείται
χρόνια χορήγηση πρεδνιζόνης σε δόση μεγαλύτερη
των 5-7.5 mg ημερησίως.13
Η προσθήκη της κολχικίνης στη θεραπεία της
οξείας περικαρδίτιδας, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί
μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις. Η κολχικίνη δεν
έχει ένδειξη ως μονοθεραπεία, αλλά χορηγείται σε
κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με ΜΣΑΦ ή κορτιζόνη.1 Σε αντίθεση με τα ΜΣΑΦ και την κορτιζόνη,
που παρέχουν μόνο συμπτωματική ανακούφιση,
η κολχικίνη παρεμβαίνει στη φυσική ιστορία της
νόσου, υποδιπλασιάζοντας το ποσοστό πρώτης ή
μεταγενέστερων υποτροπών.14 Η κολχικίνη χορηγείται
για 6 τουλάχιστον μήνες στην υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα (έναντι των 3 μηνών που συνιστάται σε
πρώτο επεισόδιο).1 Γενικά είναι ασφαλές φάρμακο,
τηρώντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η διάρροια και
οι γαστρεντερικές διαταραχές (10-15%) και σπανιότερα η τρανσαμινασαιμία. Λεπτομέρειες, σχετικές
με τη χρήση του φαρμάκου στην υποτροπιάζουσα
περικαρδίτιδα, αναφέρονται στον Πίνακα 3. Βάσει
των σύγχρονων αντιλήψεων δεν χορηγείται πλέον

48
δόση εφόδου (1 mg x 2 ημερησίως), ενώ απομείωση
δόσης δεν είναι απαραίτητη. Ωστόσο, σε ανθεκτικές
περιπτώσεις ειδικοί συνιστούν τον υποδιπλασιασμό
της δόσης (0.5 mg x 1) για 1-3 μήνες πριν τη διακοπή.
Σε ιδιαίτερα ανθεκτικές περιπτώσεις, και κυρίως
στην ανθεκτική στην κολχικίνη εξαρτώμενη από γλυκοκορτικοειδή ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα,
προτείνεται η χορήγηση φαρμάκων τρίτης γραμμής,
που περιλαμβάνουν το anakinra, την αζαθειοπρίνη
και τις ανοσοσφαιρίνες, ενώ το rilonacept και η
υδροξυχλωροκίνη έχουν προστεθεί στη λίστα των
προηγούμενων φαρμάκων, μετά τη δημοσίευση των
Ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων οδηγιών σχετικών με τα
περικαρδιακά σύνδρομα, το 2015.1 Μεταξύ των παραπάνω φαρμάκων, μεγαλύτερη τεκμηρίωση υπάρχει για
τους ενέσιμους (υποδόρια χορήγηση) ανταγωνιστές
της IL-1 anakinra και rilonacept, που είναι τα μόνο
φάρμακα που έχουν ελεγχθεί και σε τυχαιοποιημένες
μελέτες, όπου πέτυχαν δραματική μείωση των υποτροπών.15-18 Συγκεκριμένα, σε σχετικές μελέτες, με το
anakinra, μεταξύ 21 ασθενών (ενδιάμεση περίοδος
παρακολούθησης 14 μήνες) υποτροπή εμφάνισαν 2
στους 11 ασθενείς με anakinra και 9 στους 10 ασθενείς
με εικονικό φάρμακο, ενώ με το rilonacept, μεταξύ 61
ασθενών (μέση περίοδος χορήγησης rilonacept 9
μήνες), υποτροπή εμφάνισαν 2 στους 30 ασθενείς
με rilonacept και 23 στους 31 ασθενείς με εικονικό
φάρμακο.15,18 Πρόσφατα, το rilonacept έλαβε άδεια
χορήγησης από το FDA σε ανθεκτική ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα και μαζί με την κολχικίνη,
που επίσης έχει λάβει σε ορισμένες χώρες σχετική
άδεια, είναι τα μόνα φάρμακα που έχουν επίσημη
άδεια χορήγησης σε υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα.
Υπενθυμίζεται ότι, η IL-1 είναι η κυττοκίνη με τον
κυρίαρχο ρόλο στην εκδήλωση φλεγμονής στην
περικαρδίτiδα. Και οι δύο ανταγωνιστές της IL-1 χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με έντονα φλεγμονώδη
φαινότυπο, απαλλάσσουν τον ασθενή από τα συμπτώματα εντός 2 περίπου ημερών, ομαλοποιούν τη
CRP εντός 1 εβδομάδας και επιτρέπουν τη διακοπή της
κορτιζόνης μέσα σε λίγες (4-6) εβδομάδες.16 Επίσης,
είναι ασφαλή φάρμακα, με συχνότερη ανεπιθύμητη
ενέργεια τον τοπικό ερεθισμό στο σημείο της ένεσης (χορηγούνται υποδορίως), στις μισές περίπου
περιπτώσεις. Η αντίδραση εμφανίζεται περίπου 1
εβδομάδα από την έναρξη χορήγησης του φαρμάκου και επιμένει για περίπου 1 μήνα.17 Η ένταση της
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τοπικής αντίδρασης περιορίζεται με θέρμανση των
φαρμάκων πριν τη χορήγηση (φυλάσσονται σε ψυγείο)
και με τοπική εφαρμογή πάγου και αντισταμινικών ή
κορτιζόνης.19,20 Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η
τρανσαμινασαιμία και η λευκοπενία, που είναι αναστρέψιμες μετά τη διακοπή του φαρμάκου, καθώς
και αύξηση της επίπτωσης λοιμώξεων, κυρίως του
αναπνευστικού (συνήθως όχι σοβαρές). Δεν πρέπει
να χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό ενεργού ή
προσφάτως ‘θεραπευθέντος’ (την τελευταία 5ετία
κατά προσέγγιση) καρκίνου.17-20 Επίσης, οι ασθενείς
θα πρέπει να ελέγχονται πριν από τη χορήγηση του
φαρμάκου για λανθάνουσα φυματίωση και ιογενή
ηπατίτιδα και, κατά περίπτωση, να καθορίζεται η
θεραπευτική στρατηγική συνολικά, δεδομένου ότι
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αναζωπύρωσης της
νόσου από το φάρμακο.1,17-20 Σε νεφρική νόσο γίνεται
προσαρμογή της δόσης.
Η δόση του anakinra είναι 100 mg ημερησίως,
τα οποία χορηγούνται άπαξ ημερησίως με υποδόρια ένεση σε προγεμισμένη σύριγγα με βελόνα
ινσουλίνης.20 Η διάρκεια θεραπείας είναι 6-12 μήνες, κατά περίπτωση, για το πλήρες θεραπευτικό
σχήμα και κατόπιν πραγματοποιείται προοδευτική
απομείωση της δόσης. Το ιδανικό σχήμα απομείωσης μελετάται, ωστόσο οι περισσότεροι ειδικοί
προτείνουν την αφαίρεση μίας δόσης ανά εβδομάδα κάθε μήνα (π.χ. παράλειψη της δόσης της
Κυριακής για 1 μήνα, Τετάρτης, Κυριακής για τον
επόμενο κ.ο.κ.).20 Για το rilonacept τα παραπάνω
στοιχεία δεν έχουν πλήρως καθοριστεί, λόγω της
πολύ πρόσφατης κυκλοφορίας του (4/2021). Ειδικοί
προτείνουν τη χορήγηση του rilonacept για 8 μήνες,
χωρίς πιθανή ανάγκη για απομείωση δόσης.18,21
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του rilonacept είναι ότι λόγω της διαφορετικής φαρμακοκινητικής,
χορηγείται υποδορίως 1 φορά την εβδομάδα, κάτι
που βελτιώνει σημαντικά τη συμμόρφωση και την
ποιότητα ζωής των ασθενών.
Προβληματισμοί, σχετικοί με τους anti IL-1 παράγοντες, είναι το υψηλό κόστος, που για το rilonacept
είναι σχεδόν απαγορευτικό για τα οικονομικά δεδομένα
πολλών χωρών. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα
είναι ότι οι anti IL-1 παράγοντες ελέγχουν τη φλεγμονή
όσο αυτά χορηγούνται, χωρίς ωστόσο να είναι θεραπευτικά της νόσου.21 Μετά από απότομη διακοπή
του φαρμάκου, στη δική μας εμπειρία, υποτροπή πα-
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Πίνακας 3: Η κολχικίνη στις νόσους του περικαρδίου.
Χορηγούμενη
δόση:

Ενήλικες: Η συνιστώμενη δόση είναι 0.5 mg 2 φορές ημερησίως, χωρίς δόση φόρτισης. Μισή δόση (0.5 mg ημερησίως) πιθανά θα πρέπει να χορηγείται, συνιστάται σε
άτομα >70 ετών και σε εκείνους που η πλήρης δόση δεν είναι καλώς ανεκτή (συχνά
σε άτομα <70 κιλών).
Παιδιά: ≤5 ετών: 0.5 mg ημερησίως και σε εκείνα >5 ετών: 1-1.5 mg σε 2-3 δόσεις.
Χρόνια νεφρική νόσος:
▪ κάθαρση κρεατινίνης: 35-49 ml/min: 0.5 mg μία φορά την ημέρα
▪ κάθαρση κρεατινίνης: 10-34 ml/min 0.5 mg κάθε 2-3 ημέρες
▪ κάθαρση κρεατινίνης<10 ml/min: να αποφεύγεται η χορήγηση της
*σε αιμοκαθαιρόμενους μπορεί να χορηγηθεί με προσοχή, να ληφθεί ωστόσο υπόψιν
ότι μπορεί να αναστείλει την παραγωγή ούρων σε άτομα με υπολειπόμενη διούρηση
(το ίδιο ισχύει και για τα ΜΣΑΦ).
** Δεν χορηγείται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική νόσο

Μείζονες
αλληλεπιδράσεις με άλλα
φάρμακα:

▪ Σε συγχορήγηση με μακρολίδες να μειώνεται η δόση της κολχικίνης λόγω μείωσης
του μεταβολισμού της.
▪ Η συγχορήγηση με στατίνες αυξάνει τον κίνδυνο μυοπάθειας. Εφόσον η συγχορήγηση κρίνεται απαραίτητη, να εξετάζεται η μείωση των χορηγούμενων δόσεων και
των δύο σκευασμάτων.
▪ Σε συγχορήγηση με βεραπαμίλη απαιτείται κλινική παρακολούθηση, διότι αυξάνονται
οι συγκεντρώσεις της βεραπαμίλης και ο κίνδυνος νεφροτοξικότητας από κολχικίνη.
▪ Σε συγχορήγηση με κυκλοσπορίνη απαιτείται αναπροσαρμογή δόσης, διότι αυξάνεται η τοξική δράση και των δύο.

Ανεπιθύμητες
ενέργειες:

▪ Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούν στο γαστρεντερικό και συνίστανται
σε διάρροια, ναυτία, εμέτους και κοιλιακό άλγος (ποσοστό ~8-15%). Είναι συνήθως
ήπιες και κατά τεκμήριο υποχωρούν με τη μείωση της δόσης και την αναπροσαρμογή
της ανάλογα με σωματικό βάρος, ηλικία και νεφρική λειτουργία.
▪ Λιγότερο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η τρανσαμινασαιμία και η αναστρέψιμη αλωπεκία.
▪ Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (<1%) είναι η καταστολή της αιμοποίησης (μυελοτοξικότητα) και η μυοτοξικότητα.
▪ Διακοπή της θεραπείας, λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, παρατηρείται σε ποσοστό
~12%.

Διάρκεια
θεραπείας:

▪ Η συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας είναι 3 μήνες για το πρώτο επεισόδιο περικαρδίτιδας και τουλάχιστον 6 μήνες σε πρώτη και μεταγενέστερες υποτροπές. Σε ανθεκτικές
περιπτώσεις ειδικοί συνιστούν την παράταση της χορήγησής της για 12-24 μήνες.
▪ Επίσης, σε ανθεκτικές περιπτώσεις να εκτιμάται το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης
(υποδιπλασιασμός) πριν την οριστική διακοπή. Η κολχικίνη είναι το τελευταίο φάρμακο που θα πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα,
μετά από τη διακοπή της κορτιζόνης και των ΜΣΑΦ. Η μακροχρόνια θεραπεία είναι
ασφαλής ακόμη και για 10ετίες, όπως τεκμηριώνεται και από τη χορήγηση του φαρμάκου σε ασθενείς με οικογενή μεσογειακό πυρετό και νόσο του Behçet.
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▪ Η κολχικίνη υποδιπλασιάζει, δεν εξαφανίζει τις υποτροπές.
▪ Γενικά η κολχικίνη δεν έχει ένδειξη, επί του παρόντος, ως μονοθεραπεία και συγχορηγείται πάντα με ΜΣΑΦ ή κορτιζόνη.
▪ Επίσης δεν συνιστάται σε χρόνιες περικαρδιακές συλλογές χωρίς αύξηση της CRP
(όπως και σε οποιοδήποτε περικαρδιακό σύνδρομο χωρίς ενδείξεις ενεργού φλεγμονής).
▪ Επί του παρόντος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, η κολχικίνη αντενδείκνυται
στην κύηση. Ωστόσο, από δεδομένα σε ασθενείς με οικογενή μεσογειακό πυρετό
δεν προκύπτει ότι η κολχικίνη επηρεάζει τη γονιμότητα (σε άρρενες και θήλεις), ούτε
ότι ε πηρεάζει την έκβαση της κύησης.

ρατηρείται στο ~70% των περιπτώσεων, ενώ με προοδευτική απομείωση στο ~45% με τις υποτροπές να
εμφανίζονται κυρίως στη μετάπτωση από 3 ενέσεις
εβδομαδιαίως στις 2.8,21 Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος
των anti IL-1 παραγόντων είναι ένα σημαντικό βήμα
εμπρός, στη διαχείριση των ασθενών με ανθεκτικές
μορφές ιδιοπαθούς υποτροπιάζουσας περικαρδίτιδας.
Για τα υπόλοιπα φάρμακα τρίτης γραμμής (ανοσοσφαιρίνες, αζαθειοπρίνη, μεθοτρεξάτη) τα δεδομένα είναι πτωχά και προέρχονται από αναδρομικές
σειρές, μερικές από τις οποίες τοποθετούνται χρονικά
πριν την έναρξη χορήγησης κολχικίνης στην υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα.1 Γενικά, η χρήση τους
σήμερα είναι περιορισμένη και η μόνη περίπτωση
στην οποία έχουν ένδειξη, στην ιδιοπαθή τουλάχιστον
υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα, είναι οι περιπτώσεις
εκείνες με περιορισμένο φλεγμονώδες φορτίο (οριακή αύξηση CRP).22 Τέλος, μία σύντομη αναφορά
στην υδροξυχλωροκίνη, η αποτελεσματικότητα της
οποίας ελέγχθηκε πρόσφατα πιλοτικά σε ασθενείς
με ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα. Από
τις αρχικές παρατηρήσεις και τη συσσωρευόμενη
εμπειρία φαίνεται ότι το φάρμακο επιτυγχάνει υποδιπλασιασμό της δόσης της χορηγούμενης κορτιζόνης, σε συνδυασμό με καλό profile ασφαλείας και
χαμηλό κόστος.23 Το φάρμακο χορηγείται σε δόση
400 mg, αφού προηγηθεί οφθαλμολογική εξέταση,
για αποκλεισμό παθήσεων της ωχράς κηλίδας και
ηλεκτροκαρδιογράφημα για αποκλεισμό του long
QT. Θα πρέπει να γνωρίζουμε, ότι η δράση του γίνεται
κλινικά εμφανής μετά 6 εβδομάδες, ενώ η πλήρης
δράση εκδηλώνεται μετά από 3 μήνες. Συνολικά, το
φάρμακο φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον και αναμένονται ισχυρότερα στοιχεία από σχετικές μελέτες
για να καθοριστεί η θέση του στη θεραπεία της
συγκεκριμένης πάθησης. Στην εποχή της COVID-19,

θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι οι θεραπείες που
χρησιμοποιούνται στην υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα δεν έχουν αρνητική επίπτωση στην πορεία
της λοίμωξης (κάποια φάρμακα, αντίθετα, μπορεί
αν έχουν και ευμενή όπως η κορτιζόνη, η κολχικίνη
και το anakinra) με επιφύλαξη μόνο για τα ΜΣΑΦ, τα
οποία πιθανά να έχουν επιβαρυντική δράση, χωρίς,
ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα να είναι επαρκή.24
Σε εξαιρετικά επιλεγμένες περιπτώσεις και επί
αποτυχίας κάθε συντηρητικού θεραπευτικού μέσου,
θα πρέπει να εξετάζεται ως τελευταία θεραπευτική
προσέγγιση η ολική περικαρδιεκτομή. Η περικαρδιεκτομή αποτελεί θεραπευτική λύση σε ασθενείς
με συχνές, έντονα συμπτωματικές και δυσχερώς ή
μη ελεγχόμενες υποτροπές, καθώς και σε εκείνους
με μείζονες επιπλοκές από τη φαρμακευτική αγωγή
και κυρίως από τη μακροχρόνια χορήγηση γλυκοκορτικοειδών. Επίσης, υποψήφιοι είναι και οι σπάνιοι
ασθενείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια καρδιακού
επιπωματισμού. Κατά την επέμβαση, θα πρέπει να
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να αφαιρείται το
σύνολο του περικαρδίου, διαφορετικά τα συμπτώματα
μπορεί να επιμείνουν. Με τις σύγχρονες χειρουργικές
τεχνικές, σε εξειδικευμένα κέντρα, η περιεγχειριτική
θνητότητα είναι περίπου μηδενική, ενώ το ποσοστό
μειζόνων επιπλοκών είναι 3%.25
Οι ασθενείς με ανθεκτικές μορφές ιδιοπαθούς
υποτροπιάζουσας περικαρδίτιδας θα πρέπει να παρακολουθούνται σε εξειδικευμένα κέντρα, βάσει εξατομικευμένου προγράμματος παρακολούθησης. Μία
τέτοια προσέγγιση μειώνει τον αριθμό των νοσηλειών
και συμβάλλει στον περιορισμό των μη απαραίτητων
νοσηλειών, στο βαθμό που είναι εφικτό, την εμφάνιση
των ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορηγούμενη
αγωγή και την επικαιροποίηση της θεραπείας με τη
χορήγηση νέων θεραπευτικών στρατηγικών.10
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Εικόνα 1. Αριστερό πλαίσιο: Παρουσίαση του συστήματος βαθμονόμησης των 6 μεταβλητών για την εκτίμηση κινδύνου υποτροπής περικαρδίτιδας. Δεξιό άνω πλαίσιο: Γράφημα με
τις σχετικές συχνότητες υποτροπής / μη υποτροπής περικαρδίτιδας μεταξύ των στρωμάτων
της βαθμονόμησης κινδύνου. Δεξιό κάτω πλαίσιο: Επίπτωση της υποτροπής περικαρδίτιδας
μεταξύ των ομάδων της βαθμονόμησης κινδύνου.

Πρόγνωση
H υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα, σε αντίθεση με
την αρνητική επίπτωση που επιφέρει στην ποιότητα
ζωής των ασθενών, έχει καλή μακροχρόνια πρόγνωση.
Βάσει αποτελεσμάτων μετα-αναλύσεων, καρδιακός
επιπωματισμός καταγράφεται στο 3.5% των περιπτώσεων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν παρατηρείται
εμφάνιση δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας σε
μέση περίοδο παρακολούθησης 61 μηνών.26 Το ποσοστό συμπιεστικής περικαρδίτιδας είναι περιέργως
ακόμη χαμηλότερο και από εκείνο του μεμονωμένου
επεισοδίου οξείας ιδιοπαθούς περικαρδίτιδας (≤1%).1
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η ‘ιδιοπαθής’ υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα δεν είναι δια βίου διάγνωση και
οι ασθενείς θα πρέπει να εκτιμώνται περιοδικά, κλινικά

και εργαστηριακά, για εμφάνιση χαρακτηριστικών
κάποιου από τα δευτεροπαθή αίτια, δεδομένου ότι η
περικαρδίτιδα μπορεί να αποτελεί την αρχική έκφραση μίας, π.χ. κλινικά σιωπηρής συστηματικής νόσου.
Σε κάποιες σειρές με μακροχρόνια παρακολούθηση
ασθενών με ανθεκτική στη θεραπεία περικαρδίτιδα,
δευτεροπαθές αίτιο περικαρδίτιδας αναδείχτηκε σε
ποσοστό έως και 10% (συνήθως ρευματοειδής αρθρίτιδα και σύνδρομο Sjogren).27

Πρόληψη

Στην πρόληψη της εμφάνισης υποτροπιάζουσας
περικαρδίτιδας κεντρικό ρόλο έχει η αναγνώριση
των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής. Οι
ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται επιθετικά στην οξεία φάση, με χορή-
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γηση της μέγιστης ανεκτής δόσης αντιφλεγμονωδών φαρμάκων πιθανά για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, προοδευτική απομείωση της δόσης των
φαρμάκων ιδανικά καθοδηγούμενη από τις τιμές των
δεικτών φλεγμονής (CRP) και ενδεχομένως, πραγματοποίηση μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς πριν
την απόφαση διακοπής της θεραπείας. Επίσης, σε
αυτούς τους ασθενείς, ο ουδός πρώιμης χορήγησης
θεραπειών τρίτης γραμμής, τουλάχιστον σύμφωνα
με τις τρέχουσες οδηγίες (anakinra, rilonacept και
υδροξυχλωροκίνης), πιθανά θα πρέπει να είναι χαμηλότερος. Παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με
αυξημένο κίνδυνο υποτροπής περιλαμβάνουν τη
χρήση κορτιζόνης (ειδικά όταν χορηγούνται πρώιμα

υψηλές δόσεις με ταχεία απομείωση και διακοπή),
η ατελής θεραπεία του αρχικού επεισοδίου, η μη
χορήγηση κολχικίνης, η δευτεροπαθής αιτιολογία
της οξείας περικαρδίτιδας, η μείωση της δόσης των
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ ή γλυκοκορτικοειδών) παρά την παραμένουσα αύξηση της CRP,
οι νεότερες ηλικίες και το άρρεν φύλλο. Πρόσφατα,
περιεγράφηκε μία κλίμακα βαθμονόμησης του εξατομικευμένου κινδύνου, με βάση παραμέτρους που
προσδιορίζονται κατά την εισαγωγή του ασθενούς,
η οποία πιστεύεται ότι θα βοηθήσει στην αποτελεσματική διαστρωμάτωση κινδύνου υποτροπής
σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα
οποιασδήποτε αιτιολογίας.10 . ■
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