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Перикардна тампонада

 Животозастрашаваща компресия на сърцето поради 
повишено интраперикардно налягане в резултат на 
набиране на течност, кръв, гной или газ
 Течността в перикарда се увеличава според 

разтежимостта на перикарда, след което нараства 
интраперикардното налягане

 Сърдечните кухини се компресират, миокардният 
диастолен комплайанс намалява, ограничава се 
диастолното пълнене

 ↓ СД, хемодинамичен срив



Възникване на сърдечната 
тампонада

 Остро: 
 Хеморагия 

 Ao дисекация
 Руптура на ЛК стена 
 Травма

 Бързо набиране на ексудат / трансудат
 Подостро: дни до месеци – при 1/3 от пациентите с 

асимптомен голям излив 



Khandaker et al. Mayo Clin Proc 2010

Диагностичен алгоритъм при СТ



Перикард

Ехоплътна линия, неразграничена от 
епикарда

Дебелина ∼ 2 mm
Покрива големите съдове 1 до 2 cm
Заобикаля пулмоналните вени
Физиологично - 15-50 ml течност
Излив: сепарация на 2-та перикардни 
листа – свободно от еха пространство 



Набиране на перикардния излив

 Дифузно (циркумферентно)
 Зад ЗСЛК 
 Десни кухини
 По-малко зад ЛП 

 Локализирано  – при 
съединителна тъкан в 
резултат на предшестваща 
операция, след травма, 
пурулентен перикардит



Етиология на умерените и 
големите перикардни изливи

 Идиопатична - 20%
 Сърдечна хирургия, ятрогенна – 

16%
 Злокачествено заболяване – 13%
 ОМИ – 8%
 Бъбречна недостатъчност – 6%
 Болести на съединителната тъкан – 

5%
 ЗСН – 5%
 Туберкулоза / Бактериална 

инфекция – 4%

Sagrista-Sauleda J, et al. N Engl J Med 1999;341.
Soler-Soler J. Heart 2001;86.

Тригери:

 Хиповолемия
 Пароксизмална 

тахиаритмия
 Интеркурентен 

остър 
перикардит



Разграничаване на перикарден 
от плеврален излив

 Локализация по отношение на 
ЛП
 В сулкуса - перикарден
 Зад ЛП - плеврален 

 Локализация по отношение на 
десцендентната торакална 
аорта
 Предна - перикарден
 Задна - плеврален

www.stanford.edu/group/ccm_echocardio/



ЕхоКГ – оценка на големината 
на излива

Малък – диастолна 
сепарация < 10 mm (< 100 ml)

Умерен - ≥ 10 mm (100-500 ml)

Голям ≥ 20 mm (> 500 ml)
Много голям ≥ 20 mm и 
компресия на сърцето Maisch B et al. Eur Heart J 2004



По-редки форми на СТ: 
Регионална тампонада

Crete M et al. Circulation 2005

ПИ зад ЛП при перфорация 
на коронарна артерия 
(маргинален клон)



По-редки форми на СТ: 
СТ с ниско налягане

 При диастолно налягане 6-12 mmHg
 При пациенти с хиповолемия и тежки системни заболявания, 

хеморагия, карцином, ексцесивна диуреза, след хемодиализа
 Клиника:

 умора при усилие 
 нормално АН 
 липсва pulsus paradoxus
 има инспираторни вариации в кръвтока на МК и ТК

 Интраперикардното налягане се изравнява само с 
десностранните налягания 

 Тест за провокиране на тампонадна хемодинамика – с инфузия 
на 1 L физиологичен разтвор 



Повишаване на 
интраперикардното налягане

 Количество на 
перикардния излив :

 Обратна връзка с 
ригидността и дебелината 
на париеталния перикард – 
150-2000 ml

 Скорост на набиране
 Комплайанс / 

разтежимост на 
перикарда

Holmes D et al. J Am Coll Cardiol Intv 2009



Хемодинамика на СТ

Ранни признаци на СТ Прогресия на СТ

 Значително 
повишено 
ДП 
налягане

 Понижено 
Ao и 
пулсово 
налягане

 Pulsus 
paradoxus

 Леко увеличено 
ДП налягане

 ДП затруднено 
пълни ДК в 
ранната 
диастола поради 
компресия

Holmes D et al. J Am Coll Cardiol Intv 2009



Сърдечен дебит при тампонада

• Бавно ↓СД – 
интраперикардното 
налягане = 
централно венозно, 
ДП, ДК теле-
диастолно 
налягане

• Бързо ↓СД – 
интраперикардно 
налягане = ЛП and 
ЛК теледиастолно 
налягане

Roy Ch et al. JAMA 2007



Компенсаторни механизми при 
СТ

 ↑ СЧ – симпатикусова стимулация
 ↑ Периферно съдово съпротивление
 ↑ Фракция на изтласкване
 ↑ Обем на циркулиращата кръв при подостро протичане
 Липсва увеличение на нивото на предсърдния 

натриуретичен пептид – няма разтягане на миокарда при 
компресията



Клинични признаци на 
тампонада
Триада на Beck, 1935 

Хипотония ← ↓ СД

Шиен 
венозен 
застой ← 
Компресия 
на ДП и ДК

Глухи 
тонове



Pulsus paradoxus (Kussmaul, 1873) – усилване 
на физиологичната междукамерна 
взаимозависимост

Междукамерна 
взаимозависимост:
Издишване = 120/70
Вдишване = 110/70
→ < 10 mmHg
Вдишване – негативно 
интраторакално налягане

 ↓ налягане – inf. v. cava и ДП
 ↑ връщането на кръв към дясното 

сърце
 Капилярен комплайанс – ↑ по размер 

и обем на капилярите
 Избутване на септума на ляво
 ↓ кръвоток в ляво - ↓ УО и СД

Сърдечна тампонада:
Компресия и ↑ налягане в ДП и ДК
Намален размер на ЛК
↓ СД ⇒ RR 90/40
При вдишване – RR 70/40, изчезване на 
пулса



ЕхоКГ доказателства за 
повишено интраперикардно 
налягане – компресия на 
десните кухини



Колапс на ДП в късната диастола 
 В ТД обемът на ДП е най-малък 
 Противоположно по време на ДК колапс
 Оценка на степента и продължителността на колапса 
 Продължителност > 1/3 от сърдечния цикъл – сензитивен и 

чувствителен белег за СТ

Ранна диастола Късна диастола към ранна систола
Jung et al. Korean Circ J 2012



Колапс на ДК изходящ тракт в 
ранната диастола

 Движение назад на 
предната ДК стена в 
ранна диастола

 Транзиторно 
намаляване на ДК 
налягане в ранната 
диастола под нивото на 
интраперикардното 
налягане (↓ ДК обем)

 По-специфичен маркер 
за повишено 
интраперикардно 
налягане



Колапс на цялата ДК

 При по-значително покачване на интраперикардното 
налягане 

Roy Ch et al. JAMA 2007



“Люлеещо се сърце” - ранен 
белег при хроничен голям 
перикарден излив

 “Люлеещо се сърце” = аналог на ЕКГ-електрическия 
алтернанс
 Признак на голям излив 
 Индиректен белег за повишено интраперикардно налягане

“Люлеещо се сърце ” 
⇒ Псевдодвижение като при 
пролапс на МК, псевдо-SAM, 
парадоксална кинетика на МКП, 
притваряне на Ао клапа в 
средата на систолата



Колапс на ЛП
 По-рядко – 25% от пациентите
 Специфичен белег за СТ



Doppler ЕхоКГ при СТ – фазови 
вариации на кръвотока = pulsus 
paradoxus
 Усилени респираторни 

вариации на кръвотока 
при СТ поради вариации 
на интраторакалното 
налягане

 При вдишване - ↑ 
трикуспидален кръвоток 
и ↓ митрален кръвоток 

 Нормални вариации: 
 Трикуспидална Vmax ≤ 25%
 Митрална Vmax ≤ 15%
 Ao Vmax and VTI ≤ 10%
 Пулмонална Vmax and VTI ≤ 

10%

Физиология:
Норма                Тампонада

Вдишване

Издишване



Doppler ЕхоКГ при тампонада

Трикуспидален кръвоток Митрален кръвоток

Insp

Exp

Пулмокапилярно налягане
Интраперикардно налягане



Липса на изява на Pulsus 
paradoxus

 Аортна регургитация
 Междупредсърден септален дефект
 Тежка хипотония
 Тежка ЛК дисфункция



Други причини за pulsus 
paradoxus
 Констриктивен перикардит
 ХОББ, бронхиална астма
 БТЕ
 Тензионен пневмоторакс
 Голям плеврален излив



Плетора на долна куха вена – 
белег на повишено венозно 
налягане
 Инспираторен колапс <50% или липсата му 
 Потвърждаващ характер, не е диагностичен белег
 Нарушен диастолен кръвоток при повишено 

интраперикардно налягане (нормално почти непрекъснат 
систолен и диастолен кръвоток)

Goodman A et al. J Emerg Trauma Shock 2012



Хепатален венозен кръвоток
 Отразява инспираторните вариации на ДК пълнене

Khandaker M et al. Mayo Clin Proc 2010

↓ Антеграден кръвоток

↑ Обратен диастолен кръвоток



Последователност на промените 
при СТ

Спектърът на хемодинамичните отклонения варира

Argulian et al. Am J Med 2013



ЕхоКГ находка при СТ

Регистрира хемодинамични отклонения при СТ

НО

Сърдечната тампонада се счита за клинична 
диагноза
⇒

Самостоятелната ЕхоКГ находка не поставя 
диагнозата СТ



ЕхоКГ данни за компресия на десни 
кухини и увеличена междукамерна 
взаимозависимост

 При липса на клинични доказателства за СТ и
 Систолно АН > 110 mmHg, с инспираторни вариации < 10 

mmHg 

⇒  Не е наложителна спешна перикардиоцентеза

НО
 Внимателно наблюдение на пациента поради риск от 

внезапна тампонада
 Медикаментозно лечение – в някои случаи признаците на 

компресия могат да отзвучат в рамките на няколко дни



Състояния, при които 
клиничните и ЕхоКГ белези за 
СТ могат да липсват

 Всички заболявания, които повлияват междукамерното 
взаимодействие

 Значителна ЛК хипертрофия – фиксирано ЛК пълнене
 Значителна ДК хипертрофия поради пулмонална 

хипертония
 Релативна хипотония
 Хиповолемия 
 Засягане на ЗСЛК при злокачествени заболявания 
 Тромб при хеморагичен перикардит



Чести заблуди при подостра СТ
 Пациентите са с хипотония – 27-43% са хипертензивни 

(активация на симпатикусовата нервна система)
 СТ е клинична диагноза – някои клинични белези не се 

проявяват
 Pulsus paradoxus – има ограничена сензитивност и 

специфичност
 Перикардният излив не е хемодинамично сигнификантен – 

дори изливът без изравняване на наляганията има 
хемодинамични последици

 Всички пациенти със CT трябва да бъдат стабилизирани 
първоначално с венозни вливания – при 31% ↓ CД (↑ 
интраперикардното налягане, ДП и ЛК теледиастолно 
налягане)

Argulian et al. Am J Med 2013



ЕхоКГ: алгоритъм при ПИ

Тампонада или ПИ > 
20 mm (диастола)

Липса на тампонада
ПИ 10-20 mm 

(диастола)

Липса на тампонада
PE < 10 mm 
(диастола)

гноен, TBC или 
неопластичен излив?

Спешна 
перикардиоцентеза и 

дренаж

Планова 
перикардиоцентеза, 
дренаж, биопсия с 

хистологично+имунохи
стология+PCR

Симптоматично 
лечение
- НСПВС

- Колхицин 0.5 mg 3 x 
дн.

Биопсия с 
хистология+имунохистол

огия+PCR Продължителен дренаж, 
интраперикардна 

склерозираща терапия – 
gentamycin 80 mg

Малигнен ПИ: 
продължителен 
дренаж, cisplatin 
интраперикардно

Пурулентен излив: 
дренаж, сърдечна 

хирургия

Автоимунен ПИ: 
triamcinolone 

интраперикардно и 
дренаж

Вирусен ПИ: дренаж, 
без по-нататъшна 

терапия

Специфична интраперикардна терапия

Проследяване



Заключение

При пациенти с шок е необходимо 
изключване на перикардна тампонада

При наличие на перикарден излив - 
оценка на хемодинамичната му 
значимост
 Комплексен подход с отчитане на 

клиничните и ЕхоКГ белези
 Вземане на терапевтично решение, 

необходимост от дренаж 
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