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Punkce perikardu 

 
 
V důsledku Vašeho onemocnění Vám bylo Vaším ošetřujícím lékařem doporučeno 
provedení punkce perikardu (osrdečníku). 
 

Co je punkce perikardu (osrdečníku) 

Perikard (osrdečník) je tenká blána, která ve dvou listech obaluje srdce. Za normálních 
okolností je v dutině mezi listy osrdečníku minimum tekutiny, která umožňuje klouzavý 
pohyb srdečních stěn během srdečního stahu. Při některých onemocněních se obsah 
tekutiny v osrdečníkovém vaku zvětšuje a v krajním případě může dojít k významnému 
stlačení srdce s omezením jeho funkce jako pumpy. Punkce perikardu znamená 
napíchnutí dutiny mezi listy perikardu s možností nejen odebrání vzorku na zpracování 
v rámci diagnostiky příčiny stavu, ale i vypuštění přebytečného obsahu. 
 

Jaké jsou příčiny a klinické projevy zvětšení obsahu tekutiny 
v perikardiálním vaku 

Při patologických stavech se množství tekutiny v perikardiální dutině zvětšuje a 
způsobuje útlak srdce. Klinicky se to projevuje zhoršením výkonnosti, slabostí, dušností, 
ale i třeba nechutenstvím a trávicími potížemi. Mohou být i centrální příznaky jako 
závratě, pocity na omdlení. Pokud stav vzniká velmi rychle, dochází k poklesu tlaku, 
selhání oběhu, v krajním případě i k poruše vědomí. 
Pokud výpotek vzniká pozvolna, bývají příznaky útlaku (tamponády srdeční) až 
v pokročilém stavu, za situace významného výpotku. V případě velmi rychlého vzniku 
se i příznaky objevuji bezprostředně, stav je život ohrožující a vyžaduje okamžité 
řešení. 
 
Příčiny vzniku perikardiálního výpotku jsou různé. Mezi typické patří záněty, nádory, 
onemocnění štítné žlázy a pojivové soustavy. Výpotky u těchto onemocnění vznikají 
většinou delší dobu. Rychle narůstající výpotky vznikají nejčastěji při prasknutí (ruptuře) 
volné srdeční stěny při infarktu myokardu, nebo jako komplikace katetrizačního 
vyšetření a léčby srdce.  
 
Perikardiální punkce se provádí u pozvolna narůstajících výpotků, po selhání 
farmakologické léčby plánovaně, při akutním vzniku výpotku se selháním oběhu, jako 
život zachraňující výkon, který má alternativu jen v akutním kardiochirurgickém zákroku, 
nebo může být jeho předstupněm. 
 

Jaká je vyžadována příprava před plánovanou perikardiální punkcí 

Pokud užíváte protisrážlivé léky, je nutné jejich dočasné vysazení s eventuálním 
převodem na náhradní terapii. Vhodný režim stanoví Váš ošetřující lékař po konzultaci 
s lékařem provádějícím zákrok. Toho je třeba také informovat o chronických 
onemocněních, na která trpíte (se zvláštním přihlédnutím k alergiím a poruchám 
srážlivosti) a lécích, které užíváte. 
 

http://www.mnof.cz/wp-content/uploads/2015/08/11_pravostranna_srdecni_katetrizace_a_hemodynamicke_vysetreni1.pdf
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Jak perikardiální punkce probíhá 

V situaci, že se jedná o život zachraňující výkon během srdeční katetrizace, orientuje se 
lékař pomocí rentgenového nebo ultrazvukového vyšetření. Mimo katetrizační sál 
pomocí ultrazvukového. 
Přístupová místa jsou oblast nadbřišku u dolního okraje hrudní kosti a u plánovaných 
výkonu nejčastěji levá strana hrudníku v místě kde naléhá srdce na hrudní stěnu. 
 
Po dezinfekci kůže a zarouškování se provede lokální znecitlivění (anestezie) tenkou 
jehlou. Anestetikum je aplikováno i během punkce jehlou silnější. Po dosažení 
perikardiální dutiny se po drátu zavede speciální katetr, kterým je tekutina odsávána. 
Vypouštění se děje ručně stříkačkou, eventuálně se doplní o samospád v trvání až 1 
dne. Rychlost vypouštění závisí na množství tekutiny v perikardiálním vaku, jeho 
anatomii a charakteru výpotku. Obsah perikardiálni dutiny se odesílá na laboratorní 
zpracování (mikrobiologie, cytologie, biochemie, hematologie apod.).  
 

Jaké jsou možné komplikace a rizika zákroku 

Technická úspěšnost výkonu je více než 90 %. Odsátí často i jen malého množství 
vede k vymizení příznaků útlaku srdce a stabilizaci oběhu. Nejčastější komplikací je 
nevýznamné krvácení z míst vpichu. Závažnější komplikace se vyskytují jen ojediněle. 
Jedná se napíchnutí větší cévy, včetně povrchové srdeční tepny, některé ze srdečních 
dutin nebo plic se vznikem pneumotoraxu.  
 

Jaký režim Vás čeká během provádění výkonu a po jeho ukončení 

Zákrok se provádí na monitorovaném lůžku koronární jednotky.  
Po výkonu zůstanete v klidu pod zvýšeným dozorem po dobu jedné hodiny. Poté, za 
předpokladu nekomplikovaného průběhu, pokud lékař provádějící zákrok nerozhodne 
jinak, budete pokračovat v hospitalizaci na lůžku Kardiologie do následujícího dne, a 
poté, pokud nebudete mít potíže vzniklé v možné souvislosti se zákrokem, budete 
propuštěni domů, jestliže to Váš zdravotní stav jinak dovolí. Před propuštěním bude 
provedeno kontrolní ultrazvukové vyšetření srdce se zhodnocením úspěšnosti zákroku 
a doporučením dalšího vyšetřovacího a léčebného postupu. 
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