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Özet
Dressler Sendromu(DS), plevra ve perikardın inflamatuvar reaksiyonuna sekonder gelişen ateşli bir hastalıktır. Sıklıkla perikard operasyonu yapılan hastalarda görülür. Ancak, DS miyokard infarktüsünü takiben, perkütan işlemlerden sonra sıra dışı bir komplikasyon olarak gözlenebilir. Koroner stent implantasyonu sonrası, epikardiyal pacemaker sonrası, transvenöz pacemaker
sonrası, künt travma sonrası, bıçak yaraları ve kalp ponksiyonları sonrası gözlenmiştir. Perikardiyal efüzyon sıklıkla sendroma eşlik eder ve postoperatif
erken veya geç dönemde kardiyak tamponad gelişebilir ve hatta tekrarlayan kardiyak tamponadlarda gözlenebilir. Sendrom perikardiyal ve/veya plöretik ağrı, plevral efüzyon, pnömoni, anormal EKG ve radyografi bulguları ile
karakterizedir.

Abstract
Dressler Syndrome (DS) is a febrile illness secondary to an inflammatory reaction involving the pleura and pericardium. It is more common in patients
who have undergone surgery that involves opening the pericardium. However, DS has also been described following myocardial infarction and as an
unusual complication after percutaneous procedures such as coronary stent
implantation, after implantation of epicardial pacemaker leads and transvenous pacemaker leads, and following blunt trauma, stab wounds, and heart
puncture. Pericardial effusions often accompany the syndrome and may develop into early or late postoperative cardiac tamponade and even recurrent
cardiac tamponade. The syndrome is also characterized by pericardial or
pleuritic pain, pleural effusions, pneumonitis, and abnormal ECG and radiography findings.
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Giriş
Dressler sendromu (DS); Postakut myokardiyal sendrom, post
kardiyak injuri sendromu, postperikardiyotomi sendromu olarak
ta tanımlanmaktadır. DS perikard ve/veya miyokard hasarlanmasını takip eden, haftalar içinde gelişen ateş, plöröperikardit
ve parankim infiltrasyonu ile karakterize bir klinik tablodur [13]. Bu sendrom literatürde miyokard enfarktüsü, kardiyak cerrahi, künt göğüs travması, perkütan sol ventrikül biyopsisi, pacemaker yerleştirilmesi, koroner stent implantasyonu, kalp ponksiyonları ve anjiyoplasti sonrası tanımlanmıştır [1,4].
Tarihçe
DS ilk olarak 1953 yılında mitral kapak kommissurotomi operasyonu geçiren hastalarda Soloff tarafından gözlenmiş ve
postkommissurotomi sendromu olarak tanımlamıştır [5]. Soloff
postkommissurotomi sendromunu etyolojik nedeninin romatizmal ateş reaktivasyonu olduğun savunmuştur. Itoh 1958’de bu
klinik tabloyu postperikardiyotomi sendromu olarak tanımlarken, sendromun sıklığını da %10-50 arasında olduğunu gözlemlemiştir [6-9]. Günümüz bilgileri ile uygun tanımlama 1956’da
Dressler tarafından yapılmış ve DS olarak adlandırmıştır [1].
İnsidans:
Dressler, myokart infarktüsü (ME) sonrası DS insidansını %3-4
olarak bildirirken, Light, ME ve perikarditli olgularda %15 olarak bildirilmiştir [10,11]. Engle ve arkadaşları 257 çocuk olguda, kardiyak cerrahi sonrası DS insidansını %30, Miller ve arkadaşları ise 1 yıllık periyotta kardiyak cerrahi geçiren 944 olguda
%17.8 olarak belirtmişlerdir [9,12].Birçok araştırmacı ise DS insidansını %5’den az gözlemişlerdir [13-17]. Miller ve arkadaşları kardiyak cerrahi geçiren olgulardaki DS insidansını diğer tüm
cerrahi geçirenlerle yaklaşık olarak eşit oranda ortaya çıktığını
belirtmiştir [12].
Predispozan Faktörler ve Patogenez:
Sendromun kesin etyolojisi bilinmemekle beraber perikardın hasar görmesi sonrası açığa çıkan antijenlere karşı oluşan otoantikorların oluşturduğu otoimmün bir olay olduğu kabul edilmektedir. Transplantasyon sonrası postperikardiyotomi sendromu gelişen hastalarda yapılan bir çalışmada aktive T helper
(CD4+/25+) ve sitotoksik T-hücrelerinin(Leu-7+/CD8+) arttığı
gözlenmiştir [18,19].
Dressler, sendromun hipersensitivite reaksiyonuna bağlı olabileceğini bildirirken[1], Janton; romatizmal ateş reaktivasyonuna
[20], Ito; travmatik perikardite [6], Burch ve Engle Coxsackie B
gibi bir latent virüs enfeksiyonuna bağlı olabileceğini bildirmiştir [21,22]. Farklı epidemiyolojik çalışmalarda toplumda enfeksiyon prevalansının yüksek olduğu dönemlerde DS’nin yüksek insidansa sahip olduğu gösterilmiştir [23-25]. Bu çalışmalarda viral
enfeksiyonların immün cevabı tetiklediği düşünülmüştür. Engle
ve arkadaşları antikalp antikoru mevcut olan DS sendromlu olgularda yüksek viral antikor titreleri saptamış ve virüs enfeksiyonlarının DS etyolojisinde önemli rolü olduğunu belirtmişlerdir
[26]. Üst solunum yollarında viral enfeksiyonu olan 150 hastada
yapılan prospektif bir çalışmada sporadik olarak gelişen myoperikardit ve Q dalga infarktı gösterilmiştir. Ancak, perikardiyal
veya plevral sıvılarda virüs izole edilmemiştir [27].
Günümüzde sendromun nedeni tam olarak bilinmemekle beraber immünolojik bir temele dayandığı bilimsel olarak kabul edilmektedir. Perikard hasarı, yatkınlık gösteren bireylerde immünolojik olayları başlatabilmektedir. Perikarda cerrahi işlem uygulanan olgularda, sendromun gelişimi ile antikalp antikorları
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arasında yakın ilişki gösterilmiştir [9-11].Benzer şekilde koroner
arter bypass cerrahisi sonrası DS gelişen olgularda aktin ve miyozine karşı anlamlı antikor seviyeleri saptanmıştır [24]. DS’de
miyokard hasarı veya ME sonrası salınan miyokardiyal antijenlere karşı gelişen immün aktivasyon lokal inflamatuvar reaksiyonu tetikleyerek plevra, sinovya gibi uzak organları etkilemektedir [28,29]. Miyokard hasarından DS ortaya çıkana kadar 2-3
haftalık latent dönemde immün reaksiyon gelişmektedir [30].
Kortikosteroid veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçlara(NSAİİ)
iyi yanıt vermesi ve relapslara gözlenmesi DS patogenezinde
immünolojik mekanizmaların önemli bir kanıtıdır. Bununla birlikte miyokard hasar derecesinin DS ile direkt ilişkili olmaması
da sendromun immünolojik özelliğini desteklemektedir [24,31].
Risk Faktörleri:
Günümüzde çok çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır. Bunlar;
genç yaş, perikardit, aort kapak replasman öyküsü, kortikosteroid kullanımı, BRh(-) kan grubu olma ve daha önce halotan, enfloran anestezisi alma bulunmaktadır. Bununla beraber Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında sendrom sıklığının arttığı tespit edilmiştir [12, 29]. Bu risk faktörlerinin bilinmesi DS’nin erken tanısı için çok değerli bilgiler verebilir.
Klinik Özellikler:
DS kardiyak travma veya bir ME sonrası ortaya çıkan ateş,
göğüs ağrısı, perikardit, plörit ve pnömoni ile karakterizedir. Semptomlar ME’yi takiben ilk haftada çıkabilmekle beraber sıklıkla 2. veya 3. haftada gözlenir. Kardiyak operasyonlar sonrası ise semptomlar takip eden ilk 3 haftada gözlenir;
fakat 3 gün ve 1 yıl arasında herhangi bir zamanda da ortaya çıkabilir [11,32,33,34]. Kardiyak cerrahiyi takiben olguların
%10-%50’sinde ortaya çıkabileceği ve sendromun başlangıcının
pacemaker implantasyonunu takiben diğer durumlardan daha
hızlı olduğu bildirilmektedir [12]. Bajaj ve arkadaşları 68 yaşında bir erkek hastada pacemaker takılmasını takiben bir iki gün
içerisinde DS geliştiğini belirtmişlerdir[35].
Sendromun iki kardinal semptomu ateş ve göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısı sıklıkla ateş başlamadan önce vardır. Ağrı; genellikle baskı tarzında, künt-yanıcı, miyokardiyal iskemiyi taklit edici özelliklerdedir. Plöretik nitelikte olabilirken göğüs ağrısı bıçak
saplanır tarzda omuz ve skapulalar arası bölgeye yayılabilir. Derin inspirasyonla veya gövdenin döndürülmesiyle artar, oturur
pozisyonda veya öne eğilirken azalır. Ağrı başlangıcından sonra saatler veya günler içinde plevral sürtünme sesi duyulabilir.
Plevral sürtünme sesi pozisyonla veya solunumla değişebilir, geçici olduğu için seri oskültasyonlar yapılmalıdır [36]. Hemen hemen tüm olgularda perikardiyal frotman vardır ve çoğunda da
perikardiyal efüzyon mevcuttur. Olguların yaklaşık %75’inde lineer ya da yama tarzında ve genellikle akciğer bazalinde lokalize pulmoner infiltratlar gözlenir [24]. Laboratuvar incelemesinde genellikle 10-20 bin arasında lökositoz ve orta derecede artmış sedimentasyon hızı(ESR) saptanır [11,33,34]. DS’de plevral
tutulum sık gözlenir. Çalışmalarda %68-%83 oranında plevral
efüzyon saptanmıştır [10,37]. Genel olarak plevral efüzyon az
miktarda olup, baskın klinik bulgu perikardite bağlıdır. Perikardiyal efüzyon miktarı genellikle azdır ve tamponad nadirdir. Plevral efüzyonlar unilateral yada bilateral görülebilmektedir [37].
Stelzner ve arkadaşlarının 35 DS’li olgunun klinik ve laboratuvar
bulgularını değerlendirdikleri çalışmalarında vakaların %96’sında ESR’de yükselme, %91’inde plevral efüzyon, %66’sında ateş,
%63’ünde perikardiyal frotman, %57’sinde dispne, %51’inde
raller, %49’unda lökositoz ve %46’sında plevral frotman tespit
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etmişlerdir. Plevral efüzyon saptanan 16 olgunun 12’sinde efüzyonun eksuda vasfında olduğu gösterilmiştir [37]. Hastaların kliniklerinde öksürük, ateş gibi pnömoni bulguları, fizik muayenelerinde de pnömoni, plevral sıvı ve perikardiyal sıvıya sekonder
muayene bulguları gözlenir. Sistemik sıvı retansiyonu ve hepatomegali ve hipoksemi gözlenebilir.
Komplikasyonlar:
Kardiyak Tamponat: DS’ye bağlı kardiyak tamponat yaşamı tehdit eden önemli bir komplikasyon olup literatürde %0.1-6 oranlarında bildirilmiştir [38,39,33]. Perikardiyal efüzyon acil perikardiyosentez ve drenaj gerektirir. Açık kalp ameliyatı olan 1290
hastalık prospektif bir çalışmada da, DS tanısı alan 10(%0.8)
hastada tamponat gelişmiştir [38]. Bu hastalardan biri sodyum
warfarin ve ikisi ise aspirin alıyordu. Bu hastalardan 9’una perikardiyosentez birine ise tekrarlayan tamponat nedeniyle perikardiyal stripping uygulandı. Olgularda ölüm gözlenmedi. Birçok çalışmada gösterilmiştir ki DS’de tamponat nadirdir ve eşzamanlı antikoagülan tedavi olmadan da ortaya çıkabilir. Tek
antikoagülan kullanımı çoğu durumda güvenli olmakla beraber bu hastalar yakından izlenmelidir. Diğer taraftan antikoagülan tedavi ile az dahi olsa tehlikeli tamponad gelişebilir. Bu
nedenle antikoagülan tedavi prostetik kapak, geniş miyokard
infarktüsü(özellikle anterior), atriyal fibrilasyon gibi yüksek riskli hastalarla sınırlı olmalıdır [10,40-42,43].
Konstrüktif Perikardit: Postoperatif dönemde olguların %5’inden azında gözlenir. Konstrüktif perikardite perikard kalınlaşır
ve kalbe yapışır. Bu halde ventriküllerin dolması kısıtlanır. Bu olgularda perikardiyotomi gerekli olabilir. Bu olgularda inflamatuvar yanıta bağlı gelişen göğüs ağrıları solunumsal sıkıntılara ve
hipoksemi gelişimine neden olabilir. Bu nedenle pulse oksimetre
ile sürekli oksijen satürasyonu takibi yapılmalıdır [44].
Koroner Arter ve Koroner Arter Bypass oklüzyonu: Urschel ve arkadaşları kalp cerrahisi sonrasında perikardiyal efüzyon saptanan 45olgudan 10’unda greft oklüzyonu saptamışlar ve bunlardan 4’ü yaşamını yitirmiştir [45]. Başka bir çalışmada kalp ameliyatları sonrasında perikardiyal efüzyonlu hastalarda, greft oklüzyonu ve perikardiyal efüzyonun ağırlığı arasında herhangi bir
korelasyon saptanmamıştır [39].
Pulmoner Tutulum: En yaygın tutulum şekli plevral efüzyondur(%62). Bununla beraber araştırmaların birçoğu akciğer infiltratları üzerine odaklanmıştır. Parankim infiltrasyonu ise %50
olguda gösterilmiştir. Radyolojik bulgular değişik şekilde yorumlanmakla beraber sıklıkla konjestif kalp yetmezliği ve akciğer
enfeksiyonları ile karışabilmektedir [9,46].
Tanı:
DS’nin tanısal spesifik bir bulgusu olmadığı gibi kesin bir tanı
yöntemide bulunmamaktadır. ME veya kardiyak işlem/operasyonu takiben oluşmuş bir plevral efüzyon, özellikle perikardit
bulguları ile birlikte gelişen bir klinik varlığında DS düşünülmelidir. Serum ve plevral sıvı laboratuvar değerleri ayırıcı tanıda değerli olmakla birlikte uygun klinik ve laboratuvar sonuçları sonrasında pnömoni, kalp yetmezliği, pulmoner emboli tanılarının
ekarte edilmesi ile kesin tanı konulabilir. Literatürde DS gelişimi için bildirilen Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında bulunma, 54
yaşın altında olma, daha önce perikardit geçirilmesi veya aort
kapak replasmanı uygulanması, enfloran veya halotan anestezisi verilmesi ve prednizon kullanılması gibi durumlarda DS gelişme olasılığı daha yüksektir [12, 29, 47].
DS tanısında bazı kriterler kullanılmaktadır [36]. Bunlar major
ve minör kriterler olarak sınıflandırılmıştır. Major kriterler; peri| Journal
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kardiyal veya plevral frotman, göğüs ağrısı ve 38o’nin üzerinde
ateş olmasıdır. Minör kriterler ise; ESR, C reaktif protein (CRP)
seviyesinde ve lökosit sayısında artış olmasıdır. Pnömoni, kalp
yetmezliği, pulmoner emboli vb. durumlar ekarte edildikten sonra iki major ve bir minör kriter varlığının DS tanısı için yeterli olduğu ifade edilmektedir [32].
DS’de en sık görülen semptomlar plöretik göğüs ağrısı (%91)ve
nefes darlığıdır (%57). En sık bulgular ateş (%66), plevral frotman (%46), akciğer muayenesinde raller (%51) ve perikardiyal
frotmandır (%63). En sık gözlenen laboratuvar bulguları ESR’de
artış (%96) ve lökositozdur (%49). Hastaların akciğer grafisinde
en sık plevral efüzyon saptanmaktadır (%83) [37].
Olguların üçte ikisinde plevral sıvı gözlenmekte olup, sıvı sıklıkla bilateraldir ve çoğu vakada az miktardadır. Plevral sıvı eksuda niteliğinde olup, glikoz ve pH değerleri normaldir. Bazı olgularda pH 7,4 den büyük olabilir. Plevral sıvı, olguların %30’unda
hemorajik görünümdedir. Plevral sıvıda hücresel dağılım değişkendir, polimorfonükleer lökositler veya mononükleer hücreler
akut dönemde yüksek değerlerde saptanırken, kronik vakalarda lenfosit hâkimiyeti gözlenebilir [11,37,48]. DS’de gelişen perikardiyal efüzyon ise genelde az miktarda olup, plevral sıvı içeriğine benzer özellik taşır. Perikard tamponadına neden olması
son derece nadirdir [49].
Kan sayımında lökositoz ve sola doğru bir kayma gözlenebilir.
Kan kültürleri inflamatuvar hastalıklarla enfeksiyon hastalıklarının ayırımı, erken tanı ve ayırıcı tanıda önemlidir. Bu nedenle kan kültürlerinin negatif olduklarının gösterilmesi önemlidir.
ESR ve CRP gibi akut faz reaktanları yüksek bulunmaktadır. Antikalp ve antikardiyolipin antikor seviyelerinin yüksekliği tanıda kullanılabilmekle beraber, sensitivitesinin düşük, spesifitesi
ılımlı yüksektir [50]. Klinik çalışmalarda antikalp antikorları ile
DS gelişimi arasında doğru ilişki olduğu gösterilmiştir [51,52].
DS’li hastaların serumlarında antimiyokardiyal antikor titrelerinin yüksek olduğu gösterilmiştir [53]. Benzer şekilde plevral sıvıda antimiyokardiyal antikor seviyelerinin yüksekliği gösterilmiş
ve buna bağlı olarak plevral sıvıda antimiyokardiyal antikor titresinin ölçümünün tanısal değeri olabileceği, ayrıca plevral sıvıda kompleman seviyesinin düşük olmasının da tanıda önemli olabileceği bildirilmiştir [54,55]. Kalp enzimleri ölçümü, sonuçlarının çok farklı değerlerde gelmesi nedeniyle genellikle yararlı değildir.
Ayrıca DS’li olgularda hemoptizi, artrit, artralji ve nedeni açıklanamayan anemi gibi bulgular da görülebilmektedir [32]. Ancak
bu klinik ve laboratuvar bulguların hiçbiri DS için spesifik değildir. Hemorajik perikardiyal veya plevral eksudatif efüzyon varlığı DS’yi düşündürse de patognomik değildir. Bu nedenle DS tanısı tipik klinik bulgulara ek olarak pulmoner emboli, konjestif
kalp yetmezliği, atelektazi ve pnömoni tanılarının ekarte edilmesiyle konur [56,57]. Pulmoner embolinin kesin ekartasyonu
önemlidir, çünkü antikoagülan tedavi yaklaşımı postkardiyak injuri sendromunda kontrendikedir ve bu olgular hemoperikardiyum gelişimi açısından risk altındadır [1,3,58]. Kalp yetmezliği
anamnezinin olmaması, normal ekokardiyografik inceleme, eksudatif plevral sıvı tespiti ile kalp yetmezliği ekarte edilir. Pürülan balgam olmaması, akciğer fizik muayene bulgularının azlığı
ve pnömonik konsolidasyonun küçüklüğü, yada olmaması, pnömoni ile orantısız ağır klinik tablo varlığı DS lehine yorumlanır.
Kan ve plevral sıvı kültürlerinde üreme olmaması ile parapnömonik efüzyon dışı tanılar klinik olarak önem kazanır.
Göğüs radyografisi: Pulmoner infiltraların eşlik ettiği plevral
efüzyon varlığında akciğer grafisi tanıda yararlıdır. Kalp silueti perikardiyal kese içinde bulunan sıvı miktarı ile orantılı ola-
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rak büyüktür.
Elektrokardiyografi: Elektrokardiyografik bulgular sıklıkla anormaldir. Başlangıç bulgular, global ST segment elevasyonu ve T
dalga inversiyonu ile perikarditi taklit edebilir. Miyokard inflamasyonundan kaynaklanan subepikardiyal yaralanma, ST segment elevasyonuna neden olur. Büyük perikardiyal efüzyonlar,
düşük QRS amplitüdüne neden olabilirler.
Ekokardiyagrafi: Ekokardiyografi standart tanısal bir testtir.
Radyografiye göre çok daha hassas bir görüntüleme yöntemidir. DS’nin erken evrelerinde, küçük miktarlardaki sıvı sistolde
sol ventrikülün posterior kısmında tespit edilebilir. Artmış sıvı
miktarlarını ise ekokardiyografi ile saptama çok daha kolaydır.
Konjestif kalp yetmezliğini DS’den ayırt etmede ekokardiyografi
yardımcıdır. Kardiyak out put her iki durumda da azaltılır. Büyük
efüzyonlu DS’de bir veya birden fazla kalp boşlukları perikard sıvısı ile sıkıştırılmış olabilir. Ekokardiyografi ventriküler kontraktilite değerlendirilmesinde özellikle yararlıdır.
Manyetik Rezonans Görüntüleme: Kardiyak manyetik rezonans
görüntüleme kalp dinamikleri ve perikard anormallikleri değerlendirmek için daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu görüntüleme yöntemi transtorasik ekokardiyografi ile kolayca görüntülenemeyen loküle sıvılar ve posterior perikard sıvısı koleksiyonlarını belirlemede daha yararlıdır.
Ayırıcı Tanı
• Pulmoner Emboli
• Pnömoni
• Şilöz perikardiyal efüzyon
• Şilöz plevral efüzyon
• Konstrüktif Perikardit
• Konjestif Kalp Yetmezliği
• Bakteriyel Endokardit
• İnfektif Perikardit
• Nonviral Myokardit
• Viral Myokardit
Tedavi:
Özellikle perikardit bulguları ile birlikte gelişen bir klinik tablo
varlığında hemodinamik takip, pulmoner anjiyografi, ventilasyon sintigrafisi, kültür sonuçları ile (balgam, plevra sıvısı, perikard sıvısı, kan) diğer tanıların kesin ekartasyonu sonrası tedavi başlanır. Tarihsel süreçte Dressler, etyolojide immün reaksiyonları sorumlu tutarak kortikosteroid tedavisinin başarılı olacağını, antibiyotik tedavisi başarılı olmayacağını belirtmiştir [1].
Weiser ve arkadaşları ise pulmoner infiltratları kalp yetmezliğine bağlamış ve agresif kalp yetmezliği tedavisi önermiştir [59].
DS şüphesi olan hastalar hemodinamik olarak stabilse genellikle tetkik ve tedavileri ayaktan devam edebilir. Semptom ve
bulguları kardiyak tamponadı düşündüren olgular, genel durumu ve hemodinamisi bozuk ciddi olgular hastaneye yatırılarak
tetkik ve tedavi edilmelidirler. Bu olgularda perikardiyal efüzyon drenajı ve klinik belirtilerin iyileşmesi sonrası ayaktan tedavi edilebilirler.
DS’nin tedavisinde hastaların çoğu NSAİİ ve/veya kortikosteroidlere iyi yanıt verir. Genellikle aspirin, indometasin, ibuprofen
gibi NSAİİ sıvı azalmasını takiben 4-6 hafta süreyle verilirler.
NSAİİ yeterli ve güvenli dozlarda hastaya verilmelidir. Antiplatelet etkininin ön planda olması gereken olgularda aspirin daha
öncelikli düşünülen tedavi olmalıdır. NSAİİ’le genelde iyi sonuçlar alınırken bazı hastalarda kortikosteroidler gerekebilir [60].
Kortikostroidler yaygın yan etkileri nedeniyle daha kısıtlı kullanılmaktadır. NSAİİ intoleransı olan, kliniği şiddetli olan, tedaviye
4 | Journal of Clinical and Analytical Medicine
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rağmen relaps gösteren yada bu ilaçlarla yanıt alınamayan olgularda kortikosteroidler önerilir. Kortikosteroidler orta-yüksek
dozlarda kullanılabilirler. Genellikle 60mg/gün başlayıp haftada
5mg’lık doz azaltma şeklinde 1-4 hafta süreyle kullanılırlar. Kortikosteroidler, klinik belirtilerde hızlı düzelme ve antikalp antikorlarda hızlı düşme sağlar [24,61].
DS’li hastalarda NSAİİ’lerin karşılaştırıldığı çift-kör plasebo
kontrollü randomize bir çalışmada 10 gün süre ile indometazin (25mg 4x1) veya ibuprofen (600mg 4x1) uygulanmış ve indometazin verilen olguların %90,7’sinde, ibuprofen verilen olguların ise %87,5’inde semptomların kaybolduğunu belirtilmiştir.
Her iki grupta ilaç yan etkileri, hastanede kalış süreleri ve iskemi insidansının benzer olduğu gözlenmiştir [62].
Koroner arter bypass cerrahisi geçiren olgularda DS tanısını net
olarak koymak çok önemlidir. Çünkü perikardit, graft oklüzyonuna neden olabilmektedir. Urschel ve arkadaşları koroner arter
bypass operasyonundan sonra sendrom gelişen ve semptomatik
olarak tedavi gören 14 olgunun 12’sinde (%86) graft oklüzyonu
ortaya çıktığını, prednizolon ile tedavi edilen (30mg/gün 1 hafta
ve azaltılarak 5 haftada kesilen dozda) ve ilave olarak 600 mg/
gün aspirin verilen 31 olgunun sadece 5’inde (%16) graft oklüzyonu geliştiğini belirtmişlerdir [45].
Tekrarlayan perikardiyal efüzyonda puşe yüksek doz intravenöz
immünglobulin ve haftalık düşük doz metotreksat kullanımının
başarılı sonuçları tanımlanmıştır [63,64]. Rekürrens durumunda
tedavide Kolşisin kullanımı tavsiye edilmektedir [66].
Perikardiyosentez: DS’nin neden olduğu tamponad hayatı tehdit
eden bir durumdur. Postperikardiyotomi sendromunda görülen
inflamatuvar değişiklikler perikardta lokal plevral sıvı koleksiyonları ve perikardiyal yapışıklıklara neden olabilir. Solunum sıkıntısına neden olabilen geniş plevral efüzyonlu olgularda terapötik torasentez yapılmalıdır. Benzer şekilde yaşamı tehdit eden
perikardiyal efüzyonların neden olduğu tamponat durumunda
perikardiyosentez uygulanmalıdır [57].
Perikardiyosentezde standart subksifoid yaklaşım önerilir. Ekokardiyografi eşliğinde lokalize tampon bölgesi gözlemlenir. Genişletilmiş kateter drenajı ile ekokardiyografi eşliğinde perikardiyosentez perikardiyal efüzyonlu hastalarda primer yöntemdir.
Tüp drenajı genellikle antiinflamatuar tedavi başlatıldıktan itibaren 24-48 saat boyunca takılı bırakılır.
Diyet ve aktivite: Hastalarda genellikle iştah azalmıştır. Ancak,
spesifik diyet kısıtlamaları genellikle gerekli değildir. Yorucu,
efor gerektiren faaliyetlerden kaçınmalıdırlar. Tedavide sadece
yatak istirahati hafif vakalarda yeterli olabilir. Ateş düşüp, akciğer grafisi ve EKG bulguları düzelene kadar sıkı yatak istirahati uygulanmalıdır.
Cerrahi Tedavi: Cerrahi olarak perikardiyal pencere açılması
persistan semptomları olan veya medikal tedaviye rağmen relaps gözlenen hastalarda gerekli olabilir. Bu açık bir torakotomi ile veya VATS (video yardımlı torakoskopik cerrahi) ile yapılmaktadır [63, 64]. Perkütan balon perikardiyotomide bu hastalar için bir başka alternatiftir. Bu işlem floroskopi altında balon
kateter kullanarak kateterizasyon laboratuvarında oluşturulduğu için daha az invazif bir işlemdir [57, 66].
Prognoz
DS vakalarının çoğu birkaç hafta içinde düzelir. Nadiren, semptomlar 6 aydan daha uzun sürebilir. Antiinflamatuar ilaçların kesilmesi sonrası relapslar ortaya çıkabilir. Relaps hastaların yaklaşık olarak %10-15’inde ortaya çıkmaktadır. Rekürrenslerin
çoğu operasyondan sonraki 6 ay içinde ortaya çıkmaktadır [67].
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Morbidite / mortalite
DS genellikle hafif, kendi kendini sınırlayan inflamatuvar bir
hastalık olarak kendini gösterir. Progresif perikardiyal efüzyona bağlı olarak hayatı tehdit eden perikard tamponadı gelişebilir. Tamponad DS’li olguların %1’inden daha az görülür. Kardiyak dolum basınçlarının artması, ventriküler diyastolik dolumun
progresif kısıtlanması, kardiyak out put ve kalp debisinde azalmaya bağlı olarak kardiyak tamponad gelişir [68].
Caydırıcılık / Önleme
Günümüzde DS gelişimini önlemede kullanılan bir medikal ajan
bulunmamaktadır [69]. Kardiyopulmoner bypass uygulanan hastalarda DS’yi önlemek için kortikosteroid ve kolşisin kullanımının koruyuculuğu gözlenmemiştir [70].
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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