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Perikard og perikardvæske har viktige
funksjoner:

erikardvæske og
tamponade

✓
✓
✓

Fikserer hjertet til mediastinum
Beskytter hjertet mot infeksjoner
Perikardvæske er normalt (og nødvendig)

Bjørnar Grenne
10.4.2019

Viktige årsaker til perikardvæske
✓
✓
✓
✓
✓
✓

«Idiopatisk» - ca 50%
Kreft - 10-25%
Infeksjon - 15-30%
Iatrogen - 15-20%
Bindevevssykdommer - 5-15%
Sjelden men viktig:
Aortadisseksjon
Ruptur av fri vegg

Utredning ved mistenkt perikardeﬀusjon

✓
✓
✓
✓
✓

Klinikk
Hemodynamikk
Ekko, ekko, ekko
Let etter årsak
Evt CT, MR (lokulamenter)

Utviklingsland: Tuberkulose - >60%

Symptomene ved perikardvæske er ofte
diﬀuse

✓
✓
✓
✓
✓

Brystsmerter
Hoste
Fatigue
Dyspne
+ evt assosierte pga grunntilstand

Kliniske funn ved perikardvæske er ofte
diﬀuse

Tamponade
Ingen funn
Gnidningslyd +/-

Halsvenestuvning
Hypoksi Hypotensjon
Takykardi

Sirkulasjonskollaps
Pulsus paradoxus
Utilpass, urolig, klam og kald

Kliniske funn ved perikardvæske er ofte
diﬀuse
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Utilpass, urolig, klam og kald

Tamponade: Trykk vs volum vs tid

Akutt

Kronisk

Kvantifisering av perikardvæske i
endediastole:

Minimalt
Lite
Moderat
Betydelig

Ekkovurderinger av perikardvæske

Perikardvæskebrem måles lettest i
parasternal langakse og subkostalt:

<0,5cm (<50-100ml)
0,5 - 1,0cm (100-250ml)
1,0 - 2,0cm (250-500ml)
>2,0cm (>500ml)
Parasternalt langakse

Subkostalt

Utbredelse (global/lokalisert) vurderes
ved minst 6 standard projeksjoner:

Parasternal langakse

Apikal 4-kammer

Parasternal kortakse

Apikal 2-kammer

Syklisk kompresjon av høyresidige
kammer vurderes i dedikerte projeksjoner

Subcostalt

Apikal langakse

Syklisk kompresjon av høyresidige
kammer vurderes i dedikerte projeksjoner

Respirasjonsvariasjon i flow over mitralog aortaklaﬀ: Apikalt 4-kammer

Eksp

Vena cava inferior vurderes gjennom
respirasjonssyklus fra subkostal projeksjon

Insp

4-kammer: PW mitral

4-kammer: PW LVOT

Subkostalt, vena cava inferior-projeksjon

Ekkofunn som indikerer hemodynamisk
betydning av perikardvæske (=tamponade)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

«Svingende hjerte»
Systolisk kollaps av høyre atrium
Diastolisk kollaps av høyre ventrikkels fri vegg
Dilatert vena cava inferior uten resp.variasjon
Økt respirasjonsvariasjon (>30%) i flow over
mitral- og tricuspidalklaﬀene
Mye perikardvæske (>2cm brem) ??

Hovedbudskap

✓

Hjertetamponade er en klinisk diagnose

✓

Tidsforløpet er viktigere enn mengde væske

✓

Ekko er nødvendig for å vurdere hemodynamisk
konsekvens, guide drenasje og finne årsak

