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TAMPONADE OG 
PERIKARDIOCENTESE

Eystein Skjølsvik, Børge Schive, Per Lunde

Tamponade anatomi og 
fysiologi

I thorax ligger hjertet i perikard. Perikard 
består av en ytre fibrøs sekk som omgir 
hjertet. Kranialt blander fibrøse perikard seg 
med adventitia til de store kar, og kaudalt 
med diafragmas centrum tendineum.

Det serøse perikard kler innsiden 
av det fibrøse perikard, folder seg over 
på selve myokard, og danner epikard ved 
fibrøse perikards kraniale begrensning. De 
to serøse bladene danner en spalte mellom 
hjertet og fibrøse perikard, denne spalten 
kalles perikardhulen. Normalt vil perikard-
hulen inneholde inntil 50 ml serøs væske, 
som sørger for at hjertet kan bevege seg 
friksjonsfritt i thorax. 

En rekke sykdommer, traumatiske 
skader og komplikasjoner til invasive 
prosedyrer kan føre til patologisk akkumula-
sjon av væske i perikardhulen. Dette kan 
føre til intraperikardial trykkøkning, nedsatt 
diastolisk fylning av hjertets kamre, og i 
siste instans tamponade med sirkulatorisk 
kollaps.

Hvorvidt en perikardeffusjon 
gir tamponade avhenger av hvor fort 
væsken akkumuleres, perikards elastiske 
egenskaper, pasientens volumstatus, og 
myokards elastiske egenskaper.

Det er transmuraltrykket som 
bestemmer perikardvæskens hemodyna-
miske betydning:

Transmuraltrykk = intrakardialt 
trykk-intraperikardial trykk.

Ved tamponade er det diastoliske 
transmuraltrykket <0. 

Negativt transmuraltrykk oppstår 
hos de fleste pasienter som resultat av at 
det intraperikardiale trykket er økt, men 
nedsatt trykk i hjertekamrene kan også 
bidra til tamponade, f.eks. hypovolemi, 
bruk av diuretika, eller vasodilaterende 
medikamenter. 

Myokards elastiske egenskaper vil 
også være av betydning, for eksempel vil 
pasienter med hjertehypertrofi tåle høyere 
intraperikardiale trykk, fordi trykkene ikke så 
lett overføres til hjertekamrene.

Sammenhengen mellom en effusjons 
størrelse og økning i intraperikardialt trykk 
avhenger av hvor raskt væske akkumuleres 
i perikard. Ved blødninger eller andre raskt 
økende effusjoner kan så lite som 100 ml 
væske føre til tamponade. 

Langsomt økende mengde peri-
kardvæske tolereres godt, og en kan ha 
perikardvæskevolum >1000 ml uten at det 
nødvendigvis fører til tamponade (figur 1. N 
Engl J med. 2003;349(7):684-90).

Perikardvæskens hemodynamiske 
effekt deles etter økende alvorlighetsgrad 
inn i 3 stadier:

1. stadium, pretamponade: intraperikar-
dialt trykk <diastolisk trykk i høyre og 
venstre ventrikkel. Ved pretamponade 
har ikke effusjonen klinisk signifikans, 

Figur 1. Intraperikardialt trykk, som er kritisk for å 
bestemme det transmurale trykket, påvirkes av hvor 
raskt væskeopphopning skjer. Raskt utviklende effu-
sjon når grensen for perikardial strekk tidligere enn 
langsomt utviklende effusjon, noe som tolereres bedre 
fordi perikard får bedre tid til å tilpasse seg. (Fra 
Spodick DH. Acute cardiac tamponade. N Eng J Med. 
2003:349;684-90)
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og man har kun subtile forandringer i 
visse ekkokardiografiske parametere.

2. stadium, tidlig tamponade: Intraperi-
kardialt trykk = høyre ventrikkels dias-
toliske trykk. Ved tidlig tamponade har 
effusjonen klinisk, og hemodynamisk 
virkning. Høyre ventrikkel har tidligdi-
astolisk kollaps og nedsatt slagvolum. 
Hypotensjon, tachykardi, og pulsus 
paradoxus kan være tilstede.

3. stadium, tamponade: I dette stadiet 
er det diastolisk trykkutjevning dvs. 
Intraperikardialt trykk = høyre og 
venstre ventrikkels diastoliske trykk. I 
dette stadiet er fylning av ventriklene 
sterkt nedsatt og slagvolumene lave, 
hjertefrekvensen er økt, og pasienten er 
alvorlig sirkulatorisk truet. Tamponade 
er en meget kritisk situasjon som krever 
rask diagnose og drenasje.

Symptomer og funn
Hjertetamponade er en klinisk diagnose. 
De klassiske funn er lavt blodtrykk, hurtig 
puls, lavt pulstrykk, halsvenestuvning, svake 
hjertetoner og manglende diurese. 

Pulsus paradoxus er definert som en 
10 - 12 mmHg reduksjon i systolisk blod-
trykk i inspiriet, fenomenet kan forklares på 
følgende måte: Ved tamponade vil trykket 
fra perikardvæsken begrense hjertekam-
renes mulighet til ekspansjon i diastolen, 
dette fører til at fylning av én hjertehalv-
del påvirker den motsatte hjertehalvde-
len. Fenomenet kalles interventrikulær 
avhengighet.

I inspiriet synker intratorakalt trykk, 
og dette øker blodtilstrømmingen til høyre 
ventrikkel. Siden det totale intraperikardiale 
volum er konstant på grunn av interven-
trikulær avhengighet, skjer en tilsvarende 
reduksjon av venstre ventrikkels fylning. 
Dette fører til et lavere venstresidig slagvo-
lum og reduksjon i blodtrykk. Under inspiriet 
vil også blodstrømmen inn i venstre atrium 
avta på grunn av intratorakalt trykkfall, noe 
som også bidrar til fallet i slagvolum og 
blodtrykk. Det motsatte skjer i ekspiriet. 
Høyre ventrikkel fylles mindre og venstre 
fylles tilsvarende mer, og slagvolum og 
blodtrykk øker. Funn av pulsus paradoxus er 
ikke spesifikt for tamponade, det kan være 
tilstede hos pasienter med lungesykdom-

mer, signifikante pleuraeffusjoner, samt hos 
pasienter i sirkulatorisk sjokk. Videre kan 
pulsus paradoxus også mangle på tross av 
tamponade. Dette sees gjerne hos pasienter 
med atrieseptumdefekt, her vil atriene fylles 
like mye uavhengig av respirasjon siden 
blod fritt passerer over septumdefekten. 
Ved hjertehypertrofi vil pulsus paradoxus 
også kunne mangle, fordi intraperikardialt 
trykk ikke like lett overføres til de stive 
hjertekamrene. 

Praktisk måles pulsus paradoxus 
med blodtrykksapparat, mansjetten pumpes 
opp til over systolisk trykk, deretter slippes 
luft ut inntil en hører Korotkoffs lyd i ekspi-
riet og noterer trykket, videre senkes trykket 
til en hører Korotkoffs lyd både i inspiriet og 
ekspiriet. Forskjellen på de to trykkene er 
pulsus paradoxus.

EKG vil ved store perikardvæske-
mengder kunne vise elektrisk alternans evt. 
lav voltage.

Ekkokardiografi
Selv om tamponade er en klinisk diagnose 
er ekkokardiografisk undersøkelse viktig 
for påvisning av perikardvæske, og som 
hjelpemiddel ved valg av innstikksted ved 
perikardiocentese. 

Ekkokardiografi kan også være til 
hjelp for vurdering av perikardvæskens 
hemodynamiske betydning, der tamponade-
diagnosen ikke er åpenbar. 

Et tidlig tegn på hemodynamisk 
betydningsfull perikardvæske, er respira-
torisk flow-variasjon over mitral og tri-
kuspidalklaffen, dvs. inspiratorisk økning 
i E-bølgehastighet over trikuspidalklaffen 
og ekspiratorisk økning av E-hastighet over 
mitralklaffen. Funnet er et indirekte bevis på 
den interventrikulære avhengigheten som 
foreligger ved tamponade. En respirasjons-
variasjon på >25 % over mitralklaffen og 
>40 % over trikuspidalklaffen regnes som 
signifikant.

Hemodynamisk signifikant peri-
kardvæske vil gi høyt sentralvenøst trykk, 
dette viser seg som en dilatert vena 
cava inferior, med nedsatt eller opphevet 
respirasjonsvariasjon.

Leverveneflow kan også undersøkes. 
Normalt foreligger en systolisk og diastolisk 
blodstrøm inn i hjertet, samt reversert blod-
strøm svarende til atriekontraksjonen (figur 
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2b). Hos pasienter med tamponadefysiologi 
vil blod hovedsakelig fylle høyre atrium i 
systolen, da er det intraperikardiale trykket 
minst. Intraperikardialt trykk øker i diastolen 
og den diastoliske levervenekomponenten 
får dermed redusert hastighet i forhold til 
normalt, den kan også mangle helt (figur 
2a). Typisk for tamponade er at den dias-
toliske levervenekomponenten reverseres i 
ekspiriet (figur 2b).

Et annet sensitivt tegn på hemody-
namisk betydningsfull perikardvæske, er 
kollaps av høyre atrium i diastolen. Tidsva-
righeten av høyre atriums kollaps skal være 
1/3 av hjertesyklus for å være signifikant 
(figur 3).

Et spesifikt tegn på tamponade er 
diastolisk kollaps av høyre ventrikkel. Det 
foregår da en fortsatt komprimerende beve-
gelse av høyre ventrikkels frie vegg etter 
atrioventrikulærklaffene har åpnet. Feno-
menet skyldes at intraperikardialt trykk øker 
i diastolen og klemmer den tynnveggede 
høyre ventrikkel sammen. Dette visualise-
res ved å legge en M-mode linje igjennom 
høyre ventrikkels frie vegg og en atrioventri-
kulærklaff. Dette gjøres best i et parasternal 
langakse bilde eller subkostal projeksjon, og 
man ser at høyre ventrikkel komprimeres 
etter AV-klaffenes åpning. I praksis sier en 
at det foreligger tamponadefysiologi om 
tiden fra AV-klaffene åpner til begynnende 
diastolisk ekspansjon av høyre ventrikkel er 

≥100 ms (figur 4). 
Ved tamponade vil en med 

M-mode ekkokardiografi også 
påvise interventrikulær avhengig-
het (figur 5).

Det er viktig å være klar 
over at ingen av ultralydparame-
trene nevnt over er fullt spesifikke 
for tamponade. Viktigst er at 
store pleuraeffusjoner vil kunne gi 
alle ekkokardiografiske forandrin-
ger nevnt over. Det er også verd å 
nevne at pasienter som behand-
les med kunstig ventilasjonsstøtte 
har endrede trykkforhold i thorax, 
noe som vanskeliggjør den ekko-
kardiografiske tolkningen av om 
tamponade foreligger.

Figur 2a. Opptak fra levervenen, som viser blodstrøm til atriet hovedsakelig 
i systolen med hindret retur i diastolen. Etter perikardiocentese er diastolisk 
blodstrøm til atriet gjenopprettet. (Fra Spodick DH. Acute cardiac tamponade. 
N Eng J Med. 2003:349;684-90)

Fig 2b. Leverveneflow ved tamponade: hvit pil viser systolisk 
leverveneflow, rød pil diastolisk leverveneflow, som har lav 
hastighet ved tamponade. Grønn pil viser at den diastoliske 
levervenekomponenten reverseres i ekspiriet ved tamponade.
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Figur 3. A viser hvordan en legger 
M-mode gjennom et 4 kammer bilde 
for vurdering av høyre atriekompre-
sjon. B viser en M-Mode, hvor hvit 
pil angir høyre atriums vegg. Her er 
det målt tidsintervall fra ingen til 
full kompresjon av atriet. Dersom 
denne tiden utgjør over 1/3 av hjerte-
syklus R-R intervallet taler funnet i 
retning av tamponade.

A

B

Figur 4. Tidligdiastolisk kompre-
sjon av høyre ventrikkel vist ved 
M- Mode fra subkostal projeksjon 
gjennom høyre ventrikkels frie 
vegg (rød pil) og trikuspidalklaffen 
( hvit pil). Første vertikale linje fra 
venstre i bildet viser trikuspidalklaf-
fens åpning andre linje viser høyre 
ventrikkels begynnende diastoliske 
ekspansjon. Dersom tidsintervallet 
målt over er over 100 ms taler funnet 
for tamponade. 
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Tamponade etter 
hjertekirurgi.

Postoperativ perikardvæske kan være mer 
lokalisert dvs. ikke circumskript. I disse 
tilfellene kan tamponade skyldes fokal 
kompresjon av et hjertekammer, evt. de 
store venene. Og de klassiske funnene ved 
tamponade kan derfor være fraværende. 
Ekkokardiografi kan være til hjelp for lokali-
sering av perikardvæsken, men dopplerkri-
terier for tamponade er mindre til hjelp ved 
postoperativ perikardvæske, og pasientens 
kliniske tilstand bestemmer ofte alene hvor-
dan situasjonen skal håndteres.

Perikardiocentese.
Indikasjonen for å gjøre perikardiocentese 
er enten terapeutisk ved tamponade, eller 
diagnostisk for å sikre prøvemateriale. Ultra-
lydveiledet teknikk bør benyttes dersom det 
er tilgjengelig da dette i stor grad reduserer 
komplikasjonsraten. Hos pasienter som 
ikke er i tamponade er perikardiocentese 
kontraindisert ved antikoagulasjonsterapi, 
trombocytopeni og manglende mulighet for 
intensivovervåkning. Ved tamponade hvor 
pasienten er hemodynamisk truet, utgjør 
disse kun relative kontraindikasjoner. 

EKG overvåkning bør brukes ved all 
perikardiocentese, fordi funn i ekg kan gi oss 
indikasjon på om en treffer myokard eller 
epikard. En ser da ofte ST segment eller PR 

segment elevasjoner, evt også 
ventrikulære ekstrasystoli.

Blind 
perikardiocentese

Er en nødprosedyre der peri-
kardiocentese må utføres, og 
ultralydveiledet teknikk ikke er 
tilgjengelig. Prosedyren har en 
høy komplikasjonsrate med livs-
truende komplikasjoner i opptil 
20,9 % (1).

Pasienten ligger med 
overkroppen hevet 30 - 45°. 
Under steril oppdekning og i 
lokalanestesi, stikker man mellom 
proccessus xiphoideus og venstre 
kostalmargin. Nålen rettes mot 
medioklavikulærlinjen på venstre 
side, og samtidig 45° i forhold til 
det anatomiske transversalplanet 

(figur 6) Nålen føres inn under kontinuerlig 
aspirasjon inntil en får perikardvæskesvar. 
Ved akutt traumatisk hjertetamponade kan 
så lite som aspirasjon av 10 - 50 ml væske 
bringe pasienten ut av tamponade.

Blind perikardiocentese kan føre til 
komplikasjoner som perforasjon av høyre 
ventrikkel, perforasjon av en koronararterie 
med påfølgende hemoperikard. En sjelden 

Figur 5. Bildet viser interventrikulær avhengighet, høyre 
ventrikkels frie vegg øverst. I bildet ser en ser at høyre ventrikkel 
har vid dimensjon i inspiriet og venstre ventrikkel har tilsva-
rende liten dimensjon, I ekspiriet lenger til høyre i bildet er det 
motsatte tilfelle.

Figur 6. Subkostal punksjon (Hentet fra 
tidsskrift for den norske legeforening 
1990;110:230-1).
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gang kan også arteria mammaria interna 
skades. Perforasjon av høyre atrium er 
sjelden, men fører ofte til store blødninger 
som er vanskelig å kontrollere. Perforasjon 
av høyre ventrikkel gir sjeldnere arytmier 
enn om en treffer venstre ventrikkel, og det 
lave trykket gjør at blødninger lettere stop-
per. Videre kan en skade magesekk, colon 
transversum og lever. 

Subxiphoidal tilgang gir sjeldnere 
pneumothorax enn interkostale tilganger. 

Ultralydveiledet 
perikardiocentese.

I de fleste situasjoner med hjertetamponade 
er det tid til ultralydundersøkelse i forkant 
av tapping. Videre skal diagnostisk tapping 
av perikard alltid utføres ultralydveiledet. 
Ved ultralydveiledet perikardiocentese 
ønsker en å legge innstikksted i det området 
der perikardvæsken ligger mest overfladisk. 
Man skal i prinsippet visualisere nålen i 
det den entrer perikardhulen. Det finnes 
forsatser en kan påmontere ultralydproben 
som har styrespor for tappenålen. Hvorvidt 
det er nødvendig å visualisere nålen under 
innstikket er omdiskutert. En nylig publisert 
studie har vist at ultralydveiledet perikar-
diocentese kan utføres med lav komplika-
sjonsrate, uten at nålen visualiseres direkte 
når en entrer perikard (2). Man finner det 
punkt på thorax der det er kortest vei inn til 
pericardvæsken, deretter peiler en nålens 
vinkel for innstikk, for så å gjøre selve prose-
dyren med blindt innstikk.

Ultralydveiledet perikardiocentese 
bør forbredes på følgende måte:
1. Pasienten overvåkes med EKG, blod-

trykk, oksygenmetning og evt CVP. Det 
skal tas blodprøve for blodtyping og 
antistoffscreening.

2. Man sikrer intravenøse tilganger, helst 2 
grove venfloner, en i hver arm, tilkoplet 
væskeinfusjonssett.

3. En utfører ultralydundersøkelse for å 
bedømme innstikksted, samt vurdere 
perikardvæskens hemodynamiske effekt.

4. På senter med thoraxkirurgisk bered-
skap skal thoraxkirurg varsles om 
prosedyren, slik at en er forbredt om 
det tilkommer komplikasjoner. Likevel er 
det viktig å påpeke at perikardiocentese 
også skal utføres på senter uten slik 

beredskap hvis pasienten har tampo-
nade og er truet av hemodynamisk 
kollaps.

5. Prosedyren utføres best med tappesett 
beregnet for perikardiocentese. Prinsip-
pet er at en med steril prosedyre, og i 
lokalanestesi, stikker mot væskebrem-
mens mest overfladiske punkt med 
innstikksnål under kontinuerlig aspira-
sjon, inntil en får aspirert perikardvæske. 
Når man stikker interkostalt er det viktig 
at en stikker i overkant av costae slik 
at en unngår å treffe interkostalarterier 
og vener. Etter en har fått væskesvar i 
nåla, kan en forsikre seg om at den står 
riktig ved å sette inn litt saltvann blandet 
med luft (boblekontrast). Via Seldingers 
teknikk legger en så inn et pigtailkateter 
tilkoplet pleuratappesett. 

6. I etterkant av tappingen skal pasienten 
observeres 1 time på overvåkningspost. I 
løpet av denne tiden skal det tas ultralyd 
av hjertet for dokumentasjon, samt rønt-
gen thorax for å utelukke pneumothorax 
eller hemothorax.

Ultralydveiledet perikardiocentese utføres 
vanligvis enten ved parasternalt eller apikalt 
innstikk. Dersom væsken kun er tilgjengelig 
ved subxiphoidalt innstikk, dvs. beliggende 
kun bak nedre vegg eller utenfor høyre ven-
trikkel, kan dette også velges. 

Ved parasternalt innstikk må 
nålen føres inn umiddelbart lateralt for 
venstre sternumkant i 5 interkostalrom, 
man stikker i overkanten av costa for å 
unngå interkostalkarene. Stikker man for 
lateralt kan man treffe arteria mammaria 
interna, da denne ligger ca 1 cm lateralt for 
sternumkanten. 

Apikalt innstikk egner seg best der 
det er rikelig med væske rundt apex eller 
lateralt for venstre ventrikkel. Pasienten 
ligger på rygg, evt litt rotert mot venstre så 
væsken samles rundt apex, overkroppen 
heves 30 - 45°. Man stikker interkostalt 
og det er derfor viktig å stikke i overkant 
av costa. Videre er det gunstig å «fiksere» 
pasienten, ved at venstre arm fikseres mot 
sengens hodeende med en stropp. Hos 
kvinner er det også gunstig å binde opp 
mammae med en fikseringsbandasje, f.eks. 
Mefix, noe som gir lettere tilgang til inn-
stikkstedet apikalt. På slutten av tappingen 
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kan det være gunstig å be pasienten hoste, 
dette kan bidra til at en får aspirert ytter-
ligere perikardvæske.

Argumenter for bruk av apikalt inn-
stikk er at det er få koronarkar rundt apex og 
dermed lav risiko for å skade disse. 

Dersom man treffer hjertet under 
innstikk kan det ende fatalt, enten venstre 
eller høyre ventrikkel rammes. Venstre 
ventrikkels tykkelse vil imidlertid gjøre at 
skade etter stikkuhell lukker seg raskere, og 
relativt sjelden fører til livstruende blødning. 
Fare for ventrikkeltachykardi eller ventrikkel-
flimmer er imidlertid større om en stikker i 
venstre ventrikkel. Risiko for pneumo thorax 
er høyere både ved parasternal og apikal 
punksjon i forhold til subxiphoidal punksjon.

Oppsummering
Blind perikardiocentese er en relativt farlig 
prosedyre, den skal imidlertid gjøres uten 
opphold på pasienter i fulminant tampo-
nade, der ultralydveiledet teknikk ikke er 
tilgjengelig, eller det ikke er tid til undersø-
kelsen. Ultralydveiledet perikardiocentese 
er, på den andre siden, en relativ trygg 
prosedyre der det sjeldent tilkommer livs-
truende komplikasjoner. Nye studier tyder 
på at nålen ikke trenger å visualiseres i det 
den entrer perikard. Ved perikardvæske som 
ikke er tilgjengelig for perkutan tapping, skal 
drenasjen overlates til thoraxkirurg, som 
kan gjøre dette via thoracotomi, evt. via 
subxiphoidal tilgang og kontrollert åpning av 
perikard.
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