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Livet er et aerobt prosjekt



Oksygenforsyningen kan svikte 
på 5 punkter
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Hemodynamikk eller 
gjettedynamikk?
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Verktøyene er ikke bedre enn 
brukeren



Hvordan kjenner vi igjen ting?

I hemodynamikken er det nær sammenheng mellom morfologi og funskjon



1. mikrosirkulatoriske spørsmål: 
Er det oksygenmangel noe sted?



Tegn på global hypoksi:
– Diurese < 0,5 ml/kg
– Redusert kognisjon, GCS <15
– Forsinket kapillærfylning > 2 sek
– Kalde ekstremiteter
– Metabolsk acidose, BE < -6, Lactat > 2
– Hyperventilasjon > 30
– Oksygen hyperekstraksjon, SvO2 < 50%
– Mikrosirkulatoriske/regionalmetabolske 

overvåkingsmodaliteter



2. mikrosirkulatoriske spørsmål: 
Hvorfor er det oksygenmangel 

(og hva kan vi gjøre med det)



Cellene må ha oksygen!
Kapillær
Røde blodceller
O2-diffusjon
Vev

Hypoksisk 
hypoksi

Anemisk 
hypoksi

Ischemisk 
hypoksi

Diffusjons-
hypoksi

Cytotoksisk 
hypoksi



Preload er lengden på sarkomerene i slutten av 
fylningsfase og er avgjørende for kontraktiliteten



Afterload

• Veggtensjon i systole (La Place lov)
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• P er transmuraltrykket
• Determinant for myokardielt oksygenforbruk



Transpulmonaltrykket bestemmer lungesstørrelse. 
Transmuraltrykket bestemmer hjertestørrelse
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No correlation between CVP, PCWP 
and ventricular volume

• 42 healthy sponateously ventilating patients

Kumar A. Crit Care Med, 32(3), March 2004, pp 691-699 



No correlation between CVP og 
PCWP and cardiac output

Kumar A. Crit Care Med, 32(3), March 2004, pp 691-699 



Det er sammenheng mellom volum 
og flow

Kumar A. Crit Care Med, 32(3), March 2004, pp 691-699 





PiCCO gir oss volumetriske data
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Globalt endediastolisk volum, 
GEDV

• Samlet volumet av blod i de fire 
hjertekamrene



Vet hva volumet i hjertet er, men 
ikke hvor i hjertet det er eller hvorfor



Begrensninger for CCOpicco

• Kalibrering hver 8. time hvis 
pasientens tilstand er stabil

• Store endringer i 
hemodynamikk gjør 
pulskonturanalysen unøyaktig, 
og apparatet må rekalibreres

• Pulskonturanalyse fungerer ikke 
sammen med IABP, AF

• Bolus underestimerer volumetri 
og CI ved CRRT

Bein, Anesth Analg 2007;105:107–13)
M. Boyle, M. Murgo, J. Lawrence, A. Belessis, and Y. Shehabi, “Assessment 
of the accuracy of continuous cardiac output and pulse contour cardiac output 
in tracking cardiac index changes induced by volume load,” Aust. Crit. Care, 

vol. 20, no. 3, pp. 106–112, 2007.



Dårlig korrelasjon mellom 
endring i CCOpac og CCOpicco

M. Hadian, H. K. Kim, D. A. Severyn, and M. R. Pinsky, “Cross-comparison of cardiac output trending 
accuracy of LiDCO, PiCCO, FloTrac and pulmonary artery catheters,” Crit. Care, vol. 14, p. R212, 2010.



Død over SVRI





Ekstravaskulært lungevann, EVLW

• Mengde av vann i lungene. Gir et utrykk for graden av 
lungeødem

• Korrelerer med gravimetri, respiratordøgn, ICU-tid, 
ARDS-alvorlighetsgrad, mortalitet



Ikke bruk algoritmen!



Pulsus paradoxus
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Positiv pulsus paradoxus angir 
familietilhørighet til "Lavt transmuralt trykk"
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Ekkocardiografi



9 viktige grunner til sjokk

• Lavt transmuraltrykk
– Hypovolemi
– Tamponade
– Pleuravæske

• Høyresvikt – oftest høy PVR
• Hyperdynamikk – lav perifer motstand
• Venstresvikt – oftest kontraktil svikt
• Diastolisk venstre svikt – oftest hypertrofi
• Alvorlig klaffefeil (AS/MI), veggdeffekter 

(VSR)
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Venstre kontraktil svikt
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Klaffefeil

• AS, AI, MI, (MS)



Sekundæreffekter etter alvorlige 
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Måling av VTI gir mulighet for å evaluere 
effekt på SV av intervensjoner



Jo flere komethaler, jo mer væske I 
interlobærsepta = lungeødem






Sammenheng mellom ekstravaskulært lungevann og 
komethaler og mellom wedgetrykk og komethaler

Agricola, E., 2005. “ Ultrasound Comet-Tail Images ”: A Marker Of 
Pulmonary Edema *: Chest;127.1690-1695, (May).



3 eller fler komethaler I ett bilde anteriort eller lateralt på thorax har høy 
sensitivitet og spesifisitet for patologisk EVLW

• 100% brukbare bilder
• Undersøkelstid < 5 minutter

• Negativt test: sens/spes 90/89% for EVLW < 
500 ml

• Positiv test: sens/spes 90/86% for EVLW > 
500 ml

Agricola, E., 2005. “ Ultrasound Comet-Tail Images ”: A Marker Of 
Pulmonary Edema *: Chest;127.1690-1695, (May).









Hvis jeg må velge 
noninvasivt

raskt
relevant

tilgjengelig?



I virkeligheten:
• Ekko til hypotesegenerering
• Ekko til monitorering avhengig av tilgjengelig kompetanse

• CCO-målemetode til semi...kontinuerlig monitorering av noen 
kritiske faktorer på vakttid
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