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Grunnleggende om 
hemodynamisk 
monitorering
 

Monitorering av den kardio-sirkulatorisk funksjonen er svært 
viktig hos alle intensivpasienter.

Monitorering med standard parametre som EKG, non-invasiv 
blodtrykk og pulsoksymetri gir ikke tilstrekkelig informasjon 
for å avgjøre om behandlingen er adekvat.
Kun avansert hemodynamisk monitorering med invasive 
målinger av Cardiac Output og dets avgjørende faktorer 
(Afterload, Preload, kontraktilitet) samt kvantifiseringen av 
lungeødem tillater tidlig målrettet terapi, “early goal directed 
therapy“.
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Preload
GEDI   SVV   PPV

Afterload
SVRI

Kontraktilitet
  GEF CFI dPmx

Lungeødem
ELWI    PVPI

Slagvolum
SVI

Hjertefrekvens
HR

Oksygenering
SaO2

Hemoglobin 
Hb

Arteriell  
oksygeninnhold

Cardiac Output
CI

Oksygen tilbud
DO2I

Oksygen forbruk
VO2I

        Sentralvenøs  
oksygensaturasjon

ScvO2

O2-opptak O2-transport O2-ekstraksjon O2-forbruk

Væskeinfusjon Vasopressor Inotropi Blodtransfusjon

Leverfunksjon
PDRICG

Hemodynamiske parametre
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PiCCO-teknologien krever et sentralvenøst kateter og et PiCCO-
kateter som har en temperatursensor på tuppen.

PiCCO-teknologien er mindre invasiv enn innleggelse av et høyre 
hjerte kateter som plasseres i pulmonal arterien. I tillegg til PiCCO-
katetret er et sentralvenøs kateter nødvendig, dog er et slikt kateter 
standard utstyr hos en intensivpasient.

Hvordan 
PiCCO-
teknologien 
fungerer A. axillaris 

A. brachialis

A. radialis

A. femoralis

PiCCO-kateter 4F 8 cm

PiCCO-kateter 4F 16 cm
PiCCO-kateter 4F 22 cm

PiCCO-kateter 5F 20 cm
PiCCO-kateter 3F 7 cm (pediatrisk)

PiCCO-kateter 4F 50 cm

Fig. Anbefalt plassering av PiCCO-katetre.
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Transpulmonal termodilusjon
Transpulmonal termodilusjon gjennomføres ved at en definert bolus (f.eks. 15 mL kaldt NaCl 0,9%) injiseres gjennom 
et sentralvenøst kateter.
Den kalde bolusvæsken passerer gjennom høyre hjertehalvdel, lungene og venstre hjertehalvdel og detekteres deretter 
av PiCCO-katetret som vanligvis vil være plassert i a. femoralis. Denne prosessen bør gjentas minst tre ganger på under 
ti minutter for å sikre at et korrekt gjennomsitt blir benyttet til å kalibrere utstyret og for å kalkulere termodilusjonspara-
metrene. Termodilusjonsparametrene, som er øyeblikksmålinger og blir oppdaterte kun når termodilusjonsprosedyren 
blir gjennomført, bør re-kalibreres når det tilkommer en betydelig forandring i pasientens tilstand eller behandling. Det 
er anbefalt å kalibrere systemet minst tre ganger pr. døgn. 

Pulskontur analysen gir kontinuerlig informasjon, mens den transpulmonale termodilusjonen gir statiske målinger.  
Transpulmonal termodilusjon benyttes til å kalibrere de kontinuerlige pulskontur parametrene.

Fig. Arteriell pulskontur analyse

To komponenter ved PiCCO-teknologien

Fig. Transpulmonal termodilusjon

Arteriell pulskontur analyse

Det skraverte området under den systoliske delen av 
trykkurven er proporsjonalt med slagvolumet.

PiCCO-teknologien er basert på to fysiske prinsipper, nemlig transpulmonal termodilusjon og pulskontur analyse. 
Begge prinsippene muliggjør kalkulasjoner av  hemodynamiske parametre og har blitt klinisk testet og vært etablert 
som klinisk standard i mer enn 20 år(1,2).
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Pulskontur  
analyse
Det teoretiske grunnlaget for pulskontur analysen ble publisert første 
gang allerede i 1899(3). Den grunnleggende ideen var å analysere de 
kontinuerlige signalene fra den arterielle trykkurven til å få mer informasjon 
enn bare de systoliske, diastoliske og middel trykkveridene.
Fra et fysiologisk synspunkt gir den arterielle trykkurven informasjon om 
når aortaventilen åpnes (tidspunktet for når det systoliske trykket stiger) 
samt når aortaventilen lukkes (hakket i trykkurven, den såkallte “dicrotic 
notch“). Tiden imellom representerer varigheten av systolen og arealet 
under trykkurven i den systoliske delen reflekterer direkte slagvolumet 
(SV), mengden blod som venstre hjertehalvdel pumper ut ved hvert enkelt 
hjerteslag.
Imidlertid er ikke formen på den arterielle trykkurven og derav arealet 
under kurven kun påvirket av slagvolumet, men også av den individuelle 
ettergivelighet i det vaskulære systemet.
Dette gjelder spesielt hos intensivpasientene hvor en potensielt rask 
forandring i det vaskulære systemets ettergivelighet kan tilkomme på 
grunn av sykdomsprosesser eller på grunn av medisinering. En individuell 
kalibreringsfaktor fastsettes ved den innledende kalibreringen som jevnlig 
må oppdateres(1,4).
Ved PiCCO-teknologien vil kalkulasjonsfaktoren bli derivert fra den 
transpulmonale kalibreringen.
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PiCCO pulskontur algoritme er grundig validert og har vist seg å være pålitelig i den kliniske hverdagen:

Slagvolumet beregnes kontinuerlig 
ved hjelp av en sofistikert algoritme. 
Ved å multiplisere slagvolumet 
med hjertefrekvensen fremkommer 
kontinuerlig hjerteminuttvolum; 
“Pulse Contour Cardiac Output“ 
(PCCO)(5).

Fig. Analyse av den arterielle trykkurve for areal under systolen.

  P C C O =  k a l  x  H R  x  ∫    P ( t )   +  C ( p )  x   d P       d t

Form på  
trykkurven

Ettergi- 
velighet

Hjerte-
frekvens

systole }

Fig. Grunnleggende formel for beregning av hjerteminuttvolum, “Pulse Contour Cardiac Output (PCCO)

Pasientspesifik kalibre-
ringsfaktor (fastsatt ved 

termodilusjon)

Arealet under  
trykkurven

Oversikt over komparative studier på hjerteminuttmålinger ved bruk av 
PiCCO pulskontur og pulmonalarterie termodilusjon.(5-13)

 
 
Referanse                                        

Felbinger TW et al., J Clin Anesth 2005 0.22 0.26 0.92
Della Rocca G et al., Can J Anesth 2003 0.080 0.72 -
Mielck F et al., JCVA 2003 -0.40 1.3 -

Felbinger TW et al., J Clin Anesth 2002 -0.14 0.33 0.93
Della Rocca G et al., BJA 2002  0.040 - 0.86
Rauch H et al., Acta Anaesth Scand 2002  0.14 1.16 -
Godje O et al., Med Sci Monit 2001 -0.020 1.2 0.88
Zollner C et al., JCVA 2000  0.31 1.25 0.88
Buhre W et al., JCVA 1999  0.003 0.63 0.93

Standardavvik          
 (L/min)    

Regresjons  
koeffisient

Skjevhet  
(L/min)

S V R  d t ) ( }
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Cardiac Output (CO) bestemmes på bakgrunn av transpulmonal termodilusjon. Termodilusjonskurven blir analysert 
og CO kalkuleres ved at det benyttes en modifisert Stewart-Hamilton algoritme (14,15). Denne måten å beregne Cardiac 
Output på er også brukt på en lignende måte når det benyttes høyre hjerte (pulmonalarterie) kateter.

Tb = Blodtemperatur 
Ti = Injektattemperatur 
Vi = Injektatvolum 
∫ Δ Tb x dt =  Arealet under termodilusjonskurven
K = Korreksjonskonstant; innbefatter spesifik vekt, blod- og injektattemperatur.

CO kalkuleres ut fra arealet under termodilusjonskurven

∫ Δ Tb x dt
(Tb – Ti) x Vi x KCO =

Transpulmonal termodilusjon

-T

t[s]

Injeksjon
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N = antall pasienter, n = antall målinger, r = regresjonskoeffisient, ni = ikke angitt,  
PE = prosentvis feil i henhold til Critchley

Klinisk studier som bekrefter nøyaktigheten på de målte Cardiac Output verdiene ved transpulmonal termodilusjon(6).

En fordel med transpulmonal termodilusjon er at det er uavhengig av pasientens respirasjon eller mekanisk 
overtrykksventilering. I tillegg, siden indikatoren passerer gjennom hjertet og lungene, muliggjøre dette fastsettelse av intra-  
og ekstravaskulære volumer i brysthulen, spesielt Preload volum og grad av lungeødem.

Forfatter 
 
Della Rocca et al., 2002 

Friesecke et al., 2009 

Goedje et al., 1999 

Holm et al.,  2001

Kuntscher,  2002

Mc Luckie et al., 1996

Segal et al., 2002 

von Spiegel et al., 1996 

Wiesenack et al., 2001 

Zöllner et al., 1999

Pasientgruppe  Alder N  n

Levertransplantasjon 24-66 62 186 

Uttalt hjertesvikt  29 325 

Hjertekirurgi  41-81 24 216 

Brannskade  19-78 23 109  

Brannskade  21-61 14 113

Pediatrisk     1-8 10   60

Intensivbehandling  27-29 20 190 

Kardiologi  0,5-25 21   48 

Hjertekirurgi  43-73 18   36 

ARDS   19-75 18 160

r       Nøyaktighet   Variasjon

0.93 +1.9%    11.0% 

ni 10.3%    27.3%  

0.93 -4.9%    11.0% 

0.97 -8.0%      7.3% 

0.81  ni      ni 

ni +4.3%      4.8% 

0.91 -4.1%         10.0% 

0.97 -4.7%         12.0% 

0.96 +7.4%          7.6% 

0.91 -0.33%       12.0%

Oversikt over komparative studier på Cardiac Output målinger ved bruk 
av transpulmonal og pulmonalarterie termodilusjon

(PE*)
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Fysiologiske 
prinsipper

Vurdering av volummålinger fra transpulmonal termodilusjon
 
Formen på den trans-pulmonale termodilusjonskurven 
er i stor grad påvirket av mengden av intra- og 
ekstravaskulære volum mellom injeksjonsstedet 
(sentralvenøst) og deteksjonsstedet (sentral arterie). 
Ved store volum i thorax vil den kalde injeksjonsvæsken 
bruke lengre tid gjennom thorax i forhold til når 
volumene i thorax er mindre.

Deteksjon av den spesifikke passeringstiden til den 
kalde injeksjonsvæsken gjennom thorax, muliggjør 
kvantifisering av spesifikke volum i thorax.
Analysen og kalkulasjonen er basert på en publikasjon 
av Newman m.fl.(7) og har også blitt beskrevet av andre 
forfattere(18-22).

Store volum

Fig. Stor mengde av intra- og ekstravaskulære volum

Små volum

Fig. Liten mengde intra- og ekstravaskulære volum

-T

t (s)

Lang passeringstid

-T

t (s)

Kort passeringstid
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Gjennomsnittlig passeringstid (MTt) representerer tiden 
det tar før halvparten av den kalde injeksjonsvæsken 
har passert deteksjonsstedet i den sentrale arterien. 
Det blir kalkulert på bakgrunn av en halvering av arealet 
under kurven.

Gjennomsnittlig passeringstid 
(“Mean Transit time“, MTt) 

Eksponentiell reduksjonstid  
(“Exponential Down-Slope time“, 
DSt) 
Eksponentiell reduksjonstid representerer  “vaske-ut” 
funksjonen av indikatoren. Verdien blir kalkulert ut fra 
den nedadgående delen av termodilusjonskurven. 

Både gjennomsnittlig passeringstid (MTt) og Eksponentiell reduksjonstid (DSt) tjener som grunnlag for de påfølgende 
volumberegningene.

Små volum
Fig. Fastsettelse av gjennomsnittlig passeringstid (MTt) Fig. Fastsettelse av Eksponentiell reduksjonestid (DSt)

MTt 
Gjennomsnittlig passeringstid

DSt 
Eksponentiell reduksjonstid

-T
-T

t (s) t (s)



14

Fig. Fremstilling og kalkulasjon av pulmonalt termovolum

Intrathorakalt termovolum
Multiplikasjon av gjennomsnittlig passseringstid (MTt) 
med Cardiac Output (CO) representerer intrathorakalt 
termovolum (ITTV).

Fig. Fremstilling og kalkulasjon av intrathorakalt termovolum

ITTV = CO x MTt PTV = CO x DSt

Pulmonalt termovolum
 
Eksponentiell reduksjonstid gjenspeiler alltid volumet 
til det største blandede kammeret i en rad av blandede 
kamre. I det kardiopulmonale systemet utgjør dette 
lungene. Multiplikasjon av Eksponentiell reduksjonstid 
(DSt) med  Cardiac Output (CO) representerer det 
pulmonale termovolum (PTV)

Kvantifisering av Preload volum
 

Pulmonalt termovolum 
PTV = CO x DSt

Intrathorakalt termalvolum 
ITTV = CO x MTt

–

= Globalt endediastolisk volum (“Glo-
bal End-Diastolic Volume“, GEDV)

Ved simple subtraksjon av det pulmonale termovolum (PTV) fra det intrathorakale termovulum (ITTV), blir Globalt 
endediastolisk volum (GEDV) avledet. GEDV indikerer graden av Preload volum.

Siden både Cardiac Output og passeringstid er deriver-
te fra det samme termodilusjonssignalet, reiser dette 
spørsmål om matematisk kobling. Dette spørsmålet har 
blitt undersøkt mange ganger(23), og tydelig påvist at CO 
øker uten noen tilsvarende økning i GEDV.

Volumstøt       Dobutamin

* p>0.0001

*

*

* Forandring i CO 

Forandring i GEDV 
 

%   15

10

5

0

-5

Fig. Prosentvis forandring i indeksert CO og GEDV, 
sammenligning mellom veskestøt og Dobutamine infusjon(23)

Fig. Kalkulasjon av globalt endediastolisk volum (GEDV)
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Kvantifisering av lungeødem

Fig. Kalkulasjon av Extravaskular Lung Water (EVLW)

Flere valideringsstudier som sammenligner gravimetri og lungevekt viser at både denne metoden, og innføring av en 
fast faktor for å beregne ekstravaskulært lungevann, er meget nøyaktige (25-27).

Intratorakalt blodvolum (ITBV) 
ITBV = GEDV x 1.25

Intrathorakalt termovolum (ITTV)  
ITTV = CO x MTt

–

= Ekstravaskulært lungevann (EVLW)

Ved å benytte utvidede kalkulasjoner byr PiCCO-teknologien også på kvantifisering av lungeødem, uttrykt som 
ekstravaskulært lungevann („Extravascular Lung Water“, EVLW). Den eneste informasjonen som kreves i tillegg for å 
utføre denne kalkulasjonen er mengden av intravaskulært volum, det såkalte intrathorakale blodvolum (“Intravascular 
volume“, ITBV). I et klinisk studie hvor det ble benyttet to forskjellige dilusjonsteknologier for å måle ITBV og EVLW(24), 
kom det frem at intrathorakalt blodvolum konsekvent er 25% høyere enn globalt endediastolisk volum. Således 
kan intrathorakalt blodvolum enkelt kalkuleres ved å multiplisere globalt endediastolisk volum med faktoren 1,25. 
Det kalkulerte intrathorakale blodvolum (ITBV) trekkes så fra intrathorakalt termovolum (ITTV) til å utlede grad av 
ekstravaskulært lungevann (EVLW).

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5

4 

3 

2 

1 

0

EV
LW

I ST
D (

m
L/

kg
)

EVLWIG (mL/kg)
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12

n = 30; r2 = 0.69; p< 0.0001   CI95% fra 3.4 til 5.3 mL/kg
EVLWISTD = 0.70 ● EVLWIg + 4.35

feil opererte
Venstresidig pulmektomi
Høyresidig pulmektomi
Protektiv ventilasjon
Skadelig ventilasjon

Måling av lungevann med PiCCO korrelerer veldig godt med gravimetrisk målinger av lungevann og post mortem lunge vekt. (25-27)

post mortem lungevekt (g)
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Y=1.03X + 2.49

Spearman korrelasjon 
R=0.967 
P<0.001
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Cardiac Index

Slagvolum Indeks Hjertefrekvens

KontraktilitetAfterloadPreload

Cardiac Index er blodvolumet hjertet pumper pr. 
minutt indeksert til pasientens kroppsoverflate 
(BSA). Cardiac Index representerer kroppens 
blodflow i sin helhet. PiCCO-teknologien gir CI 
både som øyeblikksmålinger (transpulmonal 
termodilusjon) og kontinuerlige “slag-for-slag“ 
målinger (pulskontur analyse).
Ett fall i Cardiac Index er et klart varsku som krever 
passende tiltak for å forbedre situasjonen. Men det 
å vite pasientens Cardiac Index alene, er ikke nok 

Fig. Cardiac Index og påvirkningsfaktorer

PiCCO 
parametre

til å gjøre passende terapeutisk avgjørelse, siden CI 
er påvirket av flere faktorer. Først og fremst er CI et 
produkt av slagvolum og hjertefrekvens. Slagvolum 
er avhengig av Preload, Afterload og kontraktilitet.
I tillegg til Cardiac Index er det derfor nødvendig 
å kjenne til hva som påvirker CI for å kunne velge 
hensiktsmessig behandling.

Cardiac Index (CI), Slagvolum indeks (SVI)

CIPC 
3 - 5 L/min/m2

SVI 
40 - 60 mL/m2
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Preload er sammen med Afterload og kontraktilitet en av faktorene som 
påvirker slagvolumet og dermed Cardiac Output. Teoretisk sett kan 
Preload best beskrives som den initiale strekkingen av en muskelcelle 
i hjertet før kontraksjon, altså ved slutten av diastolen. Siden dette ikke 
kan måles in vivo, må andre målinger derfor fungere som erstattende 
estimater. Preload blir i klinikken referert til å være endediastolisk trykk 
eller (mer presist) endediastolisk volum. Et høyere endediastolisk trykk 
tilsier høyere Preload.
Et høyere venetrykk (CVP) og/eller et høyere wedge-trykk i 
pulmonalarterien (PCWP) er fremdeles ofte betraktet som en indikator 
for høyere Preload (CVP for høyre hjertehalvdel og PCWP for venstre 
hjertehalvdel). Imidlertid har mange studier vist at CVP og PCPW ikke 
er pålitelige indikatorer til dette formålet. Dette er hovedsaklig pga den 
begrensningen at trykk ikke direkte kan overføres til volum. Så ethvert 
volumetrisk parameter som måler fylling av ventrikkelene ved slutten av 
diastolen, avspeiler mer presist det aktuelle Preload.

Preload  
Globalt endediastolisk volum index (GEDI)

GEDI 
680 -800 mL/m2

Frank-Starling mekanismen

Frank-Starlings lov sier at økt blodfylling av hjertets 
ventrikkel under diastolen (endediastolisk volum), 
fører til økt slagvolum gjennom den 
systoliske kontraksjonen og vice-
versa. Dette er en adaptiv mekanisme 
hos organismen for å kompensere for 
små forandringer i den ventrikulære 
fyllingen.
Imidlertid kan dette også brukes til å 
øke slagvolumet ved å administrere 
intravenøs vaske av terapeutiske 

grunner. Kraften som en enkelt  hjertemuskelfibre 
genererer er proporsjonal til den opprinnelige lengde 

sarcomere (kjent som Preload), 
og strekningen på de individuelle 
fibrene er knyttet til endediastolisk 
volum av ventriklene.
En økning i Preload vil, til en viss 
utstrekning, føre til en økning i 
slagvolum (SV), basert på optimal 
strekking av hjertemuskelfibrene.
Opp til en viss grense, jo mer 
muskelcellene strekkes, jo kraftigere 
kontraksjon. På den andre siden 
kan kontraktiliteten avta dersom 
ventriklene overfylles.

Fig. Skjematisk fremstilling av Frank-Starling kurven  
for bekreftelse på Preload status

A = optimal Preload, B = volumresponsiv C = overvæsket

Hjertemuskelens 
kraft avhenger av 

den initiale fylling før 
starten på kontraks-

jonen

Sl
ag

vo
lu

m
 S

V

Hjertets Preload / Globalt endediastolisk volum GEDI
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Slagvolumvariasjon (SVV) eller Pulstrykkvariasjon (PPV) 
gir informasjon om hvorvidt en økning i Preload også vil 
føre til en økning i slagvolum. Dette parametret forutsetter 
at pasienten er kontinuerlig overtrykksventilert og har en 
stabil hjerterytme.

Mekanisk ventilasjon induserer syklisk endringer i blod-
flow i vena cava, i lunge-arterien og videre ut i aorta og 
arteriolene. Forandringer i arteriell blod-flow reflekteres 
med svingninger i blodtrykkskurven (og dermed variasjoner 
i slagvolumet og blodtrykket). Størrelsesforholdet på 
variasjonene gjenspeiler om pasienten vil respondere på 
væskeinfusjon.
Ved kontrollert ventilasjon, vil trykkøkningen i det 
intrathorakale rom tidlig i inspirasjonsfasen medfører 
pressing av det pulmonale blodet inn i venstre 
hjertekammer. Denne prosessen vil øke venstre ventrikkel 
Preload. Hos en pasient som responderer på volum, vil 
dette medføre økt slagvolum og pulstrykk.
Et økt intrathorakalt trykk vil også medføre redusert fylling 
av høyre ventrikkel. Hos et volumressponderende høyre 
hjerte, vil dette medføre redusert ejeksjonsvolum. Dog, 
mot slutten av inspiriet og noen hjerteslag senere, vil 
venstre hjerte Preload reduseres og dermed slagvolumet 
og pulstrykket. Variasjonene i slagvolum og pulstrykk kan 
analyseres over en periode på 30 sekunder etter følgende 
formel:

Volum respons   
Slagvolumvariasjon (SVV), Pulstrykkvariasjon (PPV)

SVV/PPV  
 
< 10 % mL/m2

*PBW - Predicted Body Weight (Forutsagt kroppsvekt)

SVV - Slagvolum variasjon

PPV - Pulstrykkvariasjon 

________

________

SVV =   (SVmax – SVmin) 

                  SVmean 

PPV =
   (PPmax – PPmin) 

                   PPmean

Jo større variasjon, jo større er sansynligheten for at 
pasienten vil respondere på væskeinfusjon. For å kunne 
benytte parameterene må de følgende forutsetningene 
oppfylles:

• Fullt kontrollert mekanisk ventilasjon med  
 tidalvolum  ≥ 8 mL/kg PBW*

• Sinusrytme

• Trykkurver uten artefakter  
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Afterload er en annen bestemmende faktor for slagvolum/
Cardiac Output. Den fysiologiske forståelsen av SVRI er 
spenningen eller trykket som bygger seg opp i veggen i 
venstre ventrikkel ved ejeksjon.
I følge Laplace lov, er spenningen i muskelfibrene i hjer-
tets vegg et produktet av trykket i ventrikkelen og ventrik-
kelens radius, delt på ventrikelens veggtykkelse. 
I den kliniske sammenheng blir ting ofte forenklet og Af-
terload blir sett på som motstanden hjertet må pumpe 
mot og systemisk vaskulærmotstand indeks (SVRI) er det 
parametret som representerer dette.

• Hvis Afterload (SVRI) øker, må hjertet pumpe med 
økt kraft for å pumpe ut samme mengde blod som 
før. 

• Jo høyere Afterload, jo laver Cardiac Output. 

• Jo lavere Afterload, jo høyere Cardiac Output.

Hvis Afterload overstiger myokardets  
ytelsesevne, kan hjertet svikte.

SVRI =      
(MAP-CVP)    x 80

Afterload   
Systemisk vaskulærmotstand indeks (SVRI)

SVRI  
 
1700 - 2400

Systemisk vaskulærmotstand indeks (“Systemic 
Vascular Resistance Index“, SVRI)

Sl
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Vasokonstriksjon: Flow (CI) 

   Trykk

Vasodilasjon:  Flow (CI) 

   Trykk
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Ejeksjonsfraksjonen representerer 
andelen av blodet som blir pumpet 
ut av ventrikkelen ved hver 
kontraksjon. Målingen av global 
ejeksjonsfraksjon gir et helhetlig bilde 
av hjertets samlede kontraktilitet. 
 

        GEF =   4 x SV  
                     GEDV

Global Ejeksjons-
fraksjon (GEF)

GEF 
25 - 35 %

Hjerteenergi index (“Cardiac Power 
Index“, CPI) representerer kraften i 
venstre ventrikkel Cardiac Output 
i watt. Det er produktet av trykk 
(MAP) og flow (CO). I kliniske 
studier er det blitt funnet å være den 
sterkeste uavhengige prediktor for 
dødelighet i sykehus hos pasienter 
med kardiogent sjokk.(28,29)

CPI = CIPC x MAP x 0.0022

Hjerteenergi 
index (CPI)

Hjertefunksjons-index (“Cardiac 
Function Index“, CFI) kan benyttes 
til å estimere hjertets kontraktilitet. 
Det representerer forholdet mellom 
blodflow (Cardiac Output) og 
Preload volumet (GEDV). Slik er 
hjertefunksjons-indeks et Preload-
relatert hjertefunksjons parameter.

     CFI =    CITD x 1000  
                      GEDV 

Hjertefunksjons-
indeks (CFI)

CFI 
4.5 - 6.5 1/min

Kontraktilitet
Kontraktilitet er en annen faktor som påvirker Cardiac 
Output. Kontraktiliteten til myocardet representerer 
hjertets evne til å trkke seg sammen uavhengig av 
påvirkning fra Preload eller Afterload. Substanser som 
fører til en økning av intracellulære kalsiumioner fører til 
en økning i kontraktilitet. Forskjellige konsentrasjoner av 
kalsiumioner i cellene fører til varierende grad av binding 
mellom aktinfilamenter (tynne) og myosinfilamenter (tykke) 
av hjertemuskelen.
Direkte bestemmelse av hjertets kontraktilitet er ikke mulig 
i klinisk setting. Derfor brukes surrogat parametere for å 
evaluere eller anslå kontraktilitet.

CPI 
0.5 - 0.7 W/m²

 _______  ____
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Fra den arterielle trykkurven kan trykkforandringene 
gjennom den systoliske fasen analyseres og et mål på 
trykkstigningen over tid (målt i hastighet) kalkuleres. 
Jo brattere trykkstigningen er, desto sterkere er 
kontraktiliteten til venstre ventrikkel.

Siden trykkøkningen også er avhengig av ettergiveligheten 
til Aorta, bør parametret primært betraktes og evalueres 
som en del av den generelle trenden. 

Venstre ventrikkel kontraktilitet (dPmx) 

dPmx

Flatere trykkstigning
Lav venstre ventrikkel kontraktilitet

Bratt trykkstigning
Høy venstre ventrikkel kontraktilitet

dPmx 
900 - 1200 mmHg/s 
(friskt hjerte)  

CPI

CFI

GEF

Fig. Diagram med bratt/flatere trykkstigning med høy/lav kontraktilitet
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Måling av lungødem 
med bruk av  
PiCCO-teknologi

Lungeødem karakteriseres av en opphopning av væske i 
interstitiet i lungevevet og/eller i alveolene. Dette fører til 
nedsatt gassutveksling og kan føre til lungesvikt. Graden 
av lungeødem kan enkelt kvantifiseres hos pasienten ved 
å måle ekstravaskulært lungevann indeks (“Extravascular 
Lung Water Index“, ELWI).
De vanlige kliniske tegnene på lungeødem (fortetninger på 
rtg. thorax, forringet SaO2 og redusert lungeettergivelighet) 
er ikke-spesifike og kun pålitelige senere når lungeødemet 
er uttalt.

I den kliniske hverdag benyttes røntgenbildet av thorax 
oftest til å beregne graden av lungeødem hos pasienter i 
faresonen. Denne tilnærmingen er svært vanskelig da rtg. 
thorax bare gir et svart/hvitt bilde med forskjellige gråtoner 
av alle komponentene i brysthulen, slik som gassvolum, 
blodvolum, pleuravæske, bein, muskler, lungevev, fett, 
hudødem samt lungeødem. 

Ekstravaskulært lungevann indeks (EVLW)

Ekstravaskulært lungevann indekseres i forhold til kropsvekten i Kg, benevnt som Ekstravaskulært lungevann indeks 
(ELWI). Ved å indeksere verdien til pasientens forventede kroppsvekt (PBW) unngås underestimering av lungevann, 
spesielt hos overvektige. 

EVLW 
3 - 7 ml/kg

Uttalt lungeødem Fravær av lungeødemModerat lungeødem

Fig. Eksempler på rtg. thorax som ikke reflekterer grad 
av lungeødem
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1. Kardiogent lungeødem 

Forårsaket av intravaskulær overvæsking, det hydrosta-
tiske trykket stiger. Dette fører videre til lekkasje av væske 
inn i det ekstravaskulære rommet.
       

2. Permeabilitets lungeødem 

Den vaskulære permeabiliteten øker ved en inflamato-
risk reaksjon forårsaket av f.eks sepsis. Dette fører til økt 
transport av væske, elektrolytter og proteiner fra det int-
ravaskulære til det ekstravaskulære rom, selv ved normal 
eller lav intravaskulær væskestatus og hydrostatisk trykk. 

Pulmonal vaskulær permeabilitetsindeks (PVPI)

Når lungeødem foreligger (målt ved hjelp av ekstravaskulært lungevann), er det neste viktige spørsmålet; hva er grunnen 
til lungeødemet?

Generelt er det to viktige kilder til lungeødem:

En differensialdiagnose av lungeødem er viktig siden den 
terapeutiske tilnærmingen er ganske annerledes. Ved 
kardiogent lungeødem, søkes en negativ væskebalanse, 
mens ved permeabilitets lungeødem, vil behandling 
av årsaken til inflamasjonen være prioritert. Pulmonal 
vaskulær permeabilitetsindeks (“Pulmonary Vascular 

Permeability Index“, PVPI) gjør det mulig å gjenkjenne 
differensialdiagnosen. Parametret er beregnet ut fra 
forholdet mellom ekstravaskulært lungevann og pulmonalt 
lungevann (PBV). En PVPI verdi i området 1 til 3 peker 
i retning av kardiogent lungeødem, mens en PVPI verdi 
høyere enn 3 antyder permeabilitets lungeødem.

PVPI 
1.0 - 3.0  Kardiogent  
       ødem
> 3.0  Permeabilitets  
 ødem

Normalt
hydrostatisk
trykk

Økt
hydrostatisk

trykk
Økt
væskefiltrasjon

Alveole

Økt
permeabilitet

Fig. Kardiogent vs. permeabilitet lungeødem
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Metode ProAQT PiCCO CeVOX LiMON
Pulskontur analyser (slag for slag)

• Blod-flow
• Kontraktilitet
• Afterload
• Volumrespons

CITrend, SVI
dPmx, CPI
SVRI
SVV, PPV

CIPC, SVI
dPmx, CPI
SVRI
SVV, PPV

Termodilusjon (øyeblikksmålinger)

• Blod-flow
• Preload
• Kontraktilitet
• Lungeødem

CITD

GEDI
CFI, GEF
ELWI, PVPI

Oksymetri

• Oksygensaturasjon ScvO2 

ICG eliminasjon

• Leverfunksjon PDR, R15

Oversikt over teknologier 
& ytterligere parametre

Sammen med PiCCO-teknologien, har PULSION andre innovative teknologier som kan brukes sammen med Pulsi-
oFlex overvåkingsplattform. Som standard er monitoren utstyrt med ProAQT-teknologien. Du kan enkelt utvide den 
hemodynamiske monitoren med moduler med PiCCO-, CeVOX-, og LiMON- teknologier. I fremtiden vil flere inova-
tive teknologier bli integrert i porteføljen til PulsioFlex plattformen. Tabellen nedenfor viser hvilke parametre som er 
tilgjengelig sammen med gjeldende moduler:
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Hemodynamisk beslutningsmodell

Beslutningsmodellen er ikke obligatorisk. Den kan ikke erstatte de individuelle terapeutiske avgjørelsene av behandlende lege.

< 3.0

< 700 > 700
< 850 > 850

1.

2.

Ønskelige verdier

Terapeutiske  
alternativer

Målte verdier
> 3.0

< 700 > 700
< 850 > 850

CI (L/min/m2)

GEDI (mL/m2)
eller ITBI (mL/m2)

ELWI (mL/Lg)

GEDI (mL/m2)
eller ITBI (mL/m2)
Optimal SVV (%)*
GEF (%)
eller CFI (1/min)
ELWI (mL/kg)
(langsom respons)

< 10

V+?

> 700
> 850
< 10

< 10

< 10

OK!

> 10

V-?

700-800
850-1000

< 10

<– 10

< 10

V+?

> 700
> 850
< 10
> 25
> 4.5

> 10

V+?
Cat?

700-800
850-1000

< 10
> 30
> 5.5
<– 10

< 10

Cat?

> 700
> 850
< 10
> 25
> 4.5

> 10

Cat?
V-?

700-800
850-1000

< 10
> 30
> 5.5
<– 10

> 10

V+?

700-800
850-1000

< 10

<– 10
V+ = væskeinfusjon  V- = væskerestriksjon  Cat = katekolaminer / kardiovaskulære midler

*SVV er kun anvendelig ved overtrykksventilert pasient uten hjertearytmier.
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Medisinsk og økonomisk nytte
Målrettet behandling basert på validert informasjon bedrer utfallet.

Monitorering i seg selv reduserer ikke pasientens mortalitet eller morbiditet. Men det gir verdifull informasjon som 
bør brukes til å sette opp en behandlingsplan og således benytte målrettet terapi så tidlig som mulig („Early Goal 
Directed Therapy“) hos pasienten. Suksessen med tidlig målrettet terapi  er dokumentert i studier som klart viser 
følgende fordeler:

• Redusert tid på ventilator
• Redusert intensivopphold

Göpfert et al. 2007(31)

Tid på ventilator

redusert med 

18% redusert med 

24%

Recovery tid

Preload - GEDV

Kontroll
gruppe

Protokoll
gruppe

Kontroll
gruppe

Protokoll
gruppe

Göpfert et al. 2013(30)

Komplikasjoner

redusert med 

36%
redusert med 

32%

Intensivopphold

Preload - GEDV

Kontroll
gruppe

Protokoll
gruppe

Kontroll
gruppe

Protokoll
gruppe

Indikasjoner og klinisk nytte

PiCCO indikasjoner
PiCCO-teknologien er indisert hos pasienter som viser tegn til ustabil hemodynamik og uklar volumstatus samt ved 
terapeutiske konflikter. Disse situasjonene er vanligvis til stede ved: 

• Septisk sjokk
• Kardiogent sjokk
• Traumatisk sjokk

• ARDS
• Alvorlige brannskader
• Pankreatitis
• Høyrisiko kirurgiske prosedyrer

Økonomiske aspekt

Før Etter

redusert med 

30%

Årlig pasientantall ved intensiv

introduksjon av målrettet terapi

840 
pasienter

1100 
pasienter

Før Etter

redusert med 

23%

Gjennomsnittlig liggelengde  
ved intensiv pr. pasient

introduksjon av målrettet terapi

4.8 dager

3.7 dager

Den medisinske fordelen i 
form av redusert opphold ved 
sykehuset og færre kompli-
kasjoner fører til en bedret 
utnyttelsegrad av intensiv-
sengene. Dette vil i sin tur 
øke pasientomløpet, noe som 
resulterer i store økonomiske 
fordeler for sykehuset.

• Redusert fare for komplikasjoner
• Redusert medikamentbehov

Upubliserte data fra Klinikum Bergenhausen, München/Tyskland
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PiCCO oppsett og litteratur

Overtrykkspose

Trykktransduser kabel

Termistorkabel
PiCCO® kateter

Termodilusjon
injektatsprøyte

SVK

Injektatsensor kabel

Litteratur

• Redusert fare for komplikasjoner
• Redusert medikamentbehov

Arterietrykk sensor
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Forhandlernettverk

PiCCO-teknologien ble introdusert i 1997 av det 
München-baserte selskapet PULSION Medical 
Systems, og siden gjennomgått kontinuerlig 
videreutvikling. Pulsion har over 20 års erfaring i et 
bredt spekter av hemodynamisk monitorering.

I løpet av de siste 15 årene, har opp mot 1 000  
publikasjoner over hele verden bekreftet nøyaktigheten 
og den kliniske nytten av PiCCO-teknologien.

I dag er PiCCO-teknologien en etablert standard for 
avansert hemodynamisk overvåking. Dette bekreftes 
av den modulære integrering i verdens markedsledere 
av pasientmonitoring, inkludert Philips, Dräger, GE og 
Mindray.
PiCCO-teknologien anvendes mer enn 140.000 
ganger pr. år i mer enn 60 land.
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PULSION Medical Systems SE 

Hans-Riedl-Straße 17 

85622 Feldkirchen 

GERMANY

Phone: +49 (0)89 45 99 14-0 

info@pulsion.com 

www.PULSION.com

Maquet Critical Care AB 

Röntgenvägen 2 

SE-17154 Solna 

SWEDEN

For local contact: 
Please visit our website  

www.maquet.com


