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Vann foredeles med samme tendens mellom 
alle væskerommene
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Natrium fordeler seg i det ekstracellulære 
volumet
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”Store partikler”

Store partikler holder seg i plasmavolumet
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Kolloider vs krystalloider ved initial væskeresuscitering av 
kritisk syke slår ikke ut på mortalitet

Albumin/
FFP

HES

Haemaccel

Dextran

Bunn F, Alderson P, Hawkins V. Colloid solutions for fluid resuscitation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003,



Klassisk Starlingbalanse: Inn- og 
utradfiltrasjon balanserer hverandre

 Paradokser:
– Porer mellom endotelceller er 20-150 nm, albumin er 7 nm
– Onkotisk trykk i interstitiet påvirker filtrasjonen lite
– Lymfeflowen mye lavere enn Starling predikerte
– Ingen reabsorpsjon i kapilærer og venoler



www.derangedphysiology.com



I kapillærene foregår utveksling mellom blodbane og vev, 
men Starling løy til oss...

C. S. Alphonsus and R. N. Rodseth, “The endothelial glycocalyx: A review of 
the vascular barrier,” Anaesthesia, vol. 69, no. 7, pp. 777–784, 2014.



www.derangedphysiology.com



Det hydrostatike trykket 
dominerer over det onkotiske

Kapillærtrykk

Filtrasjon/areal

T. E. Woodcock and T. M. Woodcock, “Revised Starling equation and the glycocalyx model of transvascular fluid exchange: an 
improved paradigm for prescribing intravenous fluid therapy,” Br. J. Anaesth., vol. 108, no. 3, pp. 384–394, 2012.



Kapillærene har bare utadfiltrasjon, 
venoler kan ha innadfiltrasjon

B. F. Becker, D. Chappell, D. Bruegger, T. Annecke, and M. Jacob, “Therapeutic strategies targeting the endothelial 
glycocalyx: Acute deficits, but great potential,” Cardiovasc. Res., vol. 87, no. 2, pp. 300–310, 2010.



Forskjellige phenotyper kapillærer 
avhengig av funksjon

T. E. Woodcock and T. M. Woodcock, “Revised Starling equation and the glycocalyx model of transvascular fluid 
exchange: an improved paradigm for prescribing intravenous fluid therapy,” Br. J. Anaesth., vol. 108, no. 3, pp. 384–
394, 2012.



Strukturell oppbygning av glykokalyx



Fakta om glycocalyx

Syntetiseres av endotelceller
Balanse mellom degradering og 

regerenasjon
Tykkelse 0,1-1μm
Opp til 25% av det 

intravaskulære volumet
5-7 dagers regenerasjonstid
Er negativt ladet
Er i seg selv inert, men blir 

fysiologisk aktivt gjennom de 
bestanddelene som bindes

B. F. Becker, D. Chappell, D. Bruegger, T. Annecke, and M. Jacob, “Therapeutic strategies targeting the endothelial 
glycocalyx: Acute deficits, but great potential,” Cardiovasc. Res., vol. 87, no. 2, pp. 300–310, 2010.



Glycocalyx har sammensatt funskjon ved 
normalfysiologi: modulering, hemostase,beskyttelse 

B. F. Becker, D. Chappell, D. Bruegger, T. Annecke, and M. Jacob, “Therapeutic strategies targeting the endothelial 
glycocalyx: Acute deficits, but great potential,” Cardiovasc. Res., vol. 87, no. 2, pp. 300–310, 2010.



Glycocalyx gir mekanotransduksjon av 
sjærekrefter. Kobling til NOS

B. F. Becker, D. Chappell, D. Bruegger, T. Annecke, and M. Jacob, “Therapeutic strategies targeting the endothelial 
glycocalyx: Acute deficits, but great potential,” Cardiovasc. Res., vol. 87, no. 2, pp. 300–310, 2010.



Bortfall av glycocalyx ved patolgi 
endrer endotelets funskjon

B. F. Becker, D. Chappell, D. Bruegger, T. Annecke, and M. Jacob, “Therapeutic strategies targeting the endothelial 
glycocalyx: Acute deficits, but great potential,” Cardiovasc. Res., vol. 87, no. 2, pp. 300–310, 2010.



Degradering av glycocalyx
Hypoxi
Reperfusjon og hyperoksi
TNF-α
Bakterielt lipopolysakkarid
Mastcelleaktivering
ANP
Hyperglycemi
Høy-fett, høy-kolesterol diett



Sepsis og kirurgi gir degradering av 
glycocalyx

J. Steppan, S. Hofer, B. Funke, T. Brenner, M. Henrich, E. Martin, J. Weitz, U. Hofmann, and M. A. Weigand, “Sepsis and major 
abdominal surgery lead to flaking of the endothelial glycocalix.,” J. Surg. Res., vol. 165, no. 1, pp. 136–41, 2011.



Markører på glycocalyxdegradering 
kan predikere traumemortaliet

P. I. Johansson, J. Stensballe, L. S. Rasmussen, and S. R. Ostrowski, “A high admission syndecan-1 level, a marker of endothelial 
glycocalyx degradation, is associated with inflammation, protein C depletion, fibrinolysis, and increased mortality in trauma patients.,”
Ann. Surg., vol. 254, no. 2, pp. 194–200, 2011.



Frigjøring av heparansulfat fra 
glycocalyx kan gi autoheparinisering

S. R. Ostrowski and P. I. Johansson, “Endothelial glycocalyx degradation induces endogenous heparinization in patients 
with severe injury and early traumatic coagulopathy,” J. Trauma Acute Care Surg., vol. 73, no. 1, pp. 60–66, 2012.



Det er det hydrostatiske trykket som dominerer filtrasjonen, ikke det 
onkotiske trykket. Kontekstsensitiv filtrasjon: Hypervolemi gir lekkasje

1400 ml som normovolem hemodilusjon eller volumbelastning

M. Rehm, M. Haller, V. Orth, U. Kreimeier, M. Jacob, H. Dressel, S. Mayer, H. Brechtelsbauer, and U. Finsterer, “Changes in blood volume and hematocrit during acute 
preoperative volume loading with 5% albumin or 6% hetastarch solutions in patients before radical hysterectomy.,” Anesthesiology, vol. 95, no. 4, pp. 849–856, 2001.



Balansegang mellom hypo- og hypervolemi. Begge 
deler øker morbiditet



Både for mye og for lite 
væske kan være skadelig

K. Maitland, S. Kiguli, R. O. Opoka, C. Engoru, P. Olupot-Olupot, S. O. Akech, R. Nyeko, G. Mtove, H. Reyburn, T. Lang, B. Brent, J. A. Evans, J. 
K. Tibenderana, J. Crawley, E. C. Russell, M. Levin, A. G. Babiker, and D. M. Gibb, “Mortality after Fluid Bolus in African Children with Severe 

Infection,” N. Engl. J. Med., vol. 364, no. 26, pp. 2483–2495, Jun. 2011.

Infeksjonssykdom i barn. Behandling med 
væskebolus eller vedlikehold



Glykokalyxstabiliserende 
tiltak kan være fremtiden

Albumin
Plasmaproteiner
Steroider?
Antitrombin III
Motvirke ANP-stigning
anti-TNFα
Glykocalyxreparasjon ved å gi 

komponenter
Sevoran
Antioksidanter

B. F. Becker, D. Chappell, D. Bruegger, T. Annecke, and M. Jacob, “Therapeutic strategies targeting the endothelial 
glycocalyx: Acute deficits, but great potential,” Cardiovasc. Res., vol. 87, no. 2, pp. 300–310, 2010.



20 min varm ischemi 10 min 
reperfusjon av hjerte

Kontroll Ingen forbehandling

Ingen forbehandling

m/ steroider

m/ AT III

D. Chappell, N. Dörfler, M. Jacob, M. Rehm, U. Welsch, P. Conzen, and B. F. Becker, “Glycocalyx Protection 
Reduces Leukocyte Adhesion After Ischemia/Reperfusion,” Shock, vol. 34, no. 2, pp. 133–139, 2010.



Beskyttende effekt av sevoran på glykocalyx

Hjerte, 20 min ischemi, 10 min reperfusjon

Kontroll, ingen ischemi

I/R minus Sevoran

I/R pluss Sevoran

D. Chappell, B. Heindl, M. Jacob, T. Annecke, C. Chen, M. Rehm, P. Conzen, and B. F. Becker, “Sevoflurane Reduces Leukocyte and 
Platelet Adhesion after Ischemia-Reperfusion by Protecting the Endothelial Glycocalyx,” Anesthesiology, vol. 115, no. 3, pp. 483–491, 
2011



Rasjonale for å gi væske til den 
hemodynamisk ustabile pasienten

Øke cardiac output
Uten å ødelegge glycocalyx 

CVP MAP



Det er en grense for hvor mye man kan øke 
endediastolisk trykk før det gir problemer

Endediastolisk trykk i venstre ventrikkel
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Lungestuvning

Hypoperfusjonssyndrom

Tidlig bruk av katekolaminer kan være rasjonelt



Kapasitanskar, særlig venøst, har en stor 
bufferkapasitet for intravasal volumendring

J. V. Tyberg, “How changes in venous capacitance modulate cardiac output,” Pflugers Arch. 
Eur. J. Physiol., vol. 445, no. 1, pp. 10–17, 2002.



Myofibriller



Starlingkurven

Preload i hjertet er bestemmende for den påfølgende 
kontraksjonen. Preload er lengden på cardiomyocyttene

C



Både dimensjoner og trykk er avgjørende for 
vellykket væskeresuscitering
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Det er additiv effekt av alt som skaper trykk 
på utsiden av hjertet



CVP og Paop sier ingen ting om 
ventrikkelstørrelse
 42 friske, spontanventilerende forsøkspersoner
 3 liter isotont NaCl på 3 timer

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

P
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CVP og Paop sier ingen ting om 
slagvolum

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

P

P



Det er en viss sammenheng mellom ventrikkelstørrelse 
og slagvolum, men dårlig for volumrespons

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



Pulsus paradoxus

Pleth
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VTI



Positiv pulsus paradoxus angir 
familietilhørighet til "Lavt transmuralt trykk"

Pericardvæske Pleuravæske

Systolisk 
høyresvikt

Diastolisk 
venstresvikt

Høyt 
intraabdominaltrykk

Høyt intrapleuraltrykk

Hypovolemi



Hvilke pasienter skal vi gi væske 
til, hvilket slag og hvor mye?



Alternativ 1: One size fits all

Fast væskeregime til alle





Alternativ 2: Skreddersøm



Alternativ 3: Maksimere perfusjonen uten å 
ta stilling til om det er nødvendig



Shorter hospital stay after doppler-
guided fluid therapy, pulsus paradoxus

 Blinded RCT. 128 consekutive pasients 
for colorectal resection

 Fluid therapy based on CVP 12-15 
mmHg or esophagal doppler-protocol

Wakeling, British Journal of Anaesthesia 95 (5): 634–42 (2005)



Doppler resulterte i høyere volumtilskudd tidligere 
under operasjonen, høyere CI og mindre inflamasjon

S. E. Noblett, C. P. Snowden, B. K. Shenton, and a F. Horgan, “Randomized clinical trial assessing the 
effect of Doppler-optimized fluid management on outcome after elective colorectal resection.,” Br. J. Surg., 
vol. 93, no. 9, pp. 1069–76, Sep. 2006.



Styring etter pulsus paradoxus har gitt færre 
postoperative komplikasjoner og redusert liggetid

Reduksjon i liggetid: 1,7 dager (0,98-2,39)

Ingen forskjell i intraoperativ krystalloid- eller 
kolloidtilskudd

Walsh, Int J Clin Pract, March 2008, 62, 3, 466–470



Tilstedeværelse av en dedikert anestesioverlege under operasjonen har 
samme effekt som styring etter pulsus paradoxus...

Væsketilskudd styrt etter klinisk 
volumrespons

Klinisk utbetydelig forskjell i 
væskebalanse

 Ingen forskjell i postoperativ vekt
Uforandrede 

organfunksjonsparametre
Uforandret komplikasjonsrate

Brandstrup, B. et al., 2012. Which goal for fluid therapy during 
colorectal surgery is followed by the best outcome: near-maximal 
stroke volume or zero fluid balance? British journal of 
anaesthesia, 109(2), pp.191–9.

Srinivasa, S. et al., 2013. Randomized clinical trial of goal-directed 
fluid therapy within an enhanced recovery protocol for elective 
colectomy. The British journal of surgery, 100(1), pp.66–74.



Regler for væskebehandling
Doser væske med samme samvittighet som 

medisiner
– Type, dose, indikasjoner, kontraindikasjoner

Væskeresuscitering er en kompleks fysiologisk 
prosess
– Erstatt den typen væske som er tapt i ekvivalente volum
– Ta hensyn til Glycocalyxfunksjon (Albumin, FFP)
– Følg med på Na+, Cl-, osmolaritet og syre-base
– Ta hensyn til kumulativ væskebalanse og pasientvekt
– Tidlig bruk av katekolaminer



Regler for væskebehandling
Væskebehovet forandres over tid

– Kumulativt væskeoverskudd korrelerer med 
patolgiske ødemer som korrelerer med utfall

– Oliguri er en normalreaksjon under hypovolemi 
og skal ikke brukes som eneste trigger eller 
endepunkt

– Ikke bruk "væske-utfordringer" 
postresuscitering

– Ikke bruk "vedlikeholdsvæske"



Regler for væskebehandling
Spesialhensyn avhengig av pasient

– Ved bortfall av glycocalyxfunskjon: Balanserte 
krytalloider

– HES kontraindisert ved nyresvikt, 
blødningsrisiko, sepsis

– Albumin indisert ved alvorlig sepsis
– Albumin er kontrainsert ved hodeskade
– Albumin mer aktuelt senere enn tidlig i 

intensivforløpet
– Blødning behandles med blodkomponenter



Alle pasienter er ikke like. Velge målrettet 
væskebehandling til de mest krevende pasientene
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