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Hemodynamická nestabilita v intenzívnej 

starostlivosti 



HEMODYNAMICKÁ OPTIMALIZÁCIA



DILUČNÝ PRINCÍP.

 Podanie  látky o známom objeme a koncentrácii do krvného 

prúdu , následná  analýza jej riedenia v cirkulácii

 Srdcový výdaj sa vyráta podľa Stewart-Hamiltonovej 

rovnice , ako podiel  množstva injektovanej látky a plochy 

pod dilučnou krivkou , zbavenej   vplyvu recirkulácie 

indikátora. 

 Použitý indikátor   - teplo / chlad ,    lítium (zariadenie 

LiDCO Plus).

Druhy:    1.      transkardiálna  dilúcia

2.     transpulmonálna  dilúcia



Transkardiálna termodilúcia

•SWG



PAC (Swan-Ganz katéter)

Výhody:

•"Exaktné meranie“
•Meranie tlaku v pľúcnici a CVP 
jedným vstupom

Nevýhody  z 
transkardialneho 
zavedenia

•Katétrové infekcie
•Trombóza
•Arytmie
•Poranenie srdca a 
pľucnice
•Vzduchova embolia
•Westova zóna, PEEP



PAC (Swan-Ganz katéter)
•Measured values
•CO: 4-8L/min
•CI: 2.5-4L/min
•CVP: 2-6mmHg
•PcWP: 8-12mmHg preload ĽK
•PAP: 25/10mmHg
•SvO2: 0.65-0.70
•Temperature

•Derived values – use of formula: 
•Q = MAP-CVP/SVR
•SV: 50-100mL/beat
•SVI: 25-45mL/beat/m2
•SVR: 900-1300 dynes-sec/cm5
•SVRI: 1900-2400 dyne-sec/cm5
•PVR: 40-150 dyne-sec/cm5
•PVRI: 120-200 dynes-sec/cm5

Si*pi*(Tb-Ti)*Vi

CO = --------t----------

Sb*pb*0dTb(t)*dt



ZDROJE NEPRESNOSTÍ MERANÍ

 nedodržanie objemu aplikovaného  roztoku, 

odporúčaných 10 ml u dospelých a 0,15 ml / kg u 

detí je relatívne málo a aj minimálny  rozdiel  

môže spôsobiť nadhodnotenie meraného výdaja.

 doba, po ktorú je roztok podávaný, počas  fázy 

dychového cyklu. 

Odporúča vykonať 3-4 merania v rôznej fáze 

dychového cyklu, pričom do výslednej kalkulácie 

zahrnúť len  merania, ktorých odchýlka od 

priemeru neprekročí 12-15%



ZDROJE NEPRESNOSTÍ MERANÍ

 Nedostatočnosť oboch pravostranných srdcových 

chlopní môže mať za následok ako pod- tak 

nadhodnotenie výsledkov. 

 Nekonštantná teplota injektátu ,alebo tela v 

priebehu merania, čo sa môže stať u chorých v 

hypotermii ,alebo aj pri súčasnom podávaní 

väčšieho množstva intravenóznych infúzií



Transpulmonálna dilúcia

•indikátor - podaný pred pravým srdcom-CVK
•A. femoralis: koncentrácia
•Kalibračný postup 
pulse contour analysis

Cieľ : 
Získať informácie o hemodynamike s 

menším  rizikom.

Narušený kožný kryt.



Transpulmonálna termodilúcia
Pri dostatočne častej kalibracii presné aj pri zmenách SVR

•PiCCO (PULSION)          EV 100 Edwards – Volume Wiew



Transpulmonálna dilúcia líthia
Lidco

•Chlorid-Li iv. , (150mmol)
•Senzor -napätie vznikajúce na iónovo 
selektívnej membráne
•na ktorejkoľvek perif. arterii

•Limity: 
Na, myorelaxanciá, 
chronická medikácia lítiom, 
riziko recirkulácie Li/ á 6-8 hod/ 



PARAMETRE:

GEDV –globálny enddiastolický objem
ekvivalent preloadu celého srdca

ITBV –intrathoracic blood volume
PVPI –pulmonary vascular volume index 

pľ. edém inflamačný. vs kardiogénny



PARAMETRE:

•EVLW:množstvo tekutiny akumulované v 
intersticiálnom a alveolarnom priestore plúc
kvantifikácia pľúcneho edému
hodnoty nad 13ml/kg –negatívny prognostický ukazovateľ

Pľúcny edém: 
RTG: prejasnenia na RTG, compliance pľúc, 
PaO2/FiO2
…...... nešpecifické známky: black&white zmeny denzity všetkých 
komponentov hrudníka („vzduch“, „krv“, pleurálne efúzie, kosti, svaly, pľ. 
tkanivo, tuk, edém kože, podkožia a edém pľúc) 
- nešpecifické





ELWI 21ml/kg IBW    x                       11ml/kg IBW   x               5ml/kg IBW



Analýza pulzovej krivky (Pulse contour analysis)

Množstvo krvi, ktoré vstúpi do cievy /SV/ je 
rovnaké, ako množstvo, ktoré cievu opustí .

Analyzou plochy pod arterialnou krivkou = SV



Analýza pulzovej krivky (Pulse contour)



Nekalibrované modality

Flo-Track senzor (VIGILEO)
a.katéter, CVK
sníma a. tlak
algoritmus porovnáva tvar krivky s databázou
Parametre: hmotnosť, vek, Hb, Htk.. ...

Nepresné: nízky CO 
rýchle zmeny SVR

Lepšie na sledovanie trendov než absolútnych hodnôt



Limitácie

- zmeny SVR
- časté srdcové arytmie
- závažné patológie chlopní
-výška/váha pacienta  /40-140 kg/
-miesto snímania arteriálnej krivky:

*odrazy pulzovej vlny
*selektívna redistribúcia CO pri hemodyn.  

instabilite 



Dynamické parametre:

•SVV – vplyv ventilácie na srdcový výdaj /fluid 
responsivenses / (odpoveď na volumterapiu)

SVV =(SVmax – SVmin)/Svmean

SVV >10% suggests that the patient is fluid responsivenses, 
as indicates that stroke volume is sensitive to fluctuations in 
preload and afterload caused by the respiratory cycle

PPV –puls pressure variation



Iné ...

•Bioimpedančné techniky: zmeny impedancie 
hrudníka, korelované podľa EKG
•Spätné vdychovanie CO2
• analýza pletyzmografickej krivky

Perioperačná medicína
ICU: nespoľahlivé: pohyb, poloha elektród, pľ. 
voda       



Nekalibrované modality

NonInvsive Compressive Oscilometry (GLOBUS)
-krivka a. tlaku na HK aj DK, počas programovanej 
inflácie manžety NIBP
Oscilometrická krivka +analýza softvér (pulse contour analysis)

Porovnanie s TD metódou: CO 2-8,5l/min vs < > ... meranie nepresné /šok/
Perioperačná optimalizácia hemodynamiky, nie kritické zlyhanie



ULTRASONOGRAFIA S APLIKÁCIOU

DOPLEROVHO PRINCÍPU

 úvodné zhodnotenie

 anatomia ,patologie

 informačná 

hodnota, či je 

potrebné pac. 

monitorovať

 potenciál k 

nepresnosti v 

polohe a sklone 

sondy



Komu, kedy a ktorá ... ?

•ICM Cecconi 2014:

•Nestabilný pacient
•Neoddialim kauzálne riešenie instability
•Ak nezareaguje hemodynamická instabilita na 
základné terapeutické manipulácie
• Klinické vyšetrenie nevedie k jasnej diagnóze
•ECHO: iniciálne vyhodnotenie, následne PAC/TD
•Trend hodnôt v reálnom čase



CONSENSUS ON CIRCULATORY SHOCK AND HEMODYNAMIC MONITORING OF

THE EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE. /CECONI ET AL

2014/



CONSENSUS ON CIRCULATORY SHOCK AND HEMODYNAMIC MONITORING OF

THE EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE. /CECONI ET AL

2014/

 We recommend further hemodynamic assessment (such as

assessing cardiac function)

 We suggest that, when further hemodynamic assessment

is needed, echocardiography is the preferred modality to

initially evaluate the type of hemodynamic instability as opposed 
to more invasive technologies. Level 2; QoE moderate (B)

 In complex patients we suggest to additionally use

pulmonary artery catheterization or transpulmonary

thermodilution to determine the type of shock. Level 2;QoE low

 We do not recommend routine measurement of cardiac

output for patients with shock responding to the initial therapy. 
Level 1; QoE low (C)

 We recommend measurements of cardiac output and

stroke volume to evaluate the response to fluids or

inotropes in patients that are not responding to initial

therapy. Level 1; QoE low (C)



 –– We suggest pulmonary artery catheterization in 

patients

with refractory shock and right ventricular dysfunction.

Level 2; QoE low (C)

 – We suggest the use of transpulmonary thermodilution

or pulmonary artery catheterization in patients with 

severe shock especially in the case of associated acute 

respiratory distress syndrome. Level 2; QoE low (C)

 – We recommend that less invasive devices are used,

instead of more invasive devices







ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


