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Цикъл на Кребс

36 ATP

Доставката на О2 хранителни 
субстрати до тъканите: основна 
задача на кръвообръщението
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Лактат
/пируват

2 ATP

2[H+] + [1/2O2] = H2O



Кислородна транспортна система

PaO2, 

Hg, 

SaO2, 

CO, 

PvO2, 

SvO2, 

Da-vO2



Минутен сърдечен обем

Артериално 
О2 
съдържание

циркулация

екстракция на О2 от венозния  резерв

вентилация

VO2
250ml/min

Кислородна транспортна система 
осигурява подържане на адекватна О2 
консумация



Хипоксия и кислороден дълг

Тъканната хипоксия и причинената от това множествена 
органна недостатъчност е краен общ патогенетичен 
механизъм при критични състояния от различен произход



преднатоварване инотропизъм

Ударен 
обем

Сърдечна честота

Минутен сърдечен обем
Системно съдово 
съпротивлениеHg    SaO2

Кислородна доставка Системно артериално 
налягане

Кислородна транспортна система и 
хемодинамика

следнатоварване



въз основа на проследяване в динамика на 
физиологични параметри на 
кръвообръщението като част от 
кислородната транспортна система да се 
установи механизма на увреждане на 
жизнените функции и се оцени ефекта на 
терапевтичните въздействия. 

Хемодинамично мониториране:



Електрокардиоскопия Неинвазивно измерване на 
артериалното налягане

Пулсова оксиметрия

Белези за перфузията на органите:
ниво на будност и адекватност
часова диуреза
кожа и видими лигавици
функция на хр. тракт

Какво да се мониторира



Физикалното 
изследване има 
ограничения

Неинвазивното 
мониториране също 
има ограничения



Артериално налягане

Централно венознo налягане

Налягане в пулмоналната артерия и вклинено 

пулмонално налягане

Минутен сърдечен обем

Хемодинамично мониториране

Инвазивно



Остър миокарден инфаркт
Очаквани остри промени в налягането
Тежки органни нарушения (дихателна 
недостатъчност и механична вентилация) 
изискващи непрекъснат контрол на 
налягането
Шок 

Инвазивно измерване на 
артериалното налягане
Индикации



Инвазивно измерване на 
артериалното налягане



ЦВН=ДПН=ДКН=ЛПН=ТДНЛК ?

Катетър в ГПВ

ДП
ДК

ЛП

ЛК

Централно венозно налягане



Индикации за катетеризация на 
централна вена
Обемно заместваща терапия при хиповолемия 

и шок

Оценка на циркулацията (преднатоварването 

на ДК)

Достъп до кръвообръщението за 

медикаментозна терапия

Временен достъп при хемодиализа

Интродюсер за временна 

електрокардиостумулация, за S-G катетър



ДП

ДК

ЛП

ЛК

Р алв.

Р арт.
Р кап.

ПКН=ЛПН=ТДНЛК

Налягане в пулмоналната артерия и 
вклинено пулмонално налягане



Изследване на хемодинамиката Swan-
Ganz катетър



Крива на съдовите налягания при 
придвижване на “плаващия“ катетър в 
пулмоналната артерия

При достъп през v.jug.int.dex.

на 20 см дясно предсърдие

на 30-35см дясна камера

40-45см пулмонална артерия

45-55см вклинена позиция



Изследване на хемодинамиката 
Swan-Ganz катетър
Мерими величини: 

ЦВН;PA;PCWP;МСО;

проби смесена венозна кръв

Производни:
Сърдечен индекс;Ударен обем;Индекс на ударната 
работа;Системно съдово съпротивление
Белодробно съдово съпротивление



• Остър миокарден инфаркт

• Пациенти с влошена ЛК функция ФИЛК<35%

• Пациенти с десностранна СН, ПХ, ХОББ или БТЕ

• Хемодинамично нестабилни пациенти, нуждаещи 
се от ИАБП и високи доза катехоламини

• Хиповолемичен, кардиогенен, септичен шок или 
МОН

• Широкообхватни операции свързани с големи загуби 
кръв и телесни течности

Индикации за катетеризация на ПА



Измерване на минутния 
сърдечен обем

“Удивително е, че до 
момента никой не е 
достигнал до този очевиден 
метод, според който 
количеството кръв 
изтласквано от сърцето при 
всяка систола може да бъде 
измерено директно… “ 

Adolf Frick, Med Ges, 1870



Принцип на термодилуцията (индикатор 
дилуционна техника
• Индиферентен разтворим индикатор: “топлина’Индиферентен разтворим индикатор: “топлина’

• Известно количество “индикатор”Известно количество “индикатор”

• ““Индикатора” се впръсква в дясното предсърдие и се Индикатора” се впръсква в дясното предсърдие и се 
разрежда от кръвния токразрежда от кръвния ток

• Термосензора на върха на катетъра измерва Термосензора на върха на катетъра измерва 
температурата на обмиващата го кръвтемпературата на обмиващата го кръв

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZtGKtdjE7C3ZjM&tbnid=o7hPONJC_QrCyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.adinstruments.com%2Fsolutions%2Fresearch%2Fapplications%2Fcardiac-output&ei=Pag5UZ72OIjtswbjsYHoCA&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNHDeMejTuHfLqI07tc4-3DJazKuyQ&ust=1362819254342456


Норма Хиперволемия

Хипоперфузия Белодробен 
Застой и 
Хипоперфузия

180

2.2

СIL/min/m2

PCWP mmHg

Оценка на хемодинамиката въз 
основа на МСО и ВПН



Инотропи
Вазодилататор
ИАБП/ЛК(ДК)АУ

Обем

Течности

Диуретик
Вазодилататор

Норма

Инотропи
Вазодилататор

Обем
Запълващи 
Течности

Диуретик
Вазодилататор

Норма

0 18

2.2

Хемодинамично ориентирана 
терапия въз основа на МСО и ВПН

PCWP mmHg

СIL/min/m2



“Dead Swan”-Ganz катетър



Технологични средства за измерване на 
минутния сърдечен обем



Измерване на минутния сърдечен 
обем чрез анализ на пулсовата 
крива

Избягва се 
катетеризацията на ПА

МСО в реално време
Система без калибрация; 

ограничения: ИАБП, 
променен съдов тонус 
(вазоконстриктори, 
вазодилататори

t [s]

P [mm Hg]



Крива на зависимостта 
преднатоварване-ударен обем



Динамика на артериалното 
налягане спрямо дихателния цикъл



Зависимост преднатоварване/УО  
при респираторни вариации на АН

Високи респираторни 
вариации в АН: работа в 
стръмната част на кривата 
(сърцето е зависимо от 
обем)

Ниски респираторни 
вариации в АН: работа в 
платото на кривата 
(сърцето не е зависимо от 
обем)



Въпрос: колко е минутния 
сърдечен обем   „непълен“

Въпрос: отговаря ли 
пациента на ОЗТ 
„изясняващ“



Конкретизиращ въпрос: какво 
трябва да е количеството ОЗТ



Хипоперфузия
SIRS сепсис
МОН

Едем илеус 
ПОГП б.др. 
усложнения

Зависимост между 
периоперативната флуидна 
терапия и морбидността



Eфект на флуидната терапия: 
зависимости Франк-Старлинг и 
Марик-Филипс и количеството 
извън съдова вода в белия дроб



Зависимост преднатоварване/УО 
при респираторни вариации на АН

вариации на PP и вариации на SV 



SVV > 10% нужда от ОЗТ

SVV < 10% ОЗТ не е необходима



Концепция за водената от предварително 
набелязана цел оптимизация на 
хемодинамиката: увеличение на МСО

   ОЗТинотропи 
вазопресори

постигната цел

ии

нисък МСО

МСО↓
МСО-ОК

МСО↓



SvO2 белег за 
адекватност на 
хемодинамиката 
към тъканните 
кислородни 
нужди

Кислородна транспортна система



SvO2 65-75% оптимална кислородна 
консумация в тъканите

SvO2 < 50% висока вероятност от 
усложнения

SvO2 > 80% сепсис (анестезия)



Оценка на хемодинамиката 
спрямо О2 нужди на тъканите:
сатурация на централната 
венозна кръв
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SHOCK

Normal
values

HIGH 
MORTALITY

6

4

2

0

mmol/L

Висока смъртност

Нормални стойности

Оценка на адекватността на 
хемодинамиката спрямо О2 нужди 
на тъканите: лактат

Хипоперфузия Шок



Метод Величина Оценка Характеристи
ка

ГИ тонометрия pCO на стомашната 
лигавица

prCO2/pCO2  
pHi

Регионална Минимално 
инвазивен

Близка до 
тялото ИЧ 
спектроскопия

Анализ на отразената 
               ИЧ светлина

Hb/O2Hb
Цитохром аа3

Регионална Неинвазивен

Тъканно pO2 Имплантабилни 
електроди на Clark

ptiO2 Регионална Минимално 
инвазивен

Сублингвална
капнометрия

PCO2 сензор под 
езика PslCO2 регионална Минимално 

инвазивен

Мониториране на органната 
перфузия и микроциркулацията



Нито един монитор, 
елементарен или сложен не 
може да подобри изхода ако не 
е свързан с клинична оценка на 
пациента



„Използвайте своите 
сетива. Учете се да 
виждате, научете се да 
чувате, учете се да 
палпирате и да 
рапознавате миризми и 
ще видите, че след 
време ще станете 
експерти.“
Sir William Osler
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