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Какво е хемодинамичното 
мониториране?

Измерване на налягането  в 
сърдечно-съдовата система!



  

Как се осъществява хемодинамичното 
мониториране- физикален статус

• Baseline data obtained
– General appearance
– Level of consciousness
– Skin color/temperature
– Vital signs
– Peripheral pulses
– Urine output



  

Инструментално хемодинамично 
монитрориране

• Baseline data correlated with data 
obtained from technology 
(e.g., ECG; arterial, CVP, PA, and PAWP 
pressures 

  **Single hemodynamic values are rarely 
significant. Look at trends!!



  

Hemodynamic Monitoring 
Components

Heart Rate

Blood Pressure and MAP

CVP

Pulmonary Artery Pressures

Systemic Vascular Pressure (SVR)

Pulmonary Vascular Pressure (PVR)

Cardiac Output/ Cardiac Index

Stroke Volume



  

Цели на хемодинамичното 
мониториране

Evaluate cardiovascular system
Pressure, flow, resistance

Establish baseline values and 
evaluate trends

Determine presence and degree of 
dysfunction

Implement and guide 
interventions early to prevent 
problems



  



  

Comparing Hemodynamics to 
IV pump

• Fluid =preload

• Pump=  CO or 
contractility (needs 
electricity)

• Tubing =afterload



  



  



  



  

SV

SVR

Contractility

Diuretic

CO

AB, ARB, ACEI, 
Central acting, 

CCB, 
Diuretic, VasoD

Preload

BB BB, CCB*

BP (MAP)

Drugs from JNC VII, hemodynamics from Houston MC. Primary Care. 1991;18:713. 

Antihypertensive Drugs: 
Hemodynamic Mechanism of BP Reduction

HR

* = nondihydropyridine CCBs



  

Инвазивни методи за хемодинамично мониториране



  

Pulmonary Artery Catheter

Fig. 66-7



  

Noninvasive Hemodynamic Monitoring:
Impedance Cardiography (ICG)

• 4 dual sensors with 8 lead wires 
placed on neck and chest

• Current transmitted by outer 
electrodes and seeks path of 
least resistance: blood filled aorta

• Baseline impedance (resistance) 
is measured using inner 
electrodes

• With each heartbeat, blood 
volume and velocity in the aorta 
change

• Corresponding change in 
impedance is measured

• Baseline and changes in 
impedance are used to measure 
and calculate hemodynamic 
parameters



  

Какво е ИКГ?



  

ИКГ-определение



  



  

ИмпедансКардиоГрафия



  

ИКГ-графично представяне



  

ИКГ-графично представяне



  

Параметри , получени от ИКГ



  

Фактори, лимитиращи използването на ИКГ



  



  

ИКГ- приложение за патогенетично насочване 
на антихипертензивната терапия



  

ИКГ- приложение за патогенетично насочване 
на антихипертензивната терапия



  

Заключение

• ИКГ е неинвазивна методика за 
хемодинамично мониториране.

• ИКГ дава възможност за 
индивидуализиран, патогенетично 
съобразен избор на инициалната 
антихипертензивна терапия, както  и за 
мониториране на ефекта от нея.



  

Благодаря за вниманието!


	Хемодинамичен статус в реално време-принципи и техника на импеданскардиографията.
	Какво е хемодинамичното мониториране?
	Как се осъществява хемодинамичното мониториране- физикален статус
	Инструментално хемодинамично монитрориране
	Hemodynamic Monitoring Components
	Цели на хемодинамичното мониториране
	Slide 7
	Comparing Hemodynamics to IV pump
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Pulmonary Artery Catheter
	Slide 15
	Какво е ИКГ?
	ИКГ-определение
	Slide 18
	ИмпедансКардиоГрафия
	ИКГ-графично представяне
	Slide 21
	Параметри , получени от ИКГ
	Фактори, лимитиращи използването на ИКГ
	Slide 24
	ИКГ- приложение за патогенетично насочване на антихипертензивната терапия
	Slide 26
	Заключение
	Благодаря за вниманието!

