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Αιμοδυναμικό Μonitoring και Καταπληξία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ

H καταπληξία συνεχίζει να αποτελεί αίτιο θανάτου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ασθενών παρά το γεγονός ότι η συ-
νοδός αυτή θνητότητα ποικίλλει ανάλογα με το είδος και την κατηγορία της καταπληξίας. Το αιμοδυναμικό monitoring 
μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη διαφορική διάγνωση των διαφορετικών κατηγοριών καταπληξίας, στις θερα-
πευτικές αποφάσεις, στην παρακολούθηση του αποτελέσματος των θεραπευτικών παρεμβάσεων και στις ενδεχόμενα 
αναγκαίες τροποποιήσεις του θεραπευτικού πλάνου. Αν και υπάρχει σημαντικός αριθμός μεθόδων και συσκευών αι-
μοδυναμικού monitoring, μέχρι σήμερα καμία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως η ιδανική (gold standard). O κλινικός 
γιατρός θα πρέπει να είναι γνώστης των διαφόρων μεθόδων αιμοδυναμικού monitoring με τους περιορισμούς αυτών 
και να επιλέγει εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή, από τις διαθέσιμες στην Κλινική του, εκείνη που δύναται να πα-
ράσχει το μεγαλύτερο ποσοστό αξιόπιστων δεδομένων. Επιπλέον, καθώς οι εξελίξεις στον τομέα του αιμοδυναμικού 
monitoring είναι ταχείες και σημαντικές, κρίνεται αναγκαία η επικαιροποιημένη κάθε φορά γνώση καθώς μόνο αυτή 
μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της καταπληξίας και τελικά στην αποτελεσμα-
τική θεραπευτική αντιμετώπισή αυτής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H καταπληξία αποτελεί έναν από τους βασικότερους λό-
γους εισαγωγής και θνητότητας στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ), παρά τις σημαντικές εξελίξεις των τε-
λευταίων χρόνων τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο θε-
ραπευτικό πεδίο.To αιμοδυναμικό monitoring συμβάλλει 
σημαντικά στην αρχική διάγνωση, στη συνεχή παρακο-
λούθηση παραμέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία των 
διαφόρων οργάνων, στη λήψη αποφάσεων που σχετίζο-
νται με τις θεραπευτικές παρεμβάσεις αλλά και στην αξι-
ολόγηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων αυτών. 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει στις μέρες μας τη 
συνεχή καταγραφή παραμέτρων όπως η καρδιακή παρο-
χή, η διαφοροποίηση του όγκου παλμού (Stroke Volume 
Variation), η φλεβική οξυμετρία, γεγονός που βοηθά ση-
μαντικά στη λήψη κλινικών αποφάσεων. Επιπρόσθετα, 
η ύπαρξη πολλών διαφορετικών τεχνικών και συσκευών 
αιμοδυναμικού monitoring παρέχει στον κλινικό γιατρό 
την δυνατότητα επιλογής εκείνων των τεχνικών που είναι 
καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ασθενούς. 

Kάθε μέθοδος-συσκευή πριν την έγκριση και ευρεία χρή-
ση της ελέγχεται σε κλινικές μελέτες με στόχο την μεγαλύ-
τερη δυνατή ακρίβεια στις μετρήσεις και την επαναληψι-
μότητα. Αν και τα αποτελέσματα των μελετών αυτών δεν 
είναι πάντα θετικά, είναι αναγκαίο, ωστόσο, η ερευνητική 
προσπάθεια να συνεχίζεται για την επίτευξη του τελικού 
στόχου που είναι η ανάπτυξη μεθόδων με τη μεγαλύτερη 
δυνατή διαγνωστική ακρίβεια και τη μικρότερη δυνατή 
επεμβατικότητα.1
Στο παρόν κείμενο δεν θα περιγραφούν οι δυνατότητες της 
υπερηχοκαρδιογραφία, καθώς αυτό αποτελεί αντικείμενο 
άλλου κεφαλαίου.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ
Καταπληξία είναι μια επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενούς 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται είτε από ανισορροπία 
ανάμεσα στην κατανάλωση και στην παροχή του οξυγό-
νου, είτε από αδυναμία αξιοποίησης του οξυγόνου από 
τους ιστούς, με τελική κατάληξη την ιστική υποξία. Kατά 
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την αρχική φάση της καταπληξίας, τα σημεία της αιμοδυ-
ναμικής αστάθειας, όπως η υπόταση και η ταχυκαρδία, δεν 
είναι πάντα ξεκάθαρα. Φαίνεται ότι το έλλειμμα οξυγόνου 
και ο αυξημένος αναερόβιος μεταβολισμός με τη συνυ-
πάρχουσα ανεπάρκεια οργάνων μπορούν να προηγηθούν 
της εμφάνισης αιμοδυναμικής αστάθειας.2 Σε κάθε περί-
πτωση, πάντως, η πρωιμότερη έναρξη της θεραπευτικής 
αντιμετώπισης των αιτίων της καταπληξίας, συνεπώς η 
πρωιμότερη διάγνωση, βοηθά σημαντικά τόσο στη διόρ-
θωση της αιμοδυναμικής αστάθειας, όσο και στην επιβρά-
δυνση ή αναστολή της εξέλιξης της καταπληξίας.
Η καταπληξία κατηγοριοποιείται ανάλογα με την τιμή της 
καρδιακής παροχή του ασθενούς. Κάθε κατηγορία πα-
ρουσιάζει διαφορετικά παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά 
που αντιστοιχούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώ-
τη κατηγορία παρατηρείται χαμηλή καρδιακή παροχή, με 
χαρακτηριαστικά παραδείγματα την υποογκαιμική, καρ-
διογενή και αποφρακτική (οbstructive) καταπληξία, ενώ 
στη δεύτερη κατηγορία καταπληξίας παρατηρείται υψηλή 
καρδιακή παροχή, με κύρια μορφή την καταπληξία κατα-
νομής (distributive), βλ. σηπτική. Eπιπλέον, υπάρχουν και 
μεικτές μορφές καταπληξίας με χαρακτηριστικά περισ-
σοτέρων της μίας κατηγοριών, όπως συχνά συμβαίνει σε 
ασθενείς της ΜΕΘ. 
Η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων κατηγοριών κα-
ταπληξίας ποικίλλει από Κλινική σε Κλινική ανάλογα με 
το είδος και τη βαρύτητα των περιστατικών που νοσηλεύ-
ονται. Σε πολυκεντρική μελέτη του 2010 διαπιστώθηκε 
ότι σε ασθενείς με διάγνωση καταπληξίας, η συχνότητα 
εμφάνισης της καταπληξίας κατανομής (distributive) ήταν 
64%, της υποογκαιμικής 16%, της καρδιογενούς 16%), 
της αποφρακτικής (οbstructive) 2%.3
Η θνητότητα ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία της 
καταπληξίας. Η σηπτική καταπληξία εμφανίζει ποσοστά 
νοσοκομειακής θνητότητας που ποικίλλουν από 19% ως 
και 54%4,5, η καρδιογενής καταπληξία 50-80%6, ενώ η 
θνητότητα από αιμορραγική καταπληξία μετά από σοβα-
ρές τραυματικές κακώσεις μπορεί να είναι μικρότερη του 
5%.7 Τέλος, η θνητότητα που σχετίζεται με αποφρακτικού 
τύπου καταπληξία (π.χ. σε μαζική πνευμονική εμβολή, 
καρδιακός επιπωματισμό, κ.ά.) είναι δύσκολο να προσδιο-
ριστεί καθώς η καταπληξία αυτής της κατηγορίας συμβαί-
νει λιγότερο συχνά.8,9

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ
Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου-συσκευής αιμοδυνα-
μικού monitoring καθορίζεται, μεταξύ άλλων, και από την 
φάση της καταπληξίας, την πολυπλοκότητα της αιμοδυνα-
μικής κατάστασης και την απάντηση στην αρχική θερα-
πευτική παρέμβαση. 
To βασικό (standard, minimum) αιμοδυναμικό monitoring 

περιλαμβάνει κλινική εξέταση, μέτρηση θερμοκρασίας, 
καρδιακού ρυθμού, ρυθμού αναπνοών, αρτηριακής πίεσης, 
κορεσμού του οξυγόνου (pulse photo-plethysmography) 
καθώς και καταγραφή της ποσότητας των παραγόμενων 
ούρων. Οι παράμετροι αυτοί, αν και σημαντικοί, φαίνεται 
ότι δεν επαρκούν, ιδιαίτερα όταν η αιμοδυναμική κατά-
σταση των ασθενών που βρίσκονται σε καταπληξία επιδει-
νώνεται10. Επιπλέον, βιοχημικοί δείκτες που συνδέονται 
με ιστική υποάρδευση λόγω καρδιαγγειακής ανεπάρκει-
ας, όπως το γαλακτικό οξύ, έχουν ενδιαφέρον, ωστόσο, 
η ερμηνεία των τιμών του είναι, κάποιες φορές, αρκετά 
δύσκολη.11,12

Το εξελιγμένο (advanced) συνεχές αιμοδυναμικό monitoring 
διακρίνεται σε επεμβατικό, λιγότερο επεμβατικό και μη 
επεμβατικό. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεται ο καθετή-
ρας της πνευμονικής αρτηρίας (Swan-Ganz) του οποίου, 
ωστόσο, η χρήση έχει σημαντικά περιοριστεί τα τελευταία 
χρόνια.13 Αυτό οφείλεται στην επεμβατική διαδικασία το-
ποθέτησης του καθετήρα, στην ανάγκη αποκλειστικής χρή-
σης κεντρικής φλεβικής οδού, στη δυσκολία ορθής ερμη-
νείας και αξιοποίησης των δεδομένων που παρέχει και στην 
ανάπτυξη λιγότερο ή καθόλου (non-invasive) επεμβατικών 
μεθόδων αιμοδυναμικού monitoring, τόσο στην Αναισθησι-
ολογία όσο και στην Εντατική Θεραπεία.14,15

Στο λιγότερο επεμβατικό monitoring χρησιμοπιείται κατ’ 
ελάχιστον αρτηριακή γραμμή, ενώ μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν, επίσης, ανάλογα με τη μέθοδο, κεντρικός φλε-
βικός και οισοφάγειος καθετήρας. Oι μέθοδοι-συσκευές 
της κατηγορίας αυτής επιτρέπουν την καταγραφή μεγάλου 
αριθμού αιμοδυναμικών παραμέτρων.
Το μη επεμβατικό αιμοδυναμικό monitoring προσφέρει τη 
δυνατότητα πρώιμης εκτίμησης της αιμοδυναμικής κατά-
στασης των ασθενών, πριν, δηλαδή, την εφαρμογή επεμ-
βατικών μεθόδων και τη συνακόλουθη έναρξη της θερα-
πευτικής αντιμετώπισης της καταπληξίας. Οι μέθοδοι του 
μη επεμβατικού αιμοδυναμικού monitoring επιτρέπουν 
τον υπολογισμό, μεταξύ άλλων, της καρδιακής παροχής, 
τόσο για την εκτίμηση της ανάγκης χορήγησης υγρών και 
του όγκου αυτών, όσο και για την αξιολόγηση της υπο-
στήριξης των ασθενών με αγγειοδραστικά φάρμακα. Η 
εφαρμογή, ωστόσο, των μεθόδων αυτών στο περιβάλλον 
της ΜΕΘ και στους ασθενείς με καταπληξία έχει αρκετούς 
περιορισμούς με αποτέλεσμα η χρήση τους να μην έχει 
επικρατήσει σε ευρεία, τουλάχιστον, κλίμακα.16

Βασικό αιμοδυναμικό monitoring και αρχική εκτίμηση 
του ασθενούς με καταπληξία
Στην αρχική φάση της καταπληξία απαραίτητη είναι η 
προσεκτική κλινική εξέταση. Η εμφάνιση κυάνωσης του 
δέρματος και ο αυξημένος χρόνος πλήρωσης των τριχο-
ειδών είναι καλοί δείκτες της περιφερικής υποάρδευσης 
στην αρχική φάση της καταπληξίας.
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Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι το επόμενο βήμα. 
Μπορεί να γίνει είτε διακεκομένα με τη χρήση σφυγ-
μομανόμετρου, είτε συνεχώς με τη χρήση μεθόδων μη 
επεμβατικού monitoring ή την τοποθέτηση αρτηριακής 
γραμμής. Mέση Αρτηριακή Πίεση (ΜAΠ) <60 mmHg 
αποτελεί όριο κάτω από το οποίο η αιμάτωση των οργά-
νων κρίνεται ανεπαρκής17. Παρατεταμένη ΜΑΠ μεταξύ 
60 και 65 mmHg σχετίζεται με ανεπάρκεια οργάνων και 
αυξημένη θνητότητα.18,19 Γενικά, ΜΑΠ < 65 mmHg θεω-
ρείται παθολογική. Πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη 
που συνέκρινε μέση ΜΑΠ 80-85 mmHg με 65-70 mmHg 
δεν κατέδειξε διαφορές στη επιβίωση στις 90 ημέρες σε 
ασθενείς με σηπτική καταπληξία, αν και στους ασθενείς 
που αντιμετωπίστηκαν με στόχο την υψηλότερη ΜΑΠ πα-
ρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικά μικρότερα ποσοστά 
ανάγκης υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, ιδι-
αίτερα σε χρόνιους υπερτασικούς ασθενείς, όπως και συ-
χνότερη εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής20. Φαίνεται ότι 
η τοποθέτηση αρτηριακού καθετήρα στους ασθενείς σε 
καταπληξία υπερτερεί έναντι των μεθόδων του μη επεμ-
βατικού αιμοδυναμικού monitoring, καθώς δίνει τη δυ-
νατότητα όχι μόνο υπολογισμού της μεταβλητότητας της 
πίεσης παλμού (pulse pressure variation-PPV), που αποτε-
λεί δείκτη απάντησης στη χορήγηση υγρών για ασθενείς 
σεμηχανικό αερισμό21 αλλά και συχνής εκτίμησης αερίων 
αρτηριακού αίματος.
Η τοποθέτηση Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα (ΚΦΠ) 
επιτρέπει τον υπολογισμό της κεντρικής φλεβικής πίεσης 
(ΚΦΠ, Central Venous Pressure-CVC), του κορεσμού του 
οξυγόνου σε κεντρικό φλεβικό αγγείο (Central Venous 
Oxygen Saturation-ScvO2) και την μερική πίεση του δι-
οξειδίου του άνθρακα (PcvCO2) σε κεντρικό φλεβικό αγ-
γείο. Η ΚΦΠ αποτελεί δείκτη του καρδιακού προφορτίου, 
ωστόσο, δεν μπορεί να συμβάλλει στην πρόβλεψη (εκτί-
μηση) της απάντησης στη χορήγηση υγρών.22 Η γνώση της 
αποτελεί ένδειξη της λειτουργίας της καρδιάς καθώς και 
της επιστροφής του αίματος σε αυτή. Χαμηλή τιμή ΚΦΠ 
μπορεί να είναι φυσιολογική ή να σχετίζεται με υποογκαι-
μία, σηπτική καταπληξία, ενώ υψηλή τιμή ΚΦΠ είναι πά-
ντα μη φυσιολογική και μπορεί να σχετίζεται με καρδιακή 
ανεπάρκεια ή αύξηση του ενδαγγειακού όγκου ή και τα 
δύο. Συστήνεται, λοπόν, να εκτιμάται αρχικά το κλινικό 
πρόβλημα του ασθενούς και στη συνέχεια να εξετάζεται η 
ΚΦΠ και όχι από την ΚΦΠ να γίνεται προσπάθεια διάγνω-
σης του κλινικού προβλήματος23. Ένα συνηθισμένο λάθος 
κατά τη μέτρηση της ΚΦΠ είναι η μη αξιολόγηση της επί-
δρασης της τελικής τελοεκπνευστικής πίεσης (PEEP) σε 
ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό. Η PEEP 
μπορεί ψευδώς να αυξήσει τις τιμές της ΚΦΚ ανάλογα 
με την ενδοπνευμονική πίεση και την ευενδοτότητα των 
πνευμόνων.24

Το ScvO2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά του 

SvO2 (βλ. παρακάτω). Χαμηλή τιμή ScvO2 αποτελεί έν-
δειξη ανισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά (Oxygen 
Delivery-DO2) και στην κατανάλωση οξυγόνου (VO2). Η 
ανισορροπία αυτή μπορεί να οφείλεται σε καρδιακή ανε-
πάρκεια, υποογκαιμία ή υποξυγοναιμία. Στην περίπτωση 
που η τιμή του ScvO2 είναι υψηλή ή και φυσιολογική, 
αυτό μπορεί να υποδεικνύει δυσχέρεια στην πρόσληψη 
του οξυγόνου.
Στην τελευταία περίπτωση προτείνεται ο υπολογισμός του 
PcvCO2 που σε συνδυασμό με την μερική πίεση του διοξει-
δίου του άνθρακα (PaCO2) επιτρέπει να υπολογίsουμε τη 
διαφορά PcvCO2-PaCO2, που αποτελεί δείκτη προσαρμο-
γή της καρδιακής παροχής στις ανάγκες του οργανισμού. 
Φαίνεται, όμως, ότι η διαφορά αυτή είναι δείκτης της ιστι-
κής άρδευσης παρά της ιστικής υποξίας. Υψηλή διαφορά 
(>6mmHg) σημαίνει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί με θερα-
πευτικά μέσα η καρδιακή παροχή (Cardiac Outpout-CO), 
ειδικά όταν υπάρχουν και άλλα σημεία υποάρδευσης, ενώ 
χαμηλή διαφορά (<6mmHg) σημαίνει ότι η αύξηση της 
καρδιακής παροχής δεν είναι αναγκαία. Η κλινική αξία 
του δείκτη PcvCO2-PaCO2 στην καταπληξία απομένει να 
διερευνηθεί περαιτέρω με μελλοντικές μελέτες.25 

Εξελιγμένο (Advanced) αιμοδυναμικό monitoring
Η συνεχής καταγραφή της αρτηριακής πίεσης, της καρδια-
κής παροχής και της οξυγόνωσης του αίματος επιτρέπουν 
να εντοπίζονται ταχύτερα οι αιμοδυναμικές μεταβολές 
που παρατηρούνται στην καταπληξία και να τίθενται αι-
μοδυναμικοί στόχοι αντιμετώπισης και θεραπείας.
Για πολλά χρόνια τα θεραπευτικά πρωτόκολλα αντιμετώ-
πισης της καταπληξίας επικεντρωνόταν στη βελτίωση της 
παροχής οξυγόνου (DO2) προκειμένου να διατηρείται ικα-
νοποιητική συστηματική κατανάλωση οξυγόνου (VO2) με 
την επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων ΚΦΚ, πίεσης εν-
σφήνωσης της πνευμονικής αρτηρίας (Pulmonary Artery 
Occlusion Pressure-PAOP), ενδοκαρδιακών πιέσεων και 
καρδιακής παροχής (CO). Έτσι, για το εξελιγμένο αιμοδυ-
ναμικό monitoring ήταν αναγκαία η τοποθέτηση επεμβα-
τικών συσκευών που θα επέτρεπαν την μέτρηση των πα-
ραμέτρων αυτών με κυριότερο παράδειγμα τον καθετήρα 
της πνευμονικής αρτηρίας (Swan-Ganz).26

Η χρήση του καθετήρα Swan Ganz, για πολλά χρόνια 
έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων κατά την 
αντιμετώπιση της καταπληξίας. Η χρήση του αρχικά περι-
ορίστηκε στους υψηλού κινδύνου ασθενείς της ΜΕΘ27 και 
ακολούθως σε ασθενείς με δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια και 
πνευμονική υπέρταση.28,29

Eκτός από τον καθετήρα Swan-Ganz έχουν αναπτυχθεί 
και άλλες μέθοδοι λιγότερου επεμβατικού monitoring. 
Σταδιακά, η έμφαση δινόταν στην ανάπτυξη λιγότερο ή 
καθόλου επεμβατικών μεθόδων που παρέχουν τόσο δεδο-
μένα της καρδιακής λειτουργίας όσο και τη δυνατότητα 



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ50

απάντησης στη χορήγηση υγρών.30

Η χρήση στατικών δεικτών όπως η ΚΦΚ, η PAOP και 
οι τελοδιαστολικές διαστάσεις της αριστεράς κοιλίας ως 
προγνωστικών δεικτών απάντησης στη χορήγηση υγρών 
δεν συστήνεται, κυρίως λόγω της αδυναμίας των δεικτών 
αυτών να διακρίνουν ανάμεσα στους ασθενείς που θα 
απαντήσουν στη χορήγηση υγρών και σε εκείνους που δεν 
θα ανταποκριθούν.31

Προτείνεται, πλέον, η χρήση δυναμικών δεικτών και πα-
ρεμβάσεων παράλληλα με την αναγκαία παρακολούθησης 
της αύξησης της καρδιακής παροχής. Οι δείκτες αυτοί 
προκύπτουν από την εκτίμηση της αλληλεπίδρασης καρ-
διάς και πνευμόνων και επιτρέπουν, τόσο την πρόβλεψη 
της απάντησης στην χορήγηση υγρών, όσο και την εκτί-
μηση της καρδιακής λειτουργίας.32

Ένας ασθενής μπορεί να χαρακτηριστεί ότι απαντά στην 
χορήγηση υγρών όταν διαπιστώνεται αύξηση του όγκου 
παλμού ή της καρδιακής παροχής έπειτα από δοκιμασία 
χορήγησης υγρών. Το ποσοστό αύξησης που καθορίζει αν 
ένας ασθενής θα απαντήσει στη χορήγηση υγρών ποικίλ-
λει ανάλογα με την μέθοδο. Στην κλασική μέθοδο της χο-
ρήγησης 300-500 ml υγρών ενδοφλεβίως, η αύξηση στην 
καρδιακή παροχή προσδιορίζεται στο 15%. Αντίθετα, 
στην μέθοδο της χορήγησης μικρότερης ποσότητας υγρών 
(η ποσότητα ποικίλλει από 100 ml κολλοειδών ως 4 ml/kg 
χορηγούμενα σε 5 λεπτά) η αύξηση προσδιορίζεται στο 
10%, με αναγκαία, ωστόσο, τη χρήση αξιόπιστης μεθόδου 
μέτρησης της καρδιακής παροχής.33,34

Στους δυναμικούς δείκτες εντάσσονται η διαφοροποίη-
ση της πίεσης παλμού (Pulse Pressure Variation-PPV) 
και η διαφοροποίηση του όγκου παλμού (Stroke Volume 
Variation-SVV). Η PPV υπολογίζεται ως ο λόγος της μέ-
γιστης τιμής της παλμικής πίεσης (Pulse Pressure) προς 
την ελάχιστη τιμή κατά τη διάρκεια ενός αναπνευστικού 
κύκλου διαιρούμενο με τον μέσο όρο των δύο τιμών. 
Αντίστοιχα υπολογίζεται και η SVV. Οι τιμές τους υπο-
λογίζονται πλέον αυτόματα στην πλειοψηφία των αιμο-
δυναμικών συσκευών. Η τιμή που καθορίστηκε ως όριο 
απάντησης στηn χορήγηση υγρών είναι το 12%. Οι τιμές 
του SVV δεν αξιολογούνται σε ασθενείς σε αυτόματη ανα-
πνοή, σε καρδιακή αρρυθμία, σε ασθενείς με χαμηλό ανα-
πνεόμενο όγκο (<8 mL/kg) ή/και χαμηλή ευενδοτότητα 
του αναπνευστικού συστήματος35, καθώς και σε ασθενείς 
με αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση και ανοικτό θώρακα.36,37

Άλλες τεχνικές εκτίμησης της απάντησης στη χορήγηση 
υγρών, που έχουν εφαρμογή στους ασθενείς με καταπλη-
ξία, είναι η δοκιμασία της παθητικής ανύψωσης των κάτω 
άκρων (Passive Leg Raising test-PLR) και της τελοεκ-
πνευστικής απόφραξης (End-Expiratory Occlusion test). 
Η δοκιμασία της παθητικής ανύψωσης των κάτω άκρων 
χρησιμοποιείται για να εκτιμήσουμε αν οι ασθενείς πα-
ρουσιάζουν αύξηση καρδιακής παροχής. Το πλεονέκτη-

μα της μεθόδου είναι ότι προστατεύει τον ασθενή από μη 
αναγκαία χορήγηση υγρών. Έχει βρεθεί αύξηση της καρ-
διακής παροχής κατά 10% σε ασθενείς που πρόκειται να 
απαντήσουν στη χορήγηση υγρών. Μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε ασθενείς σε μηχανικό αερισμό και σε αυτόματη 
αναπνοή.38 Υποστηρίζεται ότι η αύξηση της καρδιακής 
παροχής μετά τη δοκιμασία ανύψωσης των κάτω άκρων 
έχει καλύτερη προγνωστική αξία από την PPV.39 Περιο-
ρισμοί εφαρμογής της μεθόδου αποτελούν οι ασθενείς με 
ακρωτηριασμό κάτω άκρων, με κρανιοεγκεφαλικές κακώ-
σεις ή ενδοκράνια υπέρταση.40 Για τη δοκιμασία της τελο-
εκπνευστικής απόφραξης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
ο ασθενής να βρίσκεται σε ελεγχόμενο μηχανικό αερισμό. 
Κατά την δοκιμασία, όταν ο ασθενής αυξάνει την καρδια-
κή του παροχή περισσότερο από 5% έπειτα από παραμονή 
για 15 sec σε τελοεκπνευστική απόφραξη, είναι πολύ πι-
θανό να απαντήσει θετικά στη χορήγηση υγρών.41

Τέλος, μια μέθοδος που λαμβάνει υπ’οψιν τον αρτηρια-
κό τόνο είναι η δυναμική αρτηριακή ελαστάση (Eadyn), 
ο λόγος, δηλαδή, της PPV προς την SVV (PPV/SVV). Σε 
μελέτη του 2011 που πραγματοποιήθηκε σε υποτασικούς 
ασθενείς με κυκλοφορική καταπληξία, οι ασθενείς που 
απάντησαν με αύξηση της ΜΑΠ κατά 15% σε δοκιμασία 
χορήγησης υγρών διαχωρίστηκαν από εκείνους που δεν 
απάντησαν με τη χρήση της PPV/SVV. Επίσης, για τους 
ασθενείς με Eadyn <0.89 φαίνεται ότι απαιτείται χρήση 
αγγειοσυαπαστικών μαζί με τη χορήγηση υγρών, ενώ όταν 
η τιμή είναι ≥0.89, μόνο η χορήγηση υγρών μπορεί να αυ-
ξήσει την ΜΑΠ. Απαιτούνται, ωστόσο, και άλλες μελέτες 
προκειμένου να διαπιστωθεί η αξιοπιστία της μεθόδου.42

Επεμβατικό αιμοδυναμικό monitoring 
Το βασικό αιμοδυναμικό monitoring που αναφέρθηκε πα-
ραπάνω επαρκεί όταν η απάντηση στις αρχικές θεραπευ-
τικές επεμβάσεις είναι θετική. Αν η απάντηση δεν είναι 
ικανοποιητική είναι αναγκαία η εφαρμογή εξελιγμένου αι-
μοδυναμικού monitoring.43 Επίσης, συστήνεται η εφαρμο-
γή νωρίτερα εξελιγμένου αιμοδυναμικού monitoring όταν 
υπάρχει σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων 
(Acure Respiratory Distress Syndrome-ARDS), που σχε-
τίζεται/συνοδεύεται από καταπληξία, καθώς η χορήγηση 
υγρών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της 
πάθησης.
Σήμερα, υπάρχει ικανός αριθμός μεθόδων προκειμένου 
να επιλέξει ο κλινικός γιατρός. Η περισσότερο επεμβατι-
κή και παλαιότερη τεχνική είναι ο πνευμονικός αρτηρια-
κός καθετήρας Swan-Ganz. Η μέθοδος αυτή απαιτεί την 
τοποθέτηση ΚΦΚ, συνήθως στην έσω σφαγίτιδα φλέβα. 
Κατά την τοποθέτηση του καθετήρα λαμβάνονται κυματο-
μορφές καθώς και μετρήσεις πιέσεων που επιτρέπουν τον 
καθορισμό του σημείου της καρδιάς ή των πνευμονικών 
αγγείων όπου βρίσκεται η άκρη του καθετήρα. Επιπλέ-
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ον, οι μετρήσεις των πιέσεων επιτρέπουν την διαφορική 
διάγνωση ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες κατα-
πληξίας. Πλεονέκτημα του καθετήρα είναι ότι μετρά την 
πνευμονική αρτηριακή πίεση και μας δίνει εκτίμηση των 
πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων. Επιπλέον μπορεί 
να μετρήσει αρκετές παραμέτρους όπως την πίεση στον 
δεξιό κόλπο, την πίεση ενσφήνωσης της πνευμονικής αρ-
τηρίας, την καρδιακή παροχή, το SvO2. 
Η πίεση ενσφήνωσης μπορεί να βοηθήσει στη διαφορι-
κή διάγνωση ανάμεσα στην καρδιογενή καταπληξία (συ-
νήθως είναι αυξημένη) και στην καταπληξία κατανομής 
και την υποoγκαιμική καταπληξία (είναι ελαττωμένη). Η 
μέτρηση της δεν μπορεί να είναι συνεχής και πραγματο-
ποιείται στην τρίτη ζώνη κατά West του πνεύμονα. Προϋ-
ποθέτει απουσία απόφραξης ή οποιουδήποτε περιορισμού 
της ροής ανάμεσα στον αριστερό κόλπο και την αριστερή 
κοιλία και φυσιολογική κοιλιακή ευενδοτότητα των τοιχω-
μάτων, ενώ επηρεάζεται από αλλαγές της ενδοθωρακικής 
πίεσης, βαλβιδοπάθειες και υψηλά επίπεδα PEEP. 
Ο κορεσμός του μικτού φλεβικού αίματος (Venous 
Oxygen Saturation Monitoring-SvO2) είναι το ποσοστό 
κορεσμού της αιμοσφαιρίνης στην πνευμονική αρτηρία. Η 
λήψη του αίματος πραγματοποιείται από το απώτερο άκρο 
του πνευμονικού αρτηριακού καθετήρα. Η ελάττωση του 
SvO2μπορεί να συσχετισθεί, μεταξύ άλλων, με την ελάτ-
τωση της καρδιακής παροχής. To μειονέκτημα του SvO2 
είναι ότι η μετρησή του προϋποθέτει την τοποθέτηση 
πνευμονικού αρτηριακού καθετήρα. Αντίθετα, ο κορεσμός 
του οξυγόνου κεντρικής φλέβας (ScvO2) μπορεί να μετρη-
θεί από οποιοδήποτε φλεβικό αίμα που λαμβάνεται από 
καθετήρα κεντρικής γραμμαής, κατά προτίμηση των άνω 
άκρων, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο 
του SvO2. Το ScvO2 δεν θεωρείται απαραίτητα αντίστοιχο 
του SvO2 αλλά δυνητικά χρήσιμο για τη διαφορική διά-
γνωση της καταπληξίας και για την παρακολούθηση της 
εξέλιξης των τιμών του κατά τη διάρκεια της θεραπείας.44 
Η ομαλοποίηση των τιμών του SvO2 δεν βελτιώνει τη θνη-
τότητα στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς της ΜΕΘ. Αέ-
ρια περιφερικού φλεβικού αίματος δεν έχουν καμία αξία 
στην διαφορική διάγνωση της καταπληξίας. 
Η χρήση του πνευμονικού αρτηριακού καθετήρα έχει πε-
ριοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιεί-
ται κυρίως στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, αν και το 
κέρδος από τη χρήση τους αμφισβητείται45 και, σπάνια, 
στις ΜΕΘ. Η εμφάνιση λιγότερων επεμβατικών μεθόδων 
που επιτρέπουν την καταγραφή της καρδιακής παροχής και 
του κορεσμού του κεντρικού φλεβικού αίματος (ScvO2), 
έχει περιορίσει σημαντικά την ανάγκη καθετηριασμού 
των δεξιών κοιλοτήτων της καρδιάς. Ωστοσο, προτείνεται 
η χρήση του σε ασθενείς με ανθεκτική καταπληξία και σε 
ασθενείς δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια με ή χωρίς ARDS.46 

Στις επιπλοκές της μεθόδου περιλαμβάνονται λοιμώξεις 

που σχετίζονται με τον καθετήρα, αρρυθμίες και ρήξη της 
πνευμονικής αρτηρίας. Η συχνότητα των επιπλοκών κατα-
γράφεται από 1-4% σε εξειδικευμένα κέντρα.47

Aν και η μέθοδος της πνευμονικής θερμοαραίωσης για τον 
υπολογισμό της καρδιακής παροχής με τη χρήση του πνευ-
μονικού αρτηριακού καθετήρα παραμένει το gold standard 
για τη μέτρηση της καρδιακής παροχής, ωστόσο, η χρήση 
της ελαττώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια48. Πολυ-
κεντρική ευρωπα̈ική μελέτη με 1789 ασθενείς της ΜΕΘ, 
επιβεβαιώνει ότι το monitoring της καρδιακής παροχής 
(κυρίως με πνευμονική και διαπνευμονική θερμοαραίω-
ση) χρησιμοποιήθηκε μόνο για σε 12% των ασθενών που 
νοσηλεύτηκαν.49

To ενδιαφέρον, πλέον, εστιάζεται στις όσο το δυνατόν λι-
γότερο επεμβατικές μεθόδους. Στην κατηγορία των λιγό-
τερο επεμβατικών τεχνικών εντάσσονται:

α) Διαπνευμονική θερμοαραίωση
(Transpulmonary Thermodilution) 
H διαπνευμονική θερμοαραίωση, αν και λιγότερο επεμβα-
τική από τον πνευμονικό καθετήρα, απαιτεί την τοποθέ-
τηση ΚΦΚ και αρτηριακού καθετήρα. Η μέθοδος παρέχει 
αξιόπιστες μετρήσεις καρδιακής παροχής συγκρινόμενη 
με την πνευμονική θερμοαραίωση.50,51 Επιπρόσθετα, πα-
ρέχει συνεχείς μετρήσεις καρδιακής παροχής με το σύ-
στημα της ανάλυση του κύματος της αρτηριακής πίεσης 
(Pulse Contour Analysis-PCA), το οποίο μπορεί να βαθμο-
νομηθεί με μεμωνομένες μετρήσεις καρδιακής παροχής, 
γεγονός που βελτιώνει την ακρίβεια των μετρήσεων. Πε-
ριορισμό της μεθόδου αποτελεί η ανάγκη συχνής βαθμο-
νόμησης. 
Εκτός από τη συνεχή καρδιακή παροχή, με το σύστημα 
PCA λαμβάνονται μετρήσεις όπως το SVV και το PPV που 
μπορούν να κατευθύνουν την χορήγηση υγρών σε βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς, αν και απαιτείται οι ασθενείς αυτοί 
να είναι πλήρως κατασταλμένοι, σε ελεγχόμενο μοντέλο 
μηχανικού αερισμού και να μην παρουσιάζουν καρδιακές 
αρρυθμίες. 
H μέθοδος δίνει, επιπλέον, τη δυνατότητα υπολογισμού 
του συνολικού τελοδιαστολικού όγκου (Global End-
Diastolic Volume-GEDV) για την εκτίμηση του προ-
φορτίου καθώς και του εξαγγειακού πνευμονικού υγρού 
(Extravascular Lung Water-EVLW) για την εκτίμηση 
του πνευμονικού οιδήματος52, τον δείκτη της πνευμο-
νικής αγγειακής διαπερατότητας (Pulmonary Vascular 
Permeability Index-PVPI) για εκτίμηση της διαφυγής των 
τριχοειδών (Capillary Leakage) και, τέλος, το κλάσμα 
εξώθησης (Ejection Fraction-EF) ως δείκτη καρδιακής 
λειτουργίας. 
Οι μετρήσεις αυτές επιτρέπουν την εκτίμηση της αιμο-
δυναμικής κατάστασης του ασθενούς σε καταπληξία και 
προτείνονται σε περιπτώσεις κυκλοφορικής καταπληξίας 
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που δεν απαντούν στις αρχικές θεραπευτικές παρεμβάσεις 
καθώς και σε ARDS. Ο υπολογισμός του EVLW είναι 
ίσως η σημαντικότερη παράμετρος, καθώς σχετίζεται με 
τη βαρύτητα και την θνητότητα του ARDS στους βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς.53

Προβλήματα της μεθόδου αποτελούν η χρήση αποκλειστι-
κής γι’ αυτή την χρήση αρτηριακής γραμμής (συνήθως μη-
ριαίας), η χρήση ΚΦΚ (έσω σφαγίτιδας ή υποκλειδίου) και 
η ανάγκη συχνής βαθμονόμησης (3-4 φορές ημερησίως) 
με τη χρήση bolus υγρού. Οι μετρήσεις των όγκων είναι 
μη συνεχής και μη αυτόματη. Δε μπορεί να εφαρμοστεί 
σε ασθενείς με αρρυθμία και ενδοαορτικό ασκό και είναι 
λιγότερο ακριβής μέθοδος σε ασθενείς με βαλβιδοπάθειες 
και ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Δύο συσκευές χρησι-
μοποιούν τη μεθοδολογία αυτή, η PiCCO® system και η 
VolumeView®/EV1000®. Αμφότερες απαιτούν βαθμονό-
μηση και διαφοροποιούνται μόνο ως προς τη μεθοδολογία 
που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό του GEDV.

β) Διαπνευμονική αραίωση δείκτη
(Transpulmonary Dye Dilution)
Αντί για τη θερμική αραίωση, στην μέθοδο αυτή χρησιμο-
ποιείται το λίθιο ως ενδαγγειακός δείκτης που εγχύεται, 
κατά προτίμηση διαμέσου ΚΦΚ, ενώ οι μεταβολές της 
συγκέντρωσης αυτού καταγράφονται από ειδικό δέκτη 
συνδεδεμένο στην αρτηριακή γραμμή. Έχει περιορισμένη 
χρήση κυρίως λόγω του κινδύνου τοξικής δράσης από την 
μακροχρόνια χρήση λιθίου, την αδυναμία χρήσης σε ασθε-
νείς με βάρος <40 kg καθώς και σε παιδιά και ασθενείς 
που βρίσκονται σε μυοχάλαση (επηρεάζονται οι μετρήσεις 
του λιθίου). Στη μέθοδο αυτή απαιτείται βαθμονόμηση.54 
Η συσκευή που χρησιμοποιεί την μεθοδολογία ονομάζεται 
LiDCO. 

γ) Υπερηχογραφική αραίωση ροής
(Ultrasound Flow Dilution)
Η τεχνική αυτή υπολογίζει την καρδιακή παροχή χρησι-
μοποιώντας την τεχνολογία της υπερηχογραφικής δια-
πνευμονικής αραίωσης ροής που μετρά τις αλλαγές στην 
υπερηχογραφική ταχύτητα του αίματος έπειτα από έγχυση 
φυσιολογικού ορού. Απαιτεί εξωσωματική αρτηριοφλε-
βική παράκαμψη (Arterial Venous-AV loop) που συνδέει 
την αρτηριακή γραμμή και τον KFK, ενώ τοποθετούνται 
στο αρτηριακό και φλεβικό σκέλος δυο υπερηχογραφικοί 
δέκτες (sensors) αραίωσης ροής. Μετά την βαθμονόμηση, 
η καρδιακή παροχή υπολογίζεται με τη βοήθεια της αρ-
τηριακής κυματομορφής. Η μέθοδος υπολογίζει, επίσης, 
ογκομετρικούς δείκτες όπως ο ολικός τελοδιαστολικός 
όγκος (Τotal Εnd Diastolic Volume-TEDV), ο κεντρικός 
όγκος αίματος (Central Blood Volume- CBV), ο ενεργός 
κυκλοφορών όγκος αίματος (Active Circulation Volume-
ACV), ενώ μπορεί να εντοπίσει και ενδοκαρδιακά shunts. 

Σε ασταθείς ασθενείς χρειάζεται επαναβαθμονόμηση. 
Έχει περιορισμένη χρήση λόγω της ανάγκης αρτηριοφλε-
βικής παράκαμψης. Η συσκευή ονομάζεται COstatus® .55

δ) Ανάλυση του κύματος της αρτηριακής πίεσης και του 
σφυγμικού κύματος (Pulse Contour and Pulse Pressure 
Analysis)
H τεχνική αυτή χρησιμοποιεί την πίεση παλμού του αρτη-
ριακού παλμικού κύματος, προκειμένου να υπολογίσει τον 
όγκο παλμού, λαμβάνοντας υπ’όψιν την ευενδοτότητα και 
τις αντιστάσεις του αγγειακού δικτύου. Aρκετές συσκευές 
χρησιμοποιούν αυτή τη μεθοδολογία, όπως:

•  FloTrac®/Vigileo®: Χρησιμοποιεί δέκτη που συνδέεται 
στον αρτηριακό καθετήρα και στο αντίστοιχο monitor 
(Vigileo, EV1000 ή Hemosphere) της ίδιας εταιρείας. 
Μπορεί να υπολογίσει το SVV και την καρδιακή παρο-
χή, αλλά οι υπολογισμοί δεν είναι ιδιαίτερα ακριβείς, ιδι-
αίτερα σε περιπτώσεις με χαμηλό αγγειακό τόνο, όπως 
η σηπτική καταπληξία.56 Αν και κυκλοφορεί η τέταρτη 
γενιά του λογισμικού, φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη υψηλή 
πιθανότητα λάθους (ποσοστό λάθους >30%).57

•  ProAQT®/Pulsioflex®: Μετρά συνεχώς την καρδιακή πα-
ροχή αναλύοντας τη συστολική φάση του κύματος πίε-
σης, ωστόσο, η πιθανότητα λάθους είναι υψηλή.58

•  LiDCOrapid®/pulseCO®: Υπολογίζει τον όγκο παλμού 
αναλύοντας την κυματομορφή πίεσης. H χρήση της ανά-
λυσης του κύματος της αρτηριακής πίεσης για τον υπο-
λογισμό της καρδιακής παροχής χρησιμοποιεί τον αλγό-
ριθμο της LiDCO rapid (LiDCO, London, UK) αλλά και 
την pressure recording analytical method. Σε σύγκριση 
με τη μέθοδο θερμοαραίωσης παρατηρούνται ανακριβείς 
μετρήσεις59. Η βαθμονόμηση βελτιώνει την ακρίβεια για 
τους βαρέως πασχοντες ασθενείς, αλλά μόνο για τις πρώ-
τες 24 ώρες.60

•  Most Care®/Pressure Recording Analytical Method 
(PRAM):

Χρησιμοποιεί αλγόριθμο που ονομάζεται Pressure 
Recording Analytical Method και αναλύει τόσο το παλμι-
κό κύμα, όσο και τη συνεχή ροή. Απαιτεί την τοποθέτη-
ση αρτηριακού καθετήρα και παρουσιάζει ικανοποιητική 
ακρίβεια μετρήσεων.61

ε) Μέθοδος μερικής επανεισπνοής διοξειδίου του άνθρακα 
(Respiratory Derived Cardiac Output Monitoring System: 
Partial CO2-Rebreathing)
Η μέθοδος χρησιμοποιεί την εξίσωση του Fick και αντί 
για το Ο2 αναλύει το CO2. Ουσιαστικά, χρησιμοποιείται 
ένα σύστημα μερικής επανεισπνοής στο κύκλωμ ατου 
αναπνευστήρα με το οποίο πραγματοποιείται ανάλυση 
του CO2 με τη βοήθεια δέκτη ροής αέρα σε συνδυασμό 
με παλμικό οξύμετρο. Μπορούμε να μετρήσουμε την πα-
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ραγωγή CO2 πολλαπλασιάζοντας την καταγραφόμενη συ-
γκέντρωση του CO2 με τον αναπνεόμενο όγκο ανά λεπτό. 
Το αρτηριακό CO2 υπολογίζεται από το τελοεκπνευστικό 
CO2. Κάθε τρία λεπτά ένας κύκλος επανεισπνοής ξεκινά 
προκειμένου να πραγματοποηθούν οι μετρήσεις μέσω 
μίας παράκαμψης, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η δυνα-
τότητα απομάκρυνσης CO2. Για τους υπολογισμούς υπο-
θέτουμε ότι η καρδιακή παροχή είναι σταθερή, τόσο κατά 
τον προγραμματισμένο (από τον αναπνευστήρα) αναπνευ-
στικό κύκλο όσο και κατά την φάση της επανεισπνοής, 
οπότε και γίνεται η χρήση της παράκαμψης.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε κατασταλμένους 
ασθενείς που βρίσκονται σε μοντέλο ελεγχόμενου όγκου. 
Οι μετρήσεις επηρεάζονται σημαντικά σε βαρέως πάσχο-
ντες ασθενείς με σοβαρές διαρααχές αναπνευστικού τύ-
που (πνευμονία, ατελεκτασίες, ΑRDS). Mέχρι σήμερα, τα 
δεδομένα δεν επαρκούν προκειμένου να υποστηριχθεί η 
χρήση τους σε ασθενείς με καταπληξία.62

στ) Διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία 
(Transesophageal Echocardiography)
Περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο.

η) Οισοφάγειο Doppler (Esophageal Doppler) 
Για το οισοφάγειο Doppler χρησιμοποιείται ένας εύκα-
μπτος υπερηχογραφικός καθετήρας που τοποθετείται στην 
κατιούσα αορτή και μπορεί να καταγράφει τον όγκο παλ-
μού και την καρδιακή παροχή. Ο καθετήρας μπορεί να πα-
ραμείνει για παρατεταμένο χρόνο και να καταγράψει την 
καρδιακή παροχή σε πραγματικό χρόνο (real time). Μπο-
ρεί να δίνει επιπρόσθετες μετρήσεις όπως το Corrected 
Flow Time (FTc). H FTc έχει φυσιολογικό εύρος από 330-
360 ms και είναι αντιστρόφως ανάλογο των συστηματικών 
αγγειακών αντιστάσεων. Τιμή <330 ms παρατηρείται σε 
αγγειοσυσπασμένους υποογκαιμικούς ασθενείς ενώ τιμή 
>360 ms σε σηπτικούς ασθενείς. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι 
αλλαγές στην αορτική ροή του αίματος κατά τη διάρκεια 
του αναπνευστικού κύκλου μπορούν να προβλέψουν την 
απάντηση στην χορήγηση υγρών σε ασθενείς με φλεβό-
κομβο, καταστολή και μηχανικό αερισμό.63

Πρόκειται για τεχνική με εύκολη καμπύλη εκμάθησης και 
συμβάλλει στην ορθότερη χορήγηση υγρών. Μειονεκτή-
ματα της μεθόδου είναι η μη εξατομικευμένη μέτρηση 
του εγκάρσιου εμβαδού της αορτής που θεωρείται πάντα 
σταθερή από την μέθοδο καθώς και η αντενδιξη χρήσης 
της μεθόδου σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο τραυματισμού 
του οισοφάγου. Η αξιοπιστία της μεθόδου εξαρτάται από 
ενδεχόμενες κινήσεις του Doppler καθετήρα (probe) στον 
οισοφάγο ενώ η τεχνική είναι προτιμότερο να εφαρμόζε-
ται στο Χειρουργείο παρά στη ΜΕΘ όπου οι ασθενείς δεν 
είναι απολύτως κατασταλμένοι.

Mη επεμβατικό αιμοδυναμικό monitoring
Oι μέθοδοι που αναφέρθηκαν παραπάνω, άλλες λιγότερο 
και άλλες περισσότερο επεμβατικές, σχετίζονται με ια-
τρογενείς επιπλοκές, κυρίως λόγω της αναγκαίας χρήσης 
κεντρικών, οισοφάγειων (probes) και αρτηριακών καθετή-
ρων. Έτσι, τα τελευταία χρόνια υπήρξε αυξημένο ενδιαφέ-
ρον για τη χρήση μη επεμβατικών μεθόδων. 
Παρόλα αυτά, για τους ασθενείς που βρίσκονται σε κατα-
πληξία, και γενικότερα για τους βαρέως πάσχοντες ασθε-
νείς στους οποίους υπάρχει ούτως ή άλλως ανάγκη τοπο-
θέτησης αρτηριακού καθετήρα για την συχνή εκτίμηση 
των αερίων αίματος, η χρήση των επεμβατικών μεθόδων 
στο σύνολό τους εξακολουθεί να έχει περιορισμένο ενδι-
αφέρον.
Σε γενικές γραμμές, στην κλινική πράξη η επιλογή της κα-
τάλληλης τεχνικής αιμοδυναμικού monitoring εξαρτάται 
όχι μόνο από τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και την 
εξοικείωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, 
αλλά πρωτίστως από την κλινική κατάσταση του ασθε-
νούς η οποία και επιβάλλει συχνά τροποποίηση μεθόδων 
monitoring ανάλογα με την επιδείνωση ή βελτίωση της 
κλινικής εικόνας.64

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η χρήση των μη επεμβατι-
κών μεθόδων monitoring έχει ενδιαφέρον μόνο όταν δεν 
υφίσταται αρτηριακή γραμμή για διαφόρους λόγους. Στις 
περιπτώσεις αυτές, αξίζει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός 
ότι υπάρχουν μέθοδοι μη επεμβατικού αιμοδυναμικού 
monitoring που επιτρέπουν μέτρηση αρτηριακής πίεσης 
με ταυτόχρονη μέτρηση καρδιακής παροχής και δυναμι-
κών δεικτών αξιολόγησης προφορτίου.
Στις μη επεμβατικές μεθόδους αιμοδυναμικού monitoring 
εντάσσονται: 

a. Μη επεμβατική ανάλυση του κύματος της αρτηριακής πί-
εσης (Non-Invasive Pulse Contour Systems) 
Oι συσκευές που χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία αυτή 
έχουν τη δυνατότητα μέτρησης μεταξύ άλλων και της αρ-
τηριακής πίεσης και της καρδιακής παροχής. Επιπλέον, 
μπορούν να υπολογίσουν τον όγκο παλμού, τη μεταβλητό-
τητα του όγκου παλμού (SVV) και τη μεταβλητότητα της 
πίεσης παλμού (PPV), με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής 
έχει φλεβοκομβικό ρυθμό και βρίσκεται υπό καταστολή 
σε μηχανικό αερισμό. 
Χρησιμοποιείται η μέθοδος Volume Clamp ή η τονομε-
τρία αρτηριακής συμπίεσης (Radial Artery Applanation 
Tonometry). Η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιεί ειδική μανσέ-
τα (inflatable cuff) που τοποθετείται σε δάκτυλο του άνω 
άκρου. Με τη βοήθεια φωτοπληθυσμογράφου (Infrared 
Photo-plethysmograph) καταγράφεται η διάμετρος της αρ-
τηρίας και η πίεση στη μανσέτα προσαρμόζεται έτσι ώστε 
η διάμετρος της αρτηρίας να διατηρείται σταθερή. Οι αλ-
λαγές στην πίεση της μανσέτας επιτρέπουν τον υπολογι-
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σμό της καμπύλης της αρτηριακής πίεσης65. Στην δεύτερη 
μέθοδο, ένας μετατροπέας (transducer) που βρίσκεται σε 
επαφή με μια αρτηρία κάτω από την οποία βρίσκεται οστό 
(σκληρή επιφάνεια) επιτρέπει την καταγραφή του παλμού 
του αρτηριακού κύματος. Με την τεχνική αυτή καταγρά-
φονται οι τιμές της μέσης αρτηριακής πίεσης και υπολο-
γίζονται εκείνες της διαστολικής και συστολικής αρτηρια-
κής πίεσης με χρήση ειδικών αλγορίθμων.66

Αντενδείξεις χρήσης των παραπάνω συσκευών αποτελούν 
οι περιπτώσεις ασθενών με εκσεσημασμένη αγγειοσύ-
σπαση, περιφερική αγγειακή νόσο ή αρθρίτιδα δακτύλων, 
καθώς η κλινική εμπειρία έδειξε ότι είναι δύσκολο να επι-
τευχθεί αξιόπιστη κυματομορφή.67 Οι μέθοδοι αυτές δεν 
είναι αρκούντως ακριβείς ώστε να χρησιμοποιηθούν σε 
ασθενείς με καταπληξία68. Για τον λόγο αυτό, οι συσκευές 
αυτές δεν συστήνονται για βαρέως πάσχοντες ασθενείς.69 

β. Βιοανάδραση (Bioimpedance)
Η πρώτη περιγραφή της βιοανάδρασης έγινε πριν από πε-
ρίπου πενήντα χρόνια. Η μέθοδος χρησιμοποιεί ηλεκτρό-
δια δέρματος που επιτρέπουν την εφαρμογή ηλεκτρικού 
ρεύματος μικρής έντασης υψηλής συχνότητας στον θώ-
ρακα και την καταγραφή των αλλαγών τάσης (Voltage-V) 
κατά την διάρκεια του καρδιακού κύκλου. Αυτές οι αλλα-
γές προκαλούνται από τις παλμικές διαφοροποιήσεις στον 
ενδοθωρακικό όγκο αίματος, γεγονός που αλλάζει την θω-
ρακική ηλεκτρική αγωγιμότητα. Οι αλλαγές στην τάση κα-
θορίζονται από τις αλλαγές στην ανάδραση (impendance) 
και από τον όγκο των αγώγιμων ιστών. Οι αιμοδυναμι-
κές παράμετροι που υπολογίζονται από τις διακυμάνσεις 
των λαμβανόμενων σημάτων είναι η καρδιακή παροχή, ο 
όγκος παλμού και η ποσότητα υγρoύ που βρίσκεται στον 
θωρακικό κλωβό (Thoracic Fluid Content-TFC).
Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτη-
το να λαμβάνονται υπ’όψιν αρκετές υποθέσεις, όπως ότι 
δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του όγκου παλμού, του χα-
μηλού αιματοκρίτη και της υψηλής πνευμονικής πίεσης 
(υπάρχουν δείκτες διόρθωσης), γεγονός που περιορίζει 
την αποτελεσματικότητα της μεθόδου70. Η μέθοδος κρί-
νεται αναξιόπιστη για χρήση στη ΜΕΘ λόγω της αλληλε-
πίδρασης με άλλες ηλεκτρικές συσκευές και της συνήθως 
αυξημένης ποσότητας υγρού στην θωρακική κοιλότητα 
(πνευμονικό οίδημα, πλευριτικές συλλογές, κλπ.), γεγονός 
που αλλοιώνει τα αποτελέσματά των μετρήσεων.

γ. Βιοαντίσταση (Bioreactance)
Για να βελτιωθεί το σήμα της βιοανάδρασης αναπτύχθηκε 
η βιοαντίσταση που υπολογίζει τις αλλαγές της φάσης του 
ταλαντούμενου ρεύματος που καταγράφovται όταν αυτό 
περνά από τον θώρακα. Όπως και στη βιοανάδραση, τοπο-
θετούνται ηλεκτρόδια στο θωρακικό τοίχωμα. Οι παλμικές 
αλλαγές στην ενδοθωρακική ποσότητα αίματος προκα-

λούν αλλαγές στην ηλεκτρική αγωγιμότητα του θώρακα, 
γεγονός που επιτρέπει τον υπολογισμό της καρδιακής πα-
ροχής. Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζονται από την ποσό-
τητα των υγρών στον θωρακικό κλωβό και εμφανίζονται 
μόνο σε παλμική ροή. Αρχικά, τα αποτελέσματα μετρήσε-
ων που πραγματοποιήθηκαν σε βαρέως πάσχοντες ασθε-
νείς για τον υπολογισμό της καρδιακής παροχής και της 
απάντησης στη χορήγηση υγρών ήταν απογοητευτικά71. Η 
αξιοπιστία της συσκευής έχει βελτιωθεί έκτοτε με τη μεί-
ωση του χρόνου υπολογισμού της καρδιακής παροχής.72

Επιπλέον έρευνα απαιτείται για την αξιολόγηση της αξι-
οπιστίας των μετρήσεων σε ασθενείς με καταπληξία. 
Μέχρι νεώτερων δεδομένων, συστήνεται για χρήση στην 
προνοσοκομειακή αντιμετώπιση ασθενών με καταπλη-
ξία, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στη ΜΕΘ 
επί απουσίας άλλης διαθέσιμης συσκευής αιμοδυναμικού 
monitoring.

δ. Εκτιμώμενη συνεχής καρδιακή παροχή
(Estimated Continuous Cardiac Output)
Η συσκευή υπολογίζει την καρδιακή παροχή με τη βοή-
θεια αλγορίθμου που βασίζεται στα χαρακτηριστικά του 
ασθενούς, στον καρδιακό ρυθμό, στον περιφερικό κορε-
σμό αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο (SpO2) και στην μη 
επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Προκειμένου 
να υπολογιστεί η καρδιακή παροχή, καθορίζεται ο χρόνος 
διέλευσης παλμικού κύματος (Pulse Wave Transit Time) 
και συνδυάζεται με τον καρδιακό ρυθμό προκειμένου να 
υπολογιστεί η καρδιακή παροχή. O χρόνος διέλευσης παλ-
μικού κύματος είναι ο χρόνος ανάμεσα στην εμφάνιση 
του κύματος R στο ηλεκτροκαρδιογράφημα και την πε-
ριφερική εντόπισή του κύματος, συνήθως στο ύψος του 
δακτύλου. Με αυξημένη αρτηριακή πίεση και ελαττωμένη 
αρτηριακή ευενδοτότητα η ταχύτητα του παλμικού κύμα-
τος αυξάνεται και ο χρόνος διέλευσης παλμικού κύματος 
ελαττώνεται. Στους περιορισμούς χρήσης της μεθόδου πε-
ριλαμβάνονται η αγγειοσύσπαση, τα ψυχρά άκρα και οι 
αρρυθμίες. Τα αποτελέσματα που δίνει η μέθοδος αυτή 
παρουσίασαν μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τις πραγμα-
τικές τιμές73, ενώ πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι παραμένει 
υψηλή και η πιθανότητα λάθους.74

ε. Ultrasonic Cardiac Output Monitoring (USCOM)
H συσκευή USCOM συνδυάζει προκαθορισμένες μετρή-
σεις της επιφάνειας μέτρησης της αορτικής ή της πνευμο-
νικής βαλβίδας, βάσει ηλικίας και βάρους του ασθενούς, 
με την μέτρηση της ταχύτητας ροής στον χώρο εξώθησης 
της αορτής ή της πνευμονικής αρτηρίας, όπως μετράται 
με τη βοήθεια ενός ανιχνευτή υπερήχων που τοποθετείται 
στην σφαγιτιδική εντομή. Η μέθοδος έχει σύντομη καμπύ-
λη εκμάθησης και μικρή πιθανότητα επιπλοκών, ενώ δεν 
παρέχει συνεχή μέτρηση της καρδιακής παροχής. Είναι 



55ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

πολύ πιθανό οι προτεινόμενες-προϋπολογισμένες βαλβιδι-
κές επιφάνειες να διαφέρουν σημαντικά από τις πραγματι-
κές, ιδιαίτερα σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς, σε ασθενείς με 
βαλβιδοπάθειες και σε βαρέως πάσχοντες, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στις εκτιμώμενες 
και τις πραγματικές μετρήσεις.75

Στους περιορισμούς της μεθόδου περιλαμβάνονται η δυ-
σκολία διατήρησης του αισθητήρα (sensor) σε σταθερή 
θέση στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα.

Γενικά για τις μεθόδους μη επεμβατικού αιμοδυναμικού 
monitoring
Διαπιστώθηκε από πρόσφατες μετααναλύσεις ότι το πο-
σοστό λάθους στις μεθόδους μη επεμβατικού αιμοδυνα-
μικού monitoring είναι υψηλό. Συγκεκριμένα, στην μη 
επεμβατική ανάλυση του κύματος της αρτηριακής πίεσης 
για υπολογισμό της καρδιακής παροχής το ποσοστό λά-
θους των μετρήσεων πλησιάζει το 45%, στη βιοανάδραση 
και βιοαντίσταση το 42%, στην εκτιμώμενη συνεχή καρ-
διακή παροχή το 62% και στο Ultrasonic Cardiac Output 
Monitoring το 43 %.76,77 Ως εκ των παραπάνω και μέχρι να 
προκύψουν νεώτερα δεδομένα, δεν συστήνεται η χρήση 
τους σε ασθενείς με καταπληξία ή ασθενείς ΜΕΘ. 
Στους ασθενείς με αντένδειξη χρήσης συσκευών διαπνευ-
μονικής θερμοαραίωσης, οι επεμβατικές συσκευές που 
χρησιμοποιούν ανάλυση του κύματος της αρτηριακής πί-
εσης και του σφυγμικού κύματος και απαιτούν τοποθέτη-
ση κερκιδικής αρτηρίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την εκτίμηση της απάντησης της καρδιακής παροχής στις 
δοκιμασίες χορήγησης υγρών, λαμβάνοντας υπ’όψιν τους 
περιορισμούς της μεθόδου. 

Μελλοντικές εξελίξεις
Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial 
Intelligence-AI), των μεγάλων δεδομένων (Big Data) και 
των αναλυτικών προγνώσεων (Predictive Analytics) είναι 
πιθανόν, τα επόμενα χρόνια, να προκύψουν σημαντικές 
εξελίξεις στον χώρο του αιμοδυναμικού monitoring. Ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον εστιάζεται στα Machine-Learning based 
Predictive Analytics για την πρόβλεψη της υπότασης, ένα 
συχνό κλινικό πρόβλημα που έχει συσχετισθεί με αυξημέ-
νη θνητότητα.78

Στις μέρες μας έχει αναπτυχθεί αλγόριθμος που επιτρέπει 
την πρόβλεψη του επερχόμενου υποτασικού επεισοδίου 

(ΜΑΠ <65 mmHg). Ο μαθηματικός αυτός αλγόριθμος 
ονομάζεται Hypotention Prediction Index (HPI) και μπο-
ρεί να προβλέψει την υπόταση 15 περίπου λεπτά πριν την 
εμφάνιση του επεισοδίου, ενώ o αλγόριθμος αυτός παρου-
σιάζει την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στην πρόβλεψη 
υπότασης από την ΜΑΠ79. Η δυνατότητα πρόβλεψης του 
υποτασικού επεισοδίου είναι πιθανό να αλλάξει στο μέλ-
λον την αντιμετώπιση των υποτασικών επεισοδίων (άρα 
και των ασθενών σε καταπληξία), καθώς επιτρέπει έγκαι-
ρες (πριν από την εμφάνιση των υποτασικών επεισοδίων) 
θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Το αιμοδυναμικό monitoring του μέλλοντος φαίνεται ότι 
πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και monitoring της 
περιοχικής κυκλοφορίας και της μικροκυκλοφορίας. Το 
monitoring της μικροκυκλοφορίας μπορεί να βοηθήσει 
στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που προκα-
λούν την καταπληξία και να διασφαλίζει ότι βελτίωση της 
μακροκυκλοφορίας επιφέρει βελτίωση της μικροκυκλο-
φορίας.80

Φαίνεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η εξέλιξη της Τε-
χνολογίας στην Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία 
έχουν θεωρητικά, τουλάχιστον, τη δυνατότητα να βοηθή-
σουν στην λήψη κλινικών αποφάσεων. Απομένει να εκτι-
μηθεί αν τα παραπάνω θα έχουν τελικά θετική, αρνητική ή 
και ουδέτερη επίδραση στην έκβαση των ασθενών. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ EΠΙΛΟΓΟΣ 
Δεν υπάρχει ιδανική συσκευή αιμοδυναμικού monitoring 
για τους ασθενείς σε καταπληξία καθώς οι μετρήσεις των 
διαθέσιμων συσκευών-μεθόδων είναι δυνατόν να επηρεά-
ζονται από συνυπάρχουσες νοσηρότητες αλλά και από την 
αλληλεπίδραση παραμέτρων του ασθενούς με τον μηχανι-
κό αερισμό. 
Η επιλογή της μεθόδου αιμοδυναμικού monitoring επηρε-
άζεται από τη διαθεσιμότητα συσκευών-εξοπλισμού, την 
εξοικείωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
αλλά και (κυρίως) από την κλινική κατάσταση του ασθε-
νούς.
Είναι σημαντικό, ο Κλινικός Γιατρός να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις στο αιμοδυναμικό monitoring, καθώς αυτό μπο-
ρεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της παθοφυ-
σιολογίας της καταπληξίας και τελικά σε αποτελεσματικό-
τερες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

ABSTRACT 
Hemodynamic Monitoring in Shock
Dimitrios Latyiris

Shock remains a common cause of morbidity and mortality in hospitalized patients. Hemodynamic monitoring plays a 
crucial role in differential diagnosis of shock, selection of adequate treatment modalities and monitoring of treatment 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

outcomes. Although there are several methods and devices available, none of them can be considered as ideal for patients 
in shock. Each clinician who deals with a patient in shock should have profound knowledge of the different available 
methods of hemodynamic monitoring, should be aware of the limitations of each method, and, more importantly, of the 
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pathophysiology and hemodynamic monitoring technology are significant, it is important for clinicians to comprehend 
the true impact of hemodymanic monitoring in shock management and accurately integrate it in everyday clinical 
practice.
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