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Urakuta problem?
Odifferentierad chock?

Uppenbara isolerade problem?



Systolisk funktion

VK: Estimera visuellt EF, MAPSE, TDI, VTI, Slagvolym…

HK: TAPSE, dilatation, D-sign, kanske sPAP…



Bra? OK? Katastrofalt?

Systolisk funktion



Mer VK-svikt



Radiell funktion - EF

EF ≠ Kontraktil förmåga

EF ≠ Slagvolym

VTI?
Normalt 15-25 cm
>18 cm indikerar adekvat 
slagvolym

PW



Volymsstatus

Finns ett hemodynamiskt problem?

Är det troligt att vätska förbättrar situationen?

Talar något för ”volume responsiveness”?
Det är ändå inte säkert att patienten ska ha volym!



Volymsstatus

Vena cava inferior (VCI)

Statiska dimensioner – LVEDD

VTI/Slagvolymsvariation

”Patienten ser tom ut!”

”Hur ser cavan ut?”

”Ge vätska, laktat har ju gått upp med 50%!”



Vad vill vi fastställa?

Är patienten en fluid responder?
Skiftar patienten åt höger längs 
Frank-Starlingkurvan?

Behöver patienten inotropi?
Är problemet huvudsakligen kardiogent?

Behöver patienten vasopressor?
Har vi ett distributivt problem som kan åtgärdas genom att  
tillföra noradrenalin/vasopressin/steroider?

Guyton vs. Frank-Starling

Henderson et al. Critical Care 2010, 14:243 
http://ccforum.com/content/14/6/243 



Fluid/volume responsiveness

En 10-15% ökning av slagvolymen till följd av ”fluid 
challenge” om 500 ml bolus kristalloid över 10-15 
minuter (Paul Marik) el 20-30 min (Messina & al, 
2017)

Syfte att uppnå kliniska mål/surrogatmarkörer för 
ändorganperfusion

Laktat, takykardi, ScvO2
Nå MAP >65 mmHg
Nå diuresmål om >0,5 ml/kg/h…exempelvis Messina A, Longhini F, Coppo C, et al. Use of the Fluid Challenge in Critically Ill

Adult Patients: A Systematic Review. Anesthesia and analgesia. 2017; 
125(5):1532-1543. [pubmed]

Sarnoff & al, 1954; 
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/01.CIR.9.5.
706

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28514324


Förutsäga fluid responsiveness

Statiska tester: hjärtfrekvens, blodtryck, KÅF, förra timmens diures
Låg sensitivitet, låg interobserver reliabilitet

CVP/PCWP
Dåliga prediktorer, låg sensitivitet

Pulskonturanalys, termodilution
PICCO – SVV > 10% OK!

Andningsvariationstest
SPV eller PPV > 10% OK!

ultraljud då….?
End-expiratoriskt ocklusionstest



Spontanandning

Negativt tryck i thorax, ökat intraabdominellt tryck

Inspiration -> ökat venöst återflöde & blod poolas i lungcirkulationen

VCI kollapsar i olika grad beroende på fyllnad/CVP (hjärtfunktion)

VCI påverkas av systemiskt fyllnadstryck, HK-funktion, respiration, 
vasopressorer…



Spontanandning, VCI

Stor individuell variation av maxdiameter (9-35 mm?)

< 21 mm diameter & > 50 % andningsvariation » lågt CVP = normalt!
Fluid needing? Fluid responsive?

> 21 mm end-expiratorisk & < 50 % andningsvariation » högt CVP (> 13-15)
Fluid tolerant!?

Vena cava korrelerar relativt väl med CVP men 
CVP är en dålig indikator på fluid responsiveness

Vid chock
liten (< 10 mm) VCI troligen fluid responsive
dilaterad (> 20 mm) troligen inte fluid responsive



Mekanisk ventilation map VCI

Kontrollerad mekanisk ventilation ger ökat intrathorakalt tryck 
(och nästan oförändrat buktryck)

Inspiration ger minskat venöst återflöde

IVC dilateras i olika grad beroende på fyllnad



Mekanisk ventilation map VCI

> 18 % andningsvariation (Dmax − Dmin / Dmin) talar för volume
responsiveness vid kontrollerad ventilation….kanske

OBS! HK-funktion, ventilatorinställningar & lungcompliance!
Intraabdominell hypertension?



Tryckunderstöd/NIV

Negativt tryck skapas av diafragma

Positivt tryck adderas av respiratorn

Svårt att förutsäga intrathorakala trycket

VCI-dynamik inte tillförlitligt vid TU/NIV



Förutsäga fluid responsiveness med 
ultraljud av vena cava

An extreme heterogeneity of included studies was highlighted. 
Ultrasound evaluation of the diameter of the IVC and its
respiratory variations does not seem to be a reliable method to 
predict fluid responsiveness.

Respiratory variation in IVC diameter has limited ability to predict fluid 
responsiveness, particularly in spontaneously ventilating patients. A 
negative test cannot be used to rule out fluid responsiveness. Clinical 
context should be taken into account when using IVC ultrasound to 
help make treatment decisions.

Orso D. & al. Accuracy of Ultrasonographic Measurements of
Inferior Vena Cava to Determine Fluid Responsiveness: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. J Intensive Care Med. 2020 
Apr;35(4):354-363. doi: 10.1177/0885066617752308. Epub 2018 
Jan 17. PMID: 29343170.

Long E. & al. Does Respiratory Variation in Inferior Vena Cava Diameter 
Predict Fluid Responsiveness: A Systematic Review and Meta-Analysis. 
Shock, 2017 May;47(5):550-559. doi: 10.1097/SHK.0000000000000801. 
PMID: 28410544.



Så vad menas med 
”Patienten ser tom ut!”?



Volym LV diastole

Ser kammaren 
tom/full ut i diastole? 

Är LVEDD liten/stor i 
diastole?

Hög EF, kissing sign



Volume responsive?
PW

1. Mät VTI/slagvolym
2. PLR
3. Mät VTI/slagvolym efter 1 min
4. Ökning 10-15 %

= Fluid responsive



Fluid tolerant?



Fluid tolerant?



Lungsvikt & Respiratorbehandling

Tidalvolymer kopplade till PVR
Minskad HK-output
HK-dilatation
Avplanat septum/D-sign

20-25 %(?) av patienter med måttlig/svår ARDS 
utvecklar cor pulmonale

Följ HK-funktion hos patienter med lungsvikt
Optimalt PEEP?

Normalt Cor pulmonale



D-sign

Cor pulmonale
Dilatation och D-sign
Dilatation



Hemodynamiska beräkningar



Velocity time integral, VTI

= slaglängd

Normalt 15-25 cm



Slagvolym

Slagvolym (cm3) = VTILVOT (cm) x ALVOT (cm2)
CO = SV X HR



SVR?

CO= VTILVOT (cm) x ALVOT (cm2) x HR

SVR = (MAP-CVP)/CO) x 80 = 
(MAP-CVP)/(VTILVOT x ALVOT x HR) x 80

Bye bye, Swan-Ganz!



Låg sensitivitet för LE

hög sensitivitet för hemodynamiskt signifikant LE

Mer än 30 % blockerad pulmonell kärlbädd
> 92 % RV-hypokinesi och -dilatation

Obs! Akut lungemboli ger inte kraftigt förhöjda PA-tryck vid 
tidigare normal HK-funktion

Ekokardiografi vid lungemboli



Ekokardiografi vid lungemboli

Dilatation - RV > LV
D-sign
Ofta patologisk TAPSE
Dilaterad VCI, dilaterad RA
McConnellʼs sign



Ekokardiografi vid lungemboli



McConnell´s sign

Hypokinesi fria väggen 
/hyperkinesi apex

Patofysiologi oklar

Ses även vid RV-infarkt

”…probably the best 
way to use

McConnell’s sign is to 
look for it when you
have a patient with

known aPE…”



Diastolisk funktion

Vävnadsdoppler Annulus Mitralis (é) (< 7 cm/s)
PW över mitralisflödet (E) (E/é > 14)
Förmaksstorlek (indexerad volym > 34ml/m2)
Tricuspidalisinsufficiens (v-max > 2.8 m/s)



Men hur är det på IVA..?

Hypervolemi -> förhöjda förmakstryck trots normal diastolisk VK-
funktion

Hypovolemi -> normala förmakstryck trots nedsatt diastolisk VK-
funktion

é påverkas av PEEP (och Trendelenburg)



Diastolisk dysfunktion på IVA

é förmodligen bäst för att värdera relaxation
Normalt > 8-10 cm

E/é <8 = ”normala fyllnadstryck”

E/é >15 = ”förhöjda fyllnadstryck”

Tolkning med försiktighet



Diastolisk funktion, mitralis

E (early)
A (atrial)

E normalt > A

Early
diastolic
mitral
annulus
velocity (é)

Late 
diastolic
mitral
annulus
velocity (á)

é > á normalt
è septalt normalt > 8-10 cm/s



Fyllnadstryck: LAP

Rörelser i förmaksseptum under systole avslöjar relativa
tryckskillnader mellan RA och LA

Förmaksseptum ses i alla projektioner



Fyllnadstryck: LAP

Royse & al. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 23 (2009) 273–283 



LAP
Normalt Högt




