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Shock

• A state of cellular and tissue hypoxia, due to 
reduced oxygen delivery and-or increased oxygen 
consumption or inadequate oxygen utilization

• Circulatory failure-hypotension

• Initially reversible

• Prevent progression to irreversible multiorgan 
dysfunction

Vincent JL, De Backer D. N Engl J Med 2013;269:1726



Types of shock
• Distributive

Septic shock

Non septic (neurogenic, anaphylactic)

• Cardiogenic

Cardiomyopathic (MI)

Arrythmiogenic

Mechanical (acute valvular rupture)

• Hypovolemic

Hemorrhagic

Non-hemorrhagic

• Obstructive

Pulmonary vascular (PE)

Mechanical (Tension pneumothorax, hemothorax)

• Endocrine, metabolic, other



Κλιμικά ζσμπηώμαηα και ζημεία  
κσκλοθορικής αμεπάρκειας

• Υπόταςθ: ΣΑΠ<90 mmHg

MAΠ<65 mmHg

πτώςθ > 40 mmHg από τθ ςυνικθ πίεςθ

• Ταχυκαρδία: πρώιμοσ αντιρροπιςτικόσ μθχανιςμόσ

• Ταχφπνοια: αντιρροπιςτικόσ μθχανιςμόσ ςε 
μεταβολικι οξζωςθ (qSOFA – προγνωςτικόσ 
παράγοντασ)

• Ολιγουρία: μειωμζνοσ ενδαγγειακόσ όγκοσ

• Αλλαγι επιπζδου ςυνείδθςθσ

• Ψυχρό δζρμα

Μεταβολικι οξζωςθ
Αφξθςθ γαλακτικοφ



Αιμοδσμαμικό monitoring

• ΔΔ καταπλθξίασ 

• Επεμβατικό ι μθ επεμβατικό 

• Καρδιακι παροχι

• Ενδαγγειακόσ όγκοσ

• Απάντθςθ ςτθ χοριγθςθ υγρών

• Ιςτικι αιμάτωςθ

• ΤΕΠ, ΜΕΘ, χειρουργείο



Swan-Ganz catheter

In the fall of 1967,I had occasion to take 
my children to the beach of Santa 
Monica… It was a hot Saturday and the 
sailboats on the water were becalmed. 
The idea then came to put a sail or a 
parachute on the end of a highly flexible 
catheter and thereby increase the 
frequency of passage of the device into 
the pulmonary artery.





Καθετήρασ ειςαγωγήσ

Αυλόσ δεξιοφ κόλπου

Αυλόσ πνευμονικήσ αρτηρίασ

αεροθάλαμοσ

θερμίςτορασ

110 cm
7 French





Ελδείμεηο-Δηάγλωζε

• Δηαθνξηθή δηάγλωζε shock

• Δηαθνξηθή δηάγλωζε πλεπκνληθνύ νηδήκαηνο

• Εθηίκεζε πλεπκνληθήο ππέξηαζεο

• Δηάγλωζε θαξδηαθνύ επηπωκαηηζκνύ

• Δηάγλωζε ελδνθαξδηαθώλ shunts





Αληελδείμεηο δεμηνύ θαζεηεξηαζκνύ

• Απόιπηεο

Λνίκωμε ζην ζεκείν εηζόδνπ

RVAD

Με ζπλαίλεζε αζζελνύο

• ρεηηθέο

Δηαηαξαρέο πήμεο (INR>1.5)

Θξνκβνπελία (PLTs<50000/κL)

Ηιεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο

Δηαηαξαρέο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο



Επηπινθέο δεμηνύ θαζεηεξηαζκνύ

• Αξξπζκίεο ζπλήζωο απηνπεξηνξηδόκελεο

Κνηιηαθέο αξξπζκίεο: 3%

RBBB: 5% (Κίλδπλνο ζε αζζελείο κε LBBB)

• Λαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε RA, RV

• Δεκηνπξγία θόκπνπ (έγρπζε θξύνπ λεξνύ, ζύξκαηνο, 
ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε)

• Ρήμε κπνθαξδίνπ, βαιβίδαο, αγγείνπ (shock)

• Ρήμε ΠΑ (ζλεηόηεηα 30-70%)-αηκόπηπζε

• Ψεπδναλεύξπζκα

• Πλεπκνληθό έκθξαθην

• Θξνκβνεκβνιή: 30%

• Λνίκωμε- ελδνθαξδίηηδα πλεπκνληθήο (2%)



Άκεζεο κεηξήζεηο

• Κεληξηθή θιεβηθή πίεζε (CVP)

• Πηέζεηο δεμηώλ θνηινηήηωλ (RA, RV)

• Πίεζε πλεπκνληθήο αξηεξίαο (PAP)

• Πίεζε ελζθήλωζεο (PCWP)

• Καξδηαθή παξνρή (CO)

• Κνξεζκόο κεηθηνύ θιεβηθνύ αίκαηνο (SvO2)



Έκκεζεο κεηξήζεηο

• πζηεκαηηθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο (SVR)

• Πλεπκνληθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο (PVR)

• Καξδηαθόο δείθηεο CI=CO/BSA)

• Δείθηεο όγθνπ παικνύ (SVI=CI/HR)

• Δείθηεο έξγνπ αξηζηεξήο θνηιίαο (LVSWI)

• Δείθηεο έξγνπ δεμηάο θνηιίαο (RVSWI)

• Μεηαθεξόκελν νμπγόλν (DO2)

• Καηαλάιωζε νμπγόλνπ (VO2)



Copyrights apply





Η Μζτρηση Της Καρδιακής Παροχής Με τη Μζθοδο 
της Θερμοαραίωσης

1,08K * ( Tb* Tinj ) * Vol                                             

CO = 

Επιφάνεια Καμπφλθσ (dT/dt) 

1,08 = κερμοδυναμικι ςτακερά

Κ = ςτακερά τεχνικών χαρακτθριςτθκών

κακετιρων

Tb = κερμοκραςία αίματοσ

Tinj = κερμοκραςία δείκτου

Vol = όγκοσ εγχυόμενου διαλφματοσ

dT/dt = μεταβολι κερμοκραςίασ ςτο χρόνο



Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ 
ζεξκναξαίωζεο

• Αλεπάξθεηα κηηξνεηδνύο: Τπνεθηίκεζε CO

• Ελδνθαξδηαθά shunts: Τπεξεθηίκεζε CO



Μέηξεζε Σεο Καξδηαθήο Παξνρήο 
Μέζνδνο Fick

VO2 = CO X (CaO2 - CvO2)

CO=  VO2/(CaO2 - CvO2)
CaO2 - CvO2= 1.34*Hgb* (SaO2-SvO2)

VO2: Κατανάλωςθ Ο2 (ml/min)

CO:  Καρδιακι παροχι

CaO2: Περιεκτικότθτα ςε Ο2 του αρτθριακοφ αίματοσ (ml O2/ml αίματοσ)

CvO2: Περιεκτικότθτα ςε Ο2 του φλεβικοφ αίματοσ (ml O2/ml αίματοσ)
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Κεληξηθή θιεβηθή πίεζε

• Εθθξάδεη ηε θιεβηθή επαλαθνξά ζηνλ δεμηό θόιπν

• Σελ ηεινδηαζηνιηθή πίεζε ηεο δεμηάο θνηιίαο

• Δείθηεο πξνθνξηίνπ





Marik PE et al. CHEST 2008,134;172



• Συνιςτάται περαιτζρω αιμοδυναμικι προςζγγιςθ, 
προκειμζνου να διευκρινιςκεί ο τφποσ του shock, εάν 
θ κλινικι εξζταςθ δεν οδθγεί ςε διάγνωςθ

• Προτείνονται οι δυναμικζσ μεταβλθτζσ, για να 
προβλεφκεί θ απάντθςθ ςτα υγρά

• Συνιςτάται MAΠ 65mmHg, ςε αςκενείσ με ςθπτικό 
shock που χρειάηονται αγγειοςυςπαςτικά

• Στόχοσ οι φυςιολογικζσ τιμζσ γαλακτικοφ, ωσ δείκτθσ 
ιςτικισ υποαιμάτωςθσ



Limitations PAC and CVP monitoring

• Inconsistent prediction of fluid responsiveness

CVP: affected by valvular regurgitation

RV dysfunction, PH, variation of 
endothoracic pressure during inspiration

• Complications associated with invasiveness

• Difficult data interpretation

Marik PE et al. CHEST 2008,134;172
Komadina KH et al. CHEST 1991;100:1647



Volume status and fluid
responsiveness



Pulse pressure variation (PPV)

• Difference between systolic and diastolic arterial 
blood pressure induced by pos press ventilation

• Indicator of patient’s position in Frank – Starling 
curve

• Response to pre-load

• PPV: 13-15% strongly associated with fluid 
responsiveness

• Many devices (SV, CO)

Michard F et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:134
Marik PE et al. Crit Care Med 2009;37: 2642



PPV=100x(PPmax-PPmin)/PPmean



Copyrights apply



Limitations of PPV

• Only in mechanically ventilated pts with VT ≥ 
8ml/kg

• Sinus rhythm

• Not spont triggering the ventilator

• Accurate in IAH



Stroke volume variation (SVV)

• Related to PPV

• SVV>10% associated with volume responsiveness

• SVV= 100 x (SV max - SV min)/SV mean

• From the arterial pressure waveform

• Eosophageal doppler

• Bioempedance, bioreactance

• Same limitations with PPV

• Not validated in spontaneous breathing pts 

Eiferman DS et al. J Intens Care Med 2016;31:113



Passive leg raising (PLR)

• A bolus of pt’s own intravascular blood from the 
veins of lower extremities into the thorax 

• 10% increase of CO: fluid responsiveness

• Reduction of PPV and SVV

• Sensitivity 86%- specificity 92%

Cherpanath TG et al. Crit Care Med 2016:44;981
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Cardiac output monitoring



Cardiac output

• Arterial pulse waveform analysis

• Lithium dilution based devices

Lithium injected via a central vein

Lithium analyzer connected to arterial line

Curve similar to thermodilution 

• Thermodilution based devices

Pulse contour cardiac output analysis (PiCCO)

Volume view



Hemodynamic parameters
CO, SV, SVR, SVV,SVI

Volumetric parameters
Extravascular lung water, Pulmonary vascular permeability 
index, Global ejection fraction, Global end diastolic volume



Non invasive CO monitoring



Φωηξπληθρζμξγοαθία

• Εκτίμθςθ ΑΠ μζςω cuff ςτο μζςο δάκτυλο ι ςτον 
δείκτθ

• Καμπφλθ παλμικοφ κφματοσ

• Μζτρθςθ SV, CO

• Αξιόπιςτθ μζκοδοσ περιεγχειρθτικά

• Περιοριςμοί

Οίδθμα

Αγγειοςφςπαςθ

Υποκερμία





Οκνηόηεηα κεηαμύ θπκαηνκνξθώλ αξηεξηαθήο 
πίεζεο θαη πιεζπζκνγξαθηθώλ 

Pulse Pressure Variation

ΔPP = PPmax- PPmin

Pleth Waveform Variation

ΔPPW =PPWmax- PPWmin

Ventilatory Cycle

Feissel M. et al. Int Care med 2006



Thoracic electrical bioimpedance
or bioreactance

• Electrical impedance across thoracic cage

• Low voltage electrodes on chest wall

• Changes of blood volume during systole and 
diastole: extrapolated to determine CO, SV

• Accurate in cardiac surgery

• Inaccurate during states of volume overload

• Bioreactance: Reduction of “signal to noise” ratio

Pulsatile flow correlates with aortic flow

Albert NM et al. Am J Crit Care 2004; 13:469
Fagnoul D et al. Crit Care 2012; 16:460





Limitations of novel tools for 
hemodynamic monitoring

• Proprietary algorithms or imaging technology: 
difficult to confirm their validity

• Data requiring complex interpretation 

• No large randomized trials 



Υπερητογραθικά πρωηόκολλα

RUSH protocol: Rapid Ultrasound in Shock

• Ηχοκαρδιογραφία, κάτω κοίλθ φλζβα, πνεφμονεσ, 
μεγάλα αγγεία, κοιλία

• Βιμα 1ο Αντλία (pump): Αδρι εκτίμθςθ καρδιακισ 
λειτουργίασ

• Βιμα 2ο Δεξαμενι (tank): IVC- πνεφμονασ-Εκτίμθςθ 
ενδαγγειακοφ όγκου, πλευριτικζσ ςυλλογζσ, 
πνευμοκώρακασ 

• Βιμα 3ο Αγγεία (pipes): Αποκλειςμόσ οξζοσ 
αορτικοφ ςυνδρόμου, DVT

Mok KL. J Intensive Care 2016;4
Moore CL et al. N Engl J Med 2011;364 (8)



Αλγόριθμος παρακολούθηζης 
επάρκειας ηης κσκλοθορίας

Αςκενισ με καταπλθξία

Αρχικι εκτίμθςθ κλινικών 

ςθμείων και ςυμπτωμάτων

Κεντρικι φλεβικι γραμμθ

KΦΠ

Αρτθριακόσ κακετιρασ

Υπερθχογραφία

Αςκενείσ με

ARDS ι καρδιακι 

δυςλειτουργία

Αςκενείσ χωρίσ

ARDS

Ανταπόκριςθ 

ςτθν αρχικι 

κεραπζια

Μθ 

ανταπόκριςθ 

ςτθν αρχικι 

κεραπεία

Προθγμζνο 

αιμοδυναμικό 

monitoring 

Pulse contour analysis

Bioimpedence

Bioreactance

PAC

Thermodilution

PiCCO

Volume view



Γρςαοιζηώ πξλύ 


