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ΑΘΜΟΔΤΝΑΜΘΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ (monitoring)

ηόρνο:

βειηηζηνπνίεζε ηεο

καπδιαγγειακήρ λειηοςπγίαρ

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε επαξθή

ιζηική οξςγόνωζη 



ΤΣΗΜΑΣΘΚΗ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ

Καξδηαθή Παξνρή

=

Μέζε αξηεξηαθή πίεζε - Πίεζε δεμηνύ θόιπνπ

Αληηζηάζεηο πζηεκαηηθήο Κπθινθνξίαο 



ΤΣΗΜΑΣΘΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ

CO =

MAP - CVP

SVR



ΤΣΗΜΑΣΘΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ

MAP = CO x SVR



ΚΑΡΔΘΑΚΗ ΠΑΡΟΥΗ =

 Καξδηαθή ζπρλόηεηα

 Ογθνο παικνύ



ΟΓΚΟ ΠΑΛΜΟΤ =

 Πποθόπηιο

 Μεηαθόξηην

 πζηαιηηθόηεηα



ΠΡΟΦΟΡΣΘΟ = 

ΣΕΛΟΔΘΑΣΟΛΘΚΟ ΟΓΚΟ





ΟΓΚΟ ΠΑΛΜΟΤ =

 Πξνθόξηην

 Μεηαθόπηιο

 πζηαιηηθόηεηα





ΟΓΚΟ ΠΑΛΜΟΤ =

 Πποθόπηιο

 Μεηαθόξηην

 πζηαιηηθόηεηα









Μέηξεζε θεληξηθήο θιεβηθήο 

πίεζεο





ΦΤΘΟΛΟΓΘΚΗ ΣΘΜΗ

 CVP (θεληξηθή θιεβηθή πίεζε) 2-6 mmHg



Δηαθνξηθή δηάγλωζε ηωλ παζνινγηθώλ ηηκώλ ηεο 

CVP



Μέηξεζε ηεο Πίεζεο 

Ελζθήλωζεο ηωλ Πλεπκνληθώλ 

Σξηρνεηδώλ (PCWP) κε θαζεηήξα 

Swan - Ganz



“Catheterization of the heart in man 

with the use of a flow-directed

balloon-tipped catheter”

Swan HJC, Ganz W, Forester J et al,

New England Journal of Medicine 

1970;283:447-51

















 Η πίεζε ελζθήλωζεο 

(απόθξαμεο) ηωλ 

πλεπκνληθώλ ηξηρνεηδώλ 

(PCWP) αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ πίεζε ηνπ αξηζηεξνύ 

θόιπνπ (LA)













Πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη από ην 

αηκνδπλακηθό monitoring κε θαζεηήξα 

Swan - Ganz



Αηκνδπλακηθέο κεηξήζεηο κε ηνλ 

θαζεηήξα Swan - Ganz



ΦΤΘΟΛΟΓΘΚΕ ΣΘΜΕ

 CVP (θεληξηθή θιεβηθή πίεζε) 2-6 mmHg

 RV (πίεζε δεμηάο θνηιίαο) 20-25/4-6 mmHg

 PAP (πίεζε πλεπκνληθήο αξηεξίαο) 20-25/6-12 mmHg

 PCWP (πίεζε ελζθήλωζεο πλεπκνληθώλ ηξηρνεηδώλ) 5-15 mmHg

 CO (θαξδηαθή παξνρή) 4-6 l/min

 SvO2 (θνξεζκόο ηνπ κηθηνύ θιεβηθνύ αίκαηνο ζε Ο2) 60-77 % 



Κύκαηα θαη κέηξεζε πηέζεωλ θαζώο ν Swan-Ganz πξνωζείηαη 

κέζω ηωλ δεμηώλ θαξδηαθώλ θνηινηήηωλ ζε ζέζε 

ελζθήλωζεο θαη εξκελεία ηωλ δηαθόξωλ ηηκώλ



Αηκνδπλακηθά επξήκαηα ζε 

δηάθνξεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο



Ελδείμεηο γηα ρξήζε θαζεηήξα 

Swan - Ganz



Επηπινθέο από ηε ρξήζε 

θαζεηήξα Swan - Ganz



Θεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη 

ζην αηκνδπλακηθό monitoring


