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Introducere
Monitorizarea reprezintă observarea atentă a funcţiilor vitale prin evaluare
periodică sau continuă, prin urmărirea parametrilor fiziologici prin măsura
tori rapide, frecvente şi reproductibile .
Scopul monitorizării este de recunoaştere şi evaluare a modificărilor apă
rute pentru instituirea unei terapii prompte si adecvate de corectare a aces
tora.
Etimologic, cuvântul monitorizare vine din latinescul “monere” care în
seamnă a avertiza.
A monitoriza înseamna vigilenţă crescută dar multitudinea sistemelor
tehnologice pe care le avem la dispoziţie ne pot crea si senzaţia falsă de
siguranţă. Supravegherea nu este un scop în sine ci este doar prima verigă
intr-un lanţ decizional în care modificările nedorite ce apar la un bolnav
sa fie detectate, interpretate si corectate. Monitorizarea singură nu poate
preveni evoluţia nefavorabilă a unui bolnav ci poate doar genera răspunsul
adecvat la modificările sesizate.
Iniţial, monitorizarea se referea exclusiv la aprecierea profunzimii aneste
ziei. Ulterior responsabilităţile anestezistului s-au lărgit semnificativ, moni
torizarea incluzând în prezent toate interrelaţiile complexe care există între
anestezist, bolnav şi echipamentul folosit („eternal triangle”), atât pentru
perioada peranestezică cât si pentru perioada postoperatorie.
Aceste interrelaţii includ:
- urmărirea funcţionării adecvate a aparaturii de anestezie;
- urmărirea efectelor drogurilor anestezice şi a profunzimii anesteziei;
- urmărirea şi controlul funcţiilor vitale;
- asigurarea îngrijirii pre-, intra- şi postoperatorii a bolnavului.
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Din punct de vedere tehnic, monitorizarea este un proces compus din 5
componente de bază: (1) generarea semnalului; (2) achiziţia de date; (3)
transmisia datelor; (4) procesarea datelor; (5) afişarea datelor.
Sursa de generare a semnalelor este reprezentată de bolnav, iar medicul
anestezist selectează care vor fi semnalele primite şi analizate.
Monitorizarea ne permite urmărirea parametrilor fiziologici prin măsură
tori rapide, frecvente şi reproductibile ceea ce duce la recunoaşterea şi eva
luarea la timp a modificărilor apărute pentru instituirea unei terapii precoce
si adecvate de corectare.
Strategia monitorizării intraoperatorii presupune selectarea mijloacelor
de urmărire strict individualizat, în funcţie de particularităţile bolnavului,
particularităţile operaţiei şi particularităţile tehnicii anestezice.
Totalitatea parametrilor fiziologici nu fac decat să reflecte starea de echi
libru dinamic, complex si armonios al organismului denumită homeostazie
care asigură supravieţuirea acestuia în mediul înconjurator iar datorită mo
nitorizării noi sesizăm modificările ce apar la nivelul lor si putem institui
terapia de corectare.
Mijloacele de monitorizare extrem de diversificate existente în prezent
pot fi împărţite (arbitrar) în mijloace esenţiale (standard) şi mijloace speciale
(avansate).
Vigilenţa anestezistului împreună cu utilizarea adecvată şi precisă a siste
melor de monitorizare asigură securitatea anesteziei şi reduce semnificativ
apariţia complicaţiilor perioperatorii.

Monitorizarea standard / non-invazivă (1)
Monitorizarea standard se referă la mijloacele obligatoriu de utilizat în
scopul asigurării securităţii bolnavului în funcţie de tehnica anestezică folo
sită, presupune prezenţa permanentă a medicului anestezist lânga pacient,
şi vizează oxigenarea, ventilaţia, circulaţia şi temperatura.
Monitorizarea non-invazivă este simplă, fără riscuri, poate fi aplicată ori
cui, poate fi utilizată pentru screening, in general implică costuri mici si
creşte siguranţa actului medical.
Practic, monitorizarea pacientului trebuie facută pe toata perioada perio
peratorie, de la intrarea în sala de operaţie si până la externarea din salonul
cu paturi de supraveghere postanestezica - SPA.
A. Pentru anestezia generală monitorizarea standard include supraveghe
rea clinică efectuată continuu de către anestezist care vizează urmări
rea funcţiilor vitale: respiratorie – cursa mişcărilor toracelui, frecvenţa
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respiratorie şi cardiovasculară – pulsul, tensiunea arterială şi mijloace
non-invazive de urmărire a acestor funcţii: electrocardiograma, pul
soximetria, tensiunea arterială noninvazivă, capnografia (concentraţia
CO2 la sfârşitul expirului – Et CO2), concentraţia inspiratorie a oxigenului
(FiO2), frecvenţa respiratorie, urmărirea temperaturii bolnavului (cen
trală şi periferică).
B. Pentru anestezia regională monitorizarea standard cuprinde, pe lângă
supravegherea clinică efectuată continuu de către anestezist, electro
cardiograma, presiunea arterială noninvazivă, frecvenţa respiratorie şi
pulsoximetria .
C. Pentru procedurile de anestezie- sedare in afara blocului operator (mo
nitored anesthesia care), monitorizarea standard cuprinde urmărirea
aceloraşi parametri ca pentru precedentele.

Monitorizarea avansată / invazivă (1)
Monitorizarea avansată / invazivă, denumită în literatura anglo-saxonă
şi “management monitoring”, reprezintă totalitatea mijloacelor specializate
utilizate suplimentar mijloacelor standard, atunci când particularităţile bol
navului şi particularităţile operaţiei impun o urmărire mai specială.
Monitorizarea avansată are indicaţii precise, adresându-se chirurgiei la
risc sau bolnavului la risc, si fiind scumpă trebuie indicată pe baza raportului
risc / beneficiu şi a dovezilor că utilizarea sa duce la îmbunătăţirea prognos
ticului. (1-3)
• Monitorizarea hemodinamică invazivă
a. Presiunea arterială invazivă (cateter introdus percutan în artera radială,
femurală, axilară);
b. Presiunea venoasă centrală (cateter introdus percutan în venele siste
mului cav superior- jugulară internă, subclavie, sau în venele sistemului
cav inferior - femurală);
c. Presiunile în artera pulmonară blocată (presiunea capilară pulmonară)
cu cateter Swan Ganz (4-6);
d. Măsurarea debitului cardiac invaziv, cu ajutorul cateterului Swan-Ganz
prin metoda termodiluţiei (5,7);
e. Monitorizarea debitului cardiac prin metode minim invazive: prin anali
za undei pulsului (Pulse Contour Cardiac Output - PiCCO, Vigileo, LiDCO)
(8,9) sau a echografiei transesofagiene;
f. Monitorizarea debitului cardiac prin metode non-invazive (impedanţa
transtoracică (10,11), NICO -Non Invasive Cardiac Output prin determi
narea CO2 din aerul expirat) (12,13), Doppler transesofagian.
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• Monitorizarea ischemiei perioperatorii
-	 monitorizarea segmentului ST; (14,15)
-	 EKG în 5 derivaţii (16)
• Monitorizarea ventilaţiei, a oxigenării şi a perfuziei tisulare
-	 determinarea intermitentă sau continuă a gazelor sanguine arteriale
(PaO2 şi PaCO2);
-	 măsurarea saturaţiei în oxigen a sângelui venos amestecat
• Monitorizarea concentraţiei agenţilor inhalatori
-	 protoxidul de azot în amestecul de gaz inspirat şi în amestecul de gaz
expirat;
-	 anestezicele volatile în amestecul de gaz inspirat şi în amestecul de gaz
expirat
• Monitorizarea hipnozei
-	 urmărirea electroencefalogramei (EEG) (18,19)
-	 potenţialele evocate auditive (PEA)
-	 indicele bispectral (BIS) (18,20)
• Monitorizarea presiunii intracraniene
• Monitorizarea curarizării etc
Transportul pacientului din blocul operator catre salonul cu paturi de
supraveghere postanestezica – (SPA), componenta cu paturi a secţiei ATI şi
sau secţia din care provine pacientul trebuie asistat de către medicul anes
tezist. (21,22)
În funcţie de starea pacientului, specificul tehnicii de anestezie şi al chi
rurgiei şi/ sau al manevrelor diagnostice şi/sau terapeutice non-chirurgicale
practicate, şi distanţa parcursă până în blocul operator, trebuie să se asigure
în timpul transportului, după caz: un dispozitiv manual de ventilaţie cu bu
telie de oxigen (sau după caz ventilator de transport) şi monitor cu traseu
ECG şi oximetru de puls.
Perioada postoperatorie este parte a ceea ce se recunoaşte astazi ca fiind
parte a medicinei perioperatorii, şi din punctul de vedere al anestezistului,
pacientul trebuie monitorizat în continuare la aceleaşi standarde ca cele din
sala de operaţie, care vizează starea de conştienţa, frecvenţa respiratorie si
pattern-ul respiraţiei, reflexele de protecţie, statusul neuro-muscular, pul
sul, tensiunea arterială, electrocardiograma, saturaţia periferică în oxigen,
tensiunea arterială noninvazivă, temperatura bolnavului, durerea, greaţa şi
vărsăturile etc., la care se adaugă o atenţie suplimentară in ce priveşte plaga
chirurgicală. (23-28)
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În România există din decembrie 2009 un Ordin al Ministrului Sănătăţii(29)
(OMS 1500/15 dec 2009 privind aprobarea regulamentului de organizare şi
funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă, MO 873/ 15 dec 2009) care reglementează standardele de echipare cu
aparatură specifică pentru anestezie-terapie intensivă, după cum urmează:
Echipamente, aparatură medicală şi materiale sanitare specifice
necesare anesteziei - terapiei intensive intraoperatorii
a) Aparat de anestezie. Aparatul de anestezie face obiectul unor regle
mentari specifice (aparat bazal, aparat de performanţă medie, aparat de
performanţă înaltă) în funcţie de specificul chirurgiei practicate.
b) Aparatură medicală pentru supravegherea pacientului şi aparatului de
anestezie. Sistemele de urmărire (monitorizare) ale pacientului şi apara
tului de anestezie sunt diferenţiate în funcţie de complexitatea chirur
giei practicate în concordanţă cu nivelul aparatului de anestezie.
Baremul minim pe care trebuie să îl îndeplinească orice post de anestezie
în materie de monitorizare a funcţiilor vitale şi a apratului de anestezie :
electrocardioscop, puls oximetru, presiune arterială non invazivă, tempe
ratură, debitmetre pentru oxigen, aer, N2O, capnograf, analizor de vapori
anestezici, măsurarea şi afişarea concentraţiei inspiratorii de oxigen, volum
curent, frecvenţă, volum minut, presiune în căile aeriene, alarme.
Echipamente, aparatură medicală şi materiale sanitare specifice
necesare anesteziei – terapiei intensive în afara blocului operator
a) Aparat de anestezie. În functie de specificul manevrelor diagnostice
şi/sau terapeutice non-chirurgicale practicate şi care necesită anestezie,
dupa caz, poate fi necesară existenta unui aparat de anestezie.
b) Aparatură medicală pentru supravegherea pacientului şi după caz, a
aparatului de anestezie. Sistemele de urmărire (monitorizare) ale paci
entului şi după caz a aparatului de anestezie sunt adaptate la specificul
manevrelor diagnostice şi/sau terapeutice non-chirurgicale practicate şi
care necesită anestezie.
Baremul minim pe care trebuie să îl îndeplinească orice post de lucru de
anestezie în afara blocului operator în materie de monitorizare a funcţiilor
vitale sunt : electrocardioscop, puls oximetru, presiune arterială non invazi
vă, temperatură.
Baremul minim pe care trebuie să îl indeplinească orice post de lucru de
anestezie în afara blocului operator, în materie de aparat de anestezie, în
cazul în care acesta este necesar sunt: debitmetre pentru oxigen şi aer, cap
nograf şi analizor de vapori anestezici, măsurarea şi afişarea concentraţiei
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inspiratorii de oxigen, volum curent, frecvenţă, volum minut, presiune în
căile aeriene, alarme.
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Echipamente generale necesare anesteziei - terapiei intensive
în salonul cu paturi de supraveghere postanestezica - SPA
Echipamente, aparatură medicală şi materiale sanitare specifice necesare
a) Aparat de ventilaţie mecanică. În funcţie de specificul tehnicii de anes
tezie şi al chirurgiei şi/ sau al manevrelor diagnostice şi/sau terapeutice
non-chirurgicale practicate , după caz, poate fi necesară existenţa unuia
sau mai multor aparate de ventilaţie mecanică.
b) Aparatură medicală pentru supravegherea pacientului
Sistemele de urmărire (monitorizare) a pacientului sunt adaptate la speci
ficul tehnicii de anestezie şi al chirurgiei şi / sau al manevrelor diagnos
tice şi / sau terapeutice non-chirurgicale practicate. Baremul minim pe
care trebuie să îl îndeplinească SPA în materie de monitorizare a func
ţiilor vitale sunt: electrocardioscop, puls oximetru, presiune arterială
non invaziva, temperatură. Baremul minim pe care trebuie să îl îndepli
nească orice SPA, în materie de aparat de ventilaţie mecanică, în cazul
în care acesta este necesar, este măsurarea şi afişarea: concentraţiei
inspiratorii de oxigen, volum curent, frecvenţă, volum minut, presiune
în căile aeriene, alarme.
c) Echipamente şi materiale sanitare necesare accesului căilor aeriene şi
oxigenoterapiei. Toate SPA să dispună de material necesar menţinerii
libertaţii căilor aeriene, intubaţiei endotraheale şi insuflării manuale de
oxigen.
d) Echipamente pentru aspiraţie. Toate SPA trebuie echipate cu un dispo
zitiv de aspiraţie independent.
e) Materiale sanitare necesare accesului vascular şi perfuziei endovenoase.
Fiecare SPA trebuie să dispună de material necesar accesului vascular
(catetere venoase periferice, perfuzoare pentru sânge şi soluţii, prelun
gitoare, robinete) şi după caz dispozitive electrice (seringi automate şi /
sau pompe de perfuzie) pentru administrarea continuă de medicamente
sau agenţi anestezici.
f) Aparatură medicală pentru tratamentul opririi circulatorii: fiecare SPA
trebuie să aibă acces la un defibrilator în mai puţin de 5 minute.
g) Echipament de transport a pacienţilor: fiecare SPA trebuie să aibă acces
rapid la echipamentul necesar transportului pacientului în blocul ope
rator, restul componentei cu paturi de terapie intensivă, sau secţia de
unde provine pacientul.
În funcţie de starea pacientului, specificul tehnicii de anestezie şi al chirur
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giei şi / sau al manevrelor diagnostice şi / sau terapeutice non-chirurgicale
practicate , şi distanţa parcursă până în blocul operator, restul componentei
cu paturi a secţiei ATI, sau secţia din care provine pacientul, trebuie să se
asigure în timpul transportului, după caz: un dispozitiv manual de ventilaţie
cu butelie de oxigen (sau după caz ventilator de transport) şi monitor cu
traseu ECG şi oximetru de puls.

Monitorizarea hemodinamică non-invazivă
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Figura 4: Supradenivelare de segment ST

Figura 3: Punctul J = locul de măsurare a subdenivelării segmentului ST

Figura 4: Supradenivelare de segment ST

Supradenivelarea segmentului ST (vezi figura 4) este cel mai adesea semn
5
de infarct miocardic acut la debut; depistarea precoce permite instituirea
imediată a tratamentului trombolitic.
Analiza intervalului QT
Intervalul QT este o măsură indirectă a repolarizării ventriculare. Creş
terea acută a acestui interval poate fi observată în situaţii clinice asociate
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tulburărilor maligne de ritm ventricular (torsada varfurilor) şi morţii subite.
Prelungirea acestui interval poate presupune şi supradozarea unor medi
camente ce induc alungirea lui sau se asociază unor tulburări electrolitice
(hipopotasemie, hipomagneziemie) sau evenimente ischemice.
a. Pulsoximetria
Este cea mai răspândită modalitate de monitorizare în anestezie şi terapie
intensivă. Practic, pulsoximetria reprezintă un indicator global de oxigenare,
fiind o modalitate de monitorizare este atat cardio-vasculară cat şi respira
torie. Are la bază două principii fizice: prezenţa unui semnal pulsatil generat
de sangele arterial care este independent de cel non-pulsatil al fluxului ve
nos si capilar şi de faptul că oxihemoglobina şi hemoglobina redusă au spec
tre diferite de absorbţie a luminii. Saturaţia sangelui astfel măsurată (SpO2)
are o acurateţe mare iar informaţiile despre frecvenţa şi amplitudinea undei
pulsului sunt şi ele utile.
SpO2 evalueaza cantitatea de oxigen legata de hemoglobină. Este impor
tant de stiut că pe noi ne interesează oxigenul dizolvat in plasma (PaO2
măsurat invaziv prin prelevări de sange arterial, iar metoda noninvazivă a
pulsoximetriei permite evaluarea PaO2, întrucât există o echivalentă între
SpO2 – PaO2
• 80-100 mm Hg corespunde cu 95-100% SpO2
• 60 mm Hg corespunde cu 90% SpO2
• 40 mm Hg corespunde cu 75% SpO2
Limitele metodei sunt date de prezenta carboxihemoglobinei, de anemie,
hipovolemie, hipotensiune, hipotermie, miscare, agitatie etc.
b. TA non-invazivă
Măsurarea tensiunii arteriale pe cale non-invazivă este o metodă practi
cată pe scară largă a cărui beneficii nu mai trebuiesc subliniate. Are însă si
limite care justifică la o anumită categorie de bolnavi utilizarea metodei in
vazive de măsurare. Dintre situaţiile particulare menţionăm: pacientul insta
bil hemodinamic sau necesitatea unei măsurători continue cum se întamplă
în intervenţiile chirurgicale cu risc mare de sangerare.
c. Capnografia
Capnografia este in principal o metodă de monitorizare a aparatului respi
rator prin monitorizarea cantităţii de bioxid de carbon eliminată la sfarşitul
expirului. Transportul CO2 este însă legat de buna functionare a aparatului
cardio-vascular; de exemplu o scădere a CO2 expirat în condiţiile în care
ventilaţia rămane constanta se poate datora unei scăderi a debitului cardiac.
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In timpul resuscitării prezenţa CO2 expirat este un semn mai bun de restabi
lire a circulaţiei decat semnele elctrocardiografice. Eficacitatea manevrelor
de resuscitare poate fi evaluată pe această cale. (33)

Monitorizarea hemodinamică non-invazivă
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Monitorizarea invazivă sau monitorizarea avansată, este denumită în lite
ratura anglo-saxonă şi “management monitoring” şi are indicaţii precise,
adresandu-se pacientului sau chirurgiei la risc sau bolnavului critic. Este in
general scumpă şi înainte de a fi institutită trebuie clar evaluate riscurile si
beneficiile pe care le poate aduce. În mod ideal ar trebui să ducă la îmbună
tăţirea prognosticului.

a) Presiunea arterială invazivă
Utilitatea măsurării invazive a tensiunii arteriale este legată de necesita
tea monitorizarii ei continue cum este cazul bolnavului critic instabil hemo
dinamic sau intraanestezic cand evaluăm riscul de modificări hemodinamice
mari (sângerare, feocromocitom etc.).
Cateterul intraarterial poate fi plasat la nivelul arterei radiale, femurale,
axilare, brahiale, pedioase. Pentru a transforma unda pulsatilă arterială în
semnal pe monitor
este nevoie
de un
curbă.(vezi
figura
5).transductor.
PresiunileTransductorul
înregistrate transformă
pe monitor se expr
energia mecanică într-o undă electrică care este transpusă pe monitor într-o
cea atmosferică de 760mmHg, şi pentru a stabili o corespondenţ
curbă (vezi figura 5). Presiunile înregistrate pe monitor se exprimă în mmHg
si cea de pe monitor este necesară o calibrare prin care să se ec
şi reprezintă presiuni peste cea atmosferică de 760mmHg, şi pentru a stabili
se consideră punctul 0. (vezi figura 6)
o corespondenţă între presiunea inregistrată de transductor si cea de pe
monitor este necesară o calibrare prin care să se echivaleze presiunea cu cea
Figura
5: Curba
de presiune
arterială
Figura 6: Evalua
atmosferică care
se consideră
punctul
0 (vezi figura
6).

Figura 5: Curba de presiune arterială
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Figura 6: Evaluarea punctului flebostatic
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c) Presiunile
in arteradepulmonară
Manevra
inserare a cateterului în artera pulmonară este ghid
Introducerea
de către Swan
si colaboratorii
săi incordului,
anii ’70 aaşa
cateterizării
corespunzătoare
trecerii
prin cavitaţile
cum se poate vede
arterei pulmonare cu ajutorul unui cateter cu balon – cateterul Swan-Ganz
sau cateterul pulmonar arterial (CAP) ce poate fi dirijat de fluxul sanguin
(vezi figura 7) a făcut posibilă practicarea unei metode eminamente de la
borator, explorarea cordului drept, la patul bolnavului.
Manevra de inserare a cateterului în artera pulmonară este ghidată de as
pectul curbelor de presiune corespunzătoare trecerii prin cavitaţile cordului,
aşa cum se poate vedea in figura de mai jos .

Figura 7. Aspectul curbelor de presiune in cavitaţile cordului la in
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cavitaţile cordului, aşa cum se poate vedea in figura de mai jos .
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de soc, sepsis, ARDS, la bolnavul chirurgical la risc fie datorită terenului său
fie prin natura intervenţiei chirurgicale. In anii ‘90 un studiu a lui Connors
ridică suspiciuni asupra utilităţii monitorizării cu ajutorul lui; el arată că
pacienţii cu cateter Swan-Ganz au morbiditate şi mortalitate mai mare şi
leagă acest lucru de utilizarea cateterului (34). In anul 1997 o Conferinţă de
Consens (35) privind utilizarea cateterului de arteră pulmonară încearcă săi stabilească indicaţiile, limitele si viitoarele direcţii de cercetare. S-au ridicat
însă probleme de la nivelul medicilor practicieni care după ce au conside
rat 25 de ani utilizarea cateterului drept “gold standard” în monitorizarea
hemodinamica a bolnavului critic consideră lipsit de etică să-l utilizeze la
bolnavi in studii randomizate doar cu scopul de a-i verifica indicaţiile.
Concluziile desprinse din datele acestei conferinţe sunt:
• la bolnavii cu suferinţe cardio-vasculare cum ar fi infarctul miocardic
acut complicat cu hipotensiune sau şoc cardiogen sau complicat cu
disfuncţie mecanică (ruptura de muşchi papilar, insuficienţa mitrală
acută, tamponada) si infarctul de ventricul drept utilizarea cateteru
lui este sustinuţă de grad de recomandare E deci doar conform opinei
experţilor; ei consideră ca diagnosticarea rapidă a acestor complicaţii
pe care le-o furnizează datele oferite de cateterul Swan-Ganz permite
intervenţia precoce cu ameliorarea prognosticului bolnavilor
• la bolnavii cu insuficienţă cardiacă congestivă utilizarea cateterului pare
să fie justificată de ghidarea terapiei inotrope şi stabilirea momentului
în care este necesar mai mult decat terapie medicamentoasă şi necesită
balon de contrapulsaţie, asistare ventriculară mecanică sau chiar trans
plant cardiac
• pacientului cu hipertensiune pulmonara i se poate stabili diagnosticul
precum si rezerva funcţională vasodilatatoare pe această cale dar ace
leaşi rezultate pot fi obţinute şi prin metode non-invazive cum ar fi
ecocardiografia
• perioada perioperatorie in chirurgia cardiacă sau vasculară periferică nu
justifică de rutina utilizarea lui fiind rezervată pacientului la risc
• are indicaţie la pacientul politraumatizat sau cu sepsis sever sau şoc
septic precum şi la pacientul cu disfuncţie pulmonara (ALI/ARDS), fără
ca această indicaţie şi beneficiile directe să poată fi sustinuţe de studii
multicentrice, randomizate.
Utilitatea cateterului de arteră pulmonară a fost atat de mult discutată şi
din cauza numeroaselor complicaţii pe care le poate genera, unele dintre ele
letale; din aceste motive nu este recomandată folosirea lui la pacienţii cu
risc scăzut sau la care terapia nu are nevoie să fie ghidată de către parame
trii hemodinamici astfel obtinuţi, sau la care informaţiile hemodinamice pot
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fi obţinute pe altă cale mai puţin invazivă. Complicaţiile descrise ale meto
dei sunt: legate de abordul venos central (puncţia arterială, pneumotoraxul)
de prezenţa unui cateter (embolie, tromboză, infecţie) sau de cateterizarea
arterei pulmonare (tulburări de ritm ventriculare si supraventriculare în spe
cial la instalare, de cele mai multe ori nesusţinute, tulburări de conducere,
leziuni ale peretelui ventricolului drept, infarct pulmonar, ruptură de arteră
pulmonară).
Putem să ne punem intrebarea ce informaţii ne aduce acest cateter şi cum
folosim aceste informaţii în terapia bolnavului critic? Variabilele măsurate
sunt:
• presiunile în artera pulmonară: depistarea hipertensiunii pulmonare şi
raspunsului ei la terapia vasodilatatoare
• presiunea de ocluzie a arterei pulmonare: presiunea medie de ocluzie se
corelează bine cu presiunea ventriculară stangă la sfarşitul diastolei
• debitul cardiac: se măsoară prin metoda termodiluţiei; obiectivele mă
surării lui sunt verificarea situării valorilor in limitele normalitaţii şi po
sibilitatea ajustării lui şi monitorizării terapiei; debitul cardiac ne inte
resează în măsura în care exprimă gradul de perfuzie tisulară la nivelul
diferitelor organe
• saturaţia sangelui venos amestecat: este expresia utilizării oxigenului în
periferie
Restul parametrilor obţinuţi cu cateterul Swan-Ganz sunt valori calculate
şi pot fi regăsite in tabelul 1.
Tabel 1. Variabile cardiovasculare monitorizate (36)
Variabile
Frecventa cardiaca
Tensiune arteriala sistemica
medie
Presiune venoasa centrala

Abreviere

Modalitate de măsurare sau
formulă de calcul

Valori normale

HR

Masuratoare directa

72 – 88 bpm

MAP

Masuratoare directa

81 – 102 mm Hg

CVP

Masuratoare directa

1 – 9 mm Hg

Tensiune arteriala pulmonara
medie

MPAP

Masuratoare directa

11 – 15 mm Hg

Presiune pulmonara blocata

PAOP

Masuratoare directa

0 – 12 mm Hg

Index cardiac

CI

Masuratoare directa

2.8 – 3.6 l/min/
m²

Volum bataie indexat

SI

SI = CI/HR

30 – 50 ml/m²
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Lucru mecanic al ventriculu
lui stang indexat

LVSWI

LVSWI = SI x MAP x 0.0144

44 - 68 gxm/m²

Lucru mecanic al ventriculu
lui drept indexat

RVSWI

RVSWI = SI x MPAP x
0.0144

4 – 8 gxm/m²

Rezistenta vasculara sistemi
ca indexata

SVRI

SVRI = 79.92 x ( MAP
– CVP/CI

1760 – 2600
dyne/second/cm5/ m²

Rezistenta pulmonara
indexata

PVRI

PVRI = 79.92 x ( MPAP
–PAOP/CI

45 – 225 dyne/
second/cm-5/ m²

Hemoglobina

Hgb

Masuratoare directa

12 – 16 g/dl

Ph arterial

ph

Masuratoare directa

7.36 – 7.44

Presiune arteriala a oxige
nului

PaO2

Masuratoare directa

10.7 – 13.3 kPa

Presiunea oxigenului in
sangele venos amestecat

PvO2

Masuratoare directa

4.4 – 7.1 kPa

Saturatia arteriala a oxige
nului

SaO2

Masuratoare directa

95 – 99 %

Saturatia oxigenului in san
gele venos amestecat

SvO2

Masuratoare directa

75 – 79 %

Continutul arterial in oxigen

CaO2

CaO2 = ( Hgb x SaO2) +
(PaO2 x 0.0032 )

15 – 20 ml/dl

Continutul sangelui venos
amestecat in oxigen

CvO2

CvO2 = ( Hgb x SvO2 ) +
(PvO2 x 0.0032 )

10 – 15 ml/dl

C(a-v)O2

C(a-v)O2 = CaO2 – CvO2

4 – 5.5 ml/dl

Aportul de oxigen indexat

DO2l

DO2l = CaO2 x CI x 10

520 – 720
ml/min/ m²

Consumul de oxigen indexat

VO2l

VO2l = C(a-v)O2 x CI x 10

100 – 180
ml/min/ m²

Diferenta arterio-venoasa a
continutului in oxigen

Obiectivele monitorizarii cu ajutorul cateterului de arteră pulmonară sunt
urmatoarele (vezi tabel 2):
• Monitorizarea schimbărilor hemodinamice
• Ghidarea terapiei in funcţie de parametrii hemodinamici
• Evaluarea funcţiei ventriculare drepte si stangi
• Informaţii diagnostice (vezi tabel 2)
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Tabel 2. Sindroame hemodinamice diagnosticate prin măsurarea parametrilor obţinuţi cu CAP

1
modificată
cateterului
de arteră pulmonară
permite
evaluarea continuă
a debitului
cardiac pe
OO formă
formă
modifiacată
a cateterului
de arteră
pulmonară
permite
evaluarea
baza metodei termodiluţiei precum si evaluarea continuă a saturaţiei in oxigen a sangelui venos amestecat
a debitului
cardiac
pe bazahemodinamice
metodei termodiluţiei
precum
evade
şicontinuă
permite depistarea
mai precoce
a unei modificări
precum si ghidarea
terapiei insifuncţie
modificarile
saturatiei sangelui
venos amestecat
în oxigen.
(37,38) venos amestecat şi permite
luarea continuă
a saturaţiei
in oxigen
a sangelui

depistarea
mai precoce
a unei
modifi
cări pulmonar
hemodinamice
precum si ghidarea
Indicatiile actuale
ale monitorizarii
cu cateter
arterial
(39) sunt următoarele:
terapiei in funcţie de modificarile saturatiei sangelui venos amestecat în
• Pacient instabil hemodinamic care nu răspunde conform asteptărilor la tratamentul conventional
oxigen.
(37,38)
• Pacient
refractar la terapia initiala
• Pacienti care prezintă concomitent hipoperfuzie si congestie pulmonară
• Pacienti la care statusul volemic si presiunile de umplere sunt neclare
Indicatiile
alearterială
monitorizarii
cusicateter
arterial
pulmonar
• Pacienti cuactuale
hipotensiune
semnificativă
functie renală
in agravare

(39) sunt

următoarele:
6.

Alternative minim / non- invazive la monitorizarea debitului cardiac

• Pacient
instabil
hemodinamic
care nucardiac
răspunde
conform
asteptărilor
la
Metoda de
referinţă
în măsurarea debitului
la patul
bolnavului
rămane metoda
termodiluţiei;
se dezvoltă
însă şi metode alternative născute din neajunsurilor generate de măsuratorile cu
tratamentul
conventional
cateterul de artera pulmonară. Avem pe de o parte invazivitatea metodei cu riscurile ce decurg de aici şi pe
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obţinute
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• Pacienti care prezintă concomitent hipoperfuzie si congestie pulmona
Metode minim invazive prin analiza conturului undei de puls (PiCCO, LiDCO, Vigileo)
răa.Analiza
conturului undei de puls determină debitul cardiac prin folosirea unui algoritm care are la
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sfarsitul sistolei. (42) Valorile se coreleaza cu cele obtinute prin termodiluţia transpulmonară (TD-TP), dar
agravare
necesita
calibrare frecventă, care se realizează prin termodiluţie. (43) Principalele aparate care utilizeaza
analiza curbei presiunii arteriale intravasculare pentru determinarea DC la patul bolnavului sunt: PiCCO,
LiDCO si Vigileo.
• PiCCO este un monitor cardiac în care parametri hemodinamici sunt obţinuţi prin doua metode:
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(40,41)
Avantajul acestui tip de monitor este ca poate determina si volumul sanguin intratoracic (ITBV) si volumul
11
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a. Metode minim invazive prin analiza conturului undei de puls
(PiCCO, LiDCO, Vigileo)
Analiza conturului undei de puls determină debitul cardiac prin folosirea
unui algoritm care are la baza ipoteza conform careia conturul undei de
presiune arteriala este dependent de DB iar acesta poate fi estimat pe baza
integralei modificarii presiunii in timp, intervalul considerat fiind de la sfar
situl diastolei la sfarsitul sistolei. (42) Valorile se coreleaza cu cele obtinute
prin termodiluţia transpulmonară (TD-TP), dar necesita calibrare frecventă,
care se realizează prin termodiluţie. (43) Principalele aparate care utilizeaza
analiza curbei presiunii arteriale intravasculare pentru determinarea DC la
patul bolnavului sunt: PiCCO, LiDCO si Vigileo.
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• PiCCO este un monitor cardiac în care parametri hemodinamici sunt
obţinuţi prin doua metode: termodiluţia transpulmonara şi analiza con
turului undei de puls. (vezi figura 8) Termodiluţia transpulmonară, este
utilizată pentru calibrarea algoritmului de analiză a conturului curbei
de presiune arteriala.(44)
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volum
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funcţiei ventriculare (IFG si FEG), şi propune indici predictivi
arterial (in general
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(vezifemural)
figura 9)
va înregistra curba de termodiluţie. Un transductor ataşat cateterului
arterial va permite
înregistrarea
continuă
a curbei de presiune
arterială
Figura
8. Monitorul
PiCCO
Figura
9. Volume eval
şi analiza conturului undei de puls. Principiul măsurării debitului cardiac
prin termodiluţie transpulmonare este identic cu cel al diluţiei arteriale
pulmonare. (8,9)
PiCCO masoară DC continuu, sistemul fiind validat prin comparatie cu DC
obtinut prin TD-P. (48) Recalibrarea nu este necesara decat in cazul unor
modificari majore ale hemodinamicii. (42) Avantajul acestui tip de monitor
este ca poate determina si volumul sanguin intratoracic (ITBV) si volumul de
apă extravasculară (EVLW), permite şi o evaluare volumetrică a presarcinii
(VTDG), o apreciere a funcţiei ventriculare (IFG si FEG), şi propune indici pre
dictivi de dependenţă de presarcină (VVE si VVP). (vezi figura 9)

Figura 8. Monitorul PiCCO
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• LiDCO este un monitor care masoara DC continuu pr
utilizată pentru calibrarea algoritmului de analiză a curb
validat la diverse categorii de pacienti. (42)

IFG si FEG), şi propune indici predictivi de dependenţă de presarcină (VVE si VVP).
Figura 9. Volume evaluate cu ajutorul monitorului PiCCO

CO

Figura 9. Volume evaluate cu ajutorul monitorului PiCCO

PiCCO

Figura 9. Volume evaluate cu ajutorul monitorului PiCCO
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orul LiDCO
Figura 11. Monitorul Vigileo si senzorul FloTrac

onitorul LiDCO

Figura 11. Monitorul Vigileo si senzorul FloTrac
Figura 10. Monitorul LiDCO

• Vigileo este un monitor care care incorporează un transduce
determină DC continuu, pe baza analizei curbei de presiune. A
monitoare prezentate mai sus, nu necesită calibrare. (42) Validarea
însă controversată.

b. Metode non-invazive: impedanţa, NICO, Doppler esofag
• Metoda impedanţei toracice
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• Vigileo este un monitor care care incorporează un transducer specific
(FloTrac) (figura11) si determină DC continuu, pe baza analizei curbei de
presiune. Acesta, spre deosebire de celelalte 2 monitoare prezentate mai
sus, nu necesită calibrare. (42) Validarea sa in comparatie cu TD clasică
este însă controversată.
b. Metode non-invazive: impedanţa, NICO, Doppler esofagian,
Ecografia transtoracică

• Metoda impedanţei toracice
Intrarea şi ieşirea sangelui în torace în timpul fiecarei sistole determină
abdomen şi aparatul prelucrează informatic 189
datele ob
modificări ale proprietăţilor electrice ale toracelui ce pot fi măsurate prin
cardiac (vezi figura 12). (10,11)
calculul impedanţei toracice. Volmul cavităţii toracice este evaluat in
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Figura 13. Monitorul NICO
antă toracică Figura 12. Pozitionarea electrozilor pentru măsuratorile de impedantă toracică

• NICO

NICO (figura 13) este un monitor de debit cardiac ca
carbon şi pleaca tot de la ecuaţia lui Fick aplica
masurare continua, neinvaziva a debitului cardiac a c
reprezentat de metoda termodiluţiei este bună. Are
ventilat, în ventilaţie controlată. (12,13)

• Ecocardiografia transtoracică (ETT) si Doppler esofa
Figura 13. Monitorul NICO

ETT permite măsurarea debitului cardiac prin doua m
•
estimarea volumelor ventriculare pe baza căr
Congres SRATI 2010
) este un monitor de debit cardiac care•are la bază
reinhalarea
de bioxid
de
efectul
dopplerparţială
– măsurarea
velocitătii
sâng
a tot de la ecuaţia lui Fick aplicata valvulară
bioxiduluisi de
carbon.secundară
Sistemul apermite
o de sânge
estimarea
debitului
ua, neinvaziva a debitului cardiac a carui acuratete
comparata
cu “gold
standardul”DC la bol
Ecografia
transtoracică
în evaluarea

Figura 12. Pozitionarea electrozilor pentru
măsuratorile de impedantă toracică

Figura 13. Monitorul NICO

• NICO
NICO (figura 13) este un monitor de debit cardiac care are la bază reinha
larea parţială de bioxid de carbon şi pleaca tot de la ecuaţia lui Fick aplicata
bioxidului de carbon. Sistemul permite o masurare continua, neinvaziva a
debitului cardiac a carui acuratete comparata cu “gold standardul” repre
zentat de metoda termodiluţiei este bună. Are nişte limite, fiind aplicabilă
numai bolnavului ventilat, în ventilaţie controlată. (12,13)
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Figura 14. Monitorizarea Doppler si aspectul undei determinate de fluxul sanguine aortic

Figura 14. Monitorizarea Doppler si aspectul undei determinate de fluxul sanguine aortic
7. Concluzii
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Concluzii
Sistemul ideal de monitorizare ar trebui să urmareasca un parametru crucial,
dar uşor de interpretat care să evidenţieze modificări ce reflectă o agresiune
ameninţătoare de viaţă; monitorizarea lui să fie cat mai puţin invazivă, con
tinuă dacă este cu putinţă şi cu un beneficiu mult mai mare decat riscurile
pe care le implică iar monitorul să fie uşor de manevrat şi cat mai ieftin.
Aceste caracteristici lasă loc cercetării si dezvoltării în domeniu.
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