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Flow (gjennomblødning) og trykk
Trykkavhengig gjennomstrømning (flow)

flow

trykk
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Autoregulering
= konstant flow (gjennomblødning) over et trykkområde

flow

trykk
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Karsystemets stivhet og ettergivelighet

Compliance = ettergivelighet
Beskriver forholdet mellom volum og trykk.

C = V / P

Stor compliance:
à stor ettergivelighet for trykk   
à lagre større blodvolum
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Venesystemet

•Tynne vegger, lavtrykksystem
•Stor compliance, 

kan buffre trykkstigning og trykkfall
•Blodvolumreservoar –

stor betydning for preload, 
•Reservelager ved blod-væsketap
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Venesystemet – stor compliance (ettergiverlighet)
Stort blodvolumlager !
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P = F x R
P – pressure,  trykk
F – flow, gjennomblødning
R – resistance, motstand
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• Trykkforskjellen  er avgjørende for flow
• (= mengden blod per tidsenhet)

F  = Pa – Pv
R  



Poiseuilles formel for flow (Q)

Q =  ! r4(P1 – P2) NB!  R4 !
8L" radius har stor 

betydning!
! =3,14
r  = radius
L = lengden 
" = viskositet
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Arterielle trykkprofiler
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Aorta,    arteria radialis,   arteria pedis dorsalis



Forholdet mellom økningen i CVP (SVT sentralt venetrykk) og 
minuttvolumet (eller slagvolumet, SV)

Økning i :
Minuttvolum

ml/min
Slagvolum (SV)

ml

CVP   mmHg 
Ved lav CVP kan selv et mindre væsketilskudd gi stor økning i SV eller minuttvolumet.
Ved høy CVP vil væsketilskudd ha mindre effekt
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HEMODYNAMISKE 
PARAMETRE

• Preload
• Afterload
• Inotropi
• Hjertefrekvens
• Lusitropi
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Diastole Systole

Atriekontraksjon

Ende-diastolisk volum
Diastolisk
fylning      SLAGVOLUM                                                                      

Ende-systolisk volum
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• Preload = belastningen hjertet utsettes for 
• før kontraksjonen starter
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Økt preload
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Afterload = belastningen  under 
kontraksjonen
(eller etter at kontraksjonen  har startet)
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Afterload
Hjertet trekker seg mindre sammen.

Redusert slagvolum!
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• Preload = belastningen hjertet utsettes for før kontraksjonen starter

• Afterload = belastningen etter start av kontraksjonen

• Inotropi = hjertets kontraktile kraft
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Økt inotropià redusert ESV àbedre tømning
preload - ende-diastoliske volum -– hjertets fylning er den samme
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• Preload = belastningen hjertet utsettes for før kontraksjonen starter

• Afterload = belastningen etter start av kontraksjonen

• Inotropi = hjertets kontraktile kraft

• Hjertefrekvens – hurtig frekvens avkorter 
diastolen og reduserer ventrikkelfylningen
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Økt hjertefrekvens à redusert EDVàredusert SV
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Forholdet mellom diastoletid og hjertefrekvens
Redusert diastoletid  = redusert  tid for flow i venstre koronararterie

Hjertefrekvens
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Systole   Diastole
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• Hjertekvens

minuttvolum



Veggtensjon
• LaPlaces lov : 

T = P x r
w

T  = tensjon
P =  trykk
r = radius
W = veggtykkelse
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Veggtensjon og stress

• Dilatert hjerte 
• – mindre sammentrekning for å pumpe uten gitt mengde blod
• MEN:

Dilatasjon gir     økt veggtensjon
• økt internt arbeid
• økt energiforbruk
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Veggtensjon og stress

• Hvert hjerteslag – gir tensjonsutvikling
• Ved hjertesvikt  - viktig å redusere veggtensjonen

• Indre lag av myokard :
• har størst veggtensjon
• mest utsatt for redusert gjennomblødning
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Lusitropi = hjertets evne til relaksasjon. 
• Viktig for hjertets fylning

• Ettergivelig hjertekammer

• God relaksasjon - god diastolisk funksjon
• God fylning av ettergivelig hjertekammer

• Stivt, tykt, - lite ettergivelig hjertekammer

• Dårlig relaksasjon - diastolisk dysfunksjon / svikt
• Dårlig fylning av stivt hjertekammer



Volum respondere               Non respondere

????????

Minuttvolum
ml/min

LAV CVP              HØY CVP --> 
-->  væskerespons tvilsom respons        

(> 10 mmHg)
Mellomverdier CVP  --> vurdering

Respons på væsketilførsel
Informasjon v.hj.a. CVP:
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• Frank-Starling mekanismen = myokardfibre som 
strekkes kontraherer seg tilbake mot utgangslengden 
slik at forkortningen øker med økt strekk.

• Frank-Starling kurven viser forholdet mellom 
slagvolum og  ende-diastolisk fylning.
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• SV (CO)

• preload

• EDP (EDV)
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Trykk-volumsløyfe   
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ESV
Afterload

Preload

EDV
TID

TRYKK



Trykk-volumsløyfe
Økt ende-systolisk volum pga redusert initropi
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ESV
Afterload

Preload

EDV
Volum

TRYKK



Trykk-volumsløyfe 
Ende-systolisk trykkforhold  redusert pga redusert 

inotropi
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Oppsummering:

Arterier - stive årer - høyt trykk, liten compliance
distribusjon etter behov

Kapillærer - små, tallrike, stor overflate og utveksling
Vener - lavtrykksystem, stor compliance, stort blodvolumlager
Pre-afterload, inotropi, hjertefrekvens, lusitropi
Lange diastole - god koronarflow
Frank-Starling mekanismen / kurven

P = F x P

Flow - gjennomstrømning  er avhengig av trykkdifferansen

Husk klinikk!!
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Oppsummering:

Husk klinikk!!


