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PROBLEME DE TERAPIE 15

REZUMAT
Sepsisul este patologia predilectă în terapie intensivă – patologie severă, ce presupune un consum important de 
resurse. Şocul septic este forma cea mai severă de sepsis, caracterizată prin prăbuşire hemodinamică, cu risc de 
deces între 40 şi 50%, în ciuda progreselor recente legate de tehnologia de monitorizare sau de posibilităţile 
terapeutice. Cheia îmbunătăţirii prognosticului acestor pacienţi este redresarea hemodinamică, inclusiv micro-
circulatorie, cu limitarea perioadei de hipoperfuzie periferică. Modelul hemodinamic teoretic de şoc septic este rar 
întâlnit în practică, pacienţii asociind elementele de şoc distributiv, dar şi elemente de şoc hipovolemic sau 
cardiogen. Astfel, parametrii ce caracterizează macrocirculaţia, tip tensiune arterială medie sau presiune venoasă 
centrală, sunt irelevanţi în context şi este necesară întotdeauna o monitorizare hemodinamică avansată şi 
continuă, cu integrarea parametrilor astfel obţinuţi în deciziile terapeutice. 
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ABSTRACT
Sepsis is the predominant diagnosis in the intensive care – a severe pathology, which implies a signifi cant con-
sumption of resources. The septic shock is the most severe form of sepsis, characterized by a hemodynamic 
collapse, having a mortality between 40-50%, despite recent advances related to technology for monitoring or 
therapeutic possibilities. The key to improving the prognosis of these patients is the recovery of hemodynamic, 
including microcirculatory, limiting peripheral hypoperfusion period. The theoretical hemodynamic model of septic 
shock is rare in practice, patients are associating the elements of distributive shock, but also elements of hypovo-
lemic shock or cardiogenic elements. Therefore, the parameters characterizing the macro-circulation, as those 
type mean blood pressure or central venous pressure are irrelevant in these circumstances and it is always re-
quired an advanced and continuous haemodynamic monitoring integrating such parameters obtained into the 
treatment decisions. 
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INTRODUCERE

Sepsisul este principala cauză de mortalitate şi 
morbiditate în terapie intensivă. (1) Incidenţa sep-
sisului şi a sepsisului sever are o mare variabilitate 
în studiile observaţionale (2-7), în funcţie de cri-

teriile de diagnostic folosite. Astfel, incidenţa va-
riază între 20 şi 80%, iar mortalitatea între 20 şi 
50%. (2-7) Este practic a doua cauză de deces la 
pacientul critic. Şocul septic afectează 10 până la 
30% (2,4-5,8-10) din pacienţii admişi în terapie 
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intensivă, dar incidenţa sa este în creştere. (3) 
Mortalitatea prin şoc septic variază între 45% şi 
63% (4), cu tendinţă de scădere. (4)

Sepsisul este consecinţa interacţiunii complexe 
dintre agentul infecţios (bacterii gram pozitive sau 
gram negative, fungi, virusuri sau paraziţi) – „agre-
sorul“ şi gazda, unde apare o activare susţinută a 
mecanismelor de apărare reprezentate de răspunsul 
imun, răspunsul infl amator şi coagulare. Deşi ma-
nifestările clinice ale sepsisului erau cunoscute încă 
de pe vremea lui Hippocrate, cel care a introdus 
termenul de „putrefacţia rănilor“, abia în secolul 
XVIII-lea Louis Pasteur a făcut legătura între dis-
trugerea ţesuturilor organice şi prezenţa bacteriilor, 
iar Ignaz Semmelweis a observat importanţa asep-
siei pentru manevrele invazive. Un moment decisiv 
în înţelegerea patogeniei sepsisului a fost teoria lui 
Lewis Thomas (11) care arătat că „boala“ este con-
secinţa răspunsului de apărare al organismului – it 
is the (host) response… that makes the disease. 
Con ceptul a fost introdus în practica curentă la 
începutul anilor ’90, odată cu apariţia criteriilor de 
diagnostic ale lui Bone. (12)

Sistemul cardiovascular este afectat precoce în 
sepsis, iar gradul de afectare este direct proporţional 
cu severitatea. Fenomenele fi ziopatologice se ca-
rac  terizează prin evoluţia progresivă a disfuncţiei 
cardiace şi hemodinamice, cu intensitate maximă 
în şocul septic. Iniţial este un status hiperdinamic, 
cu debit cardiac crescut, rezistenţă vasculară pe-
riferică scăzută – „şocul cald“; ulterior, pattern-ul 
poate deveni hipodinamic, pe măsură ce rezistenţa 
vasculară creşte şi duce la scăderea debitului 
cardiac, prin creşterea postsarcinii – „şocul rece“. 
(13) Disfuncţia contractilă a miocardului poate fi  
prezentă şi în etapa precoce, hiperdinamică, resus-
citarea volemică agresivă şi adaptarea com pen-
satorie dilatativă permiţând menţinerea debitului 
car diac. (14) Disfuncţia cardiacă se caracterizează 
prin scăderea inotropismului, alterarea mecanis me-
lor compensatorii cardiace. (15) Scăderea rezis ten-
ţei vasculare periferice se datorează pierderii meca-
nismelor autoreglatorii ale microcirculaţiei, din 
cauza alterării celulelor endoteliale, a celulelor 
mus culare vasculare, cu perfuzarea crescută a zo-
nelor de şunt arteriolo-venos. (16) 

Monitorizarea hemodinamică invazivă „clasică“ 
oferă informaţii strict asupra parametrilor macro-
cir culatorii – tensiune arterială medie, presiune ve-
noasă central, insufi cient pentru a putea aprecia 
corect, în dinamică, modifi cările hemodinamice 
com  plexe ce caracterizează şocul septic.

Indicaţiile şi contraindicaţiile monitorizării 
hemodinamice minim invazive la pacientul septic

Se impune monitorizarea invazivă a presiunii 
arteriale, utilizând cel mai frecvent un cateter ar-
terial plasat în artera radială sau femurală, la toţi 
pacienţii septici cu hipotensiune arterială severă 
sau cu oscilaţii mari ale tensiunii arteriale, la cei 
care necesită suport vasopresor sau inotrop con-
tinuu, când este necesară recoltarea frecventă de 
sânge arterial. 

Contraindicaţiile monitorizării hemodinamice 
minim invazive sunt de regulă relative şi se referă 
fi e la o posibilă indicaţie de terapie trombolitică, fi e 
la tulburări severe de coagulare, inclusiv trombo ci-
topenie severă – în acest caz se amână cateterizarea 
până când se corectează parametrii de coagulare. 
Există şi contraindicaţii ce ţin de calitatea patului 
vascular – prezenţa de fi stule arterio-venoase, de 
anevrisme locale, de hematoame, absenţa arterei 
radiale (la cei supuşi chirurgiei de by-pass) sau 
absenţa colateralelor acesteia.

Monitorizarea debitului cardiac (DC)
Monitorizarea DC este obligatorie la pacientul 

cu hipoperfuzie periferică sau cu hipotensiune 
arterială, în ciuda resuscitării volemice. În prezent 
sunt disponibile mai multe metode de măsurare a 
debitului cardiac: prin termodiluţie, prin folosirea 
unui indicator, prin analiza curbei de puls, prin 
ecocardiografi e Doppler. În Tabelul 1 sunt enu-
merate principalele metode de monitorizare a 
debitului cardiac şi monitoarele disponibile.

TABELUL 1. Metode de monitorizare a DC
Metoda Sistemul de monitorizare
Termodiluţie pulmonară Cateter de arteră 

pulmonară ti p Swan Ganz
Termodiluţie transpulmonară PiCCO®

VolumeView®
Diluţie transpulmonară a unui 
indicator (liti u)

LiDCO®

Analiza curbei de puls PiCCO®
LiDCO®
Flotrac/Vigileo®

Echocardiografi e transesofagiană Imacor®
Echocardiografi e transtoracică 
(Doppler)
Bioimpedanţă HOTMAN®
Bioreactanţă NICOM®

Cateterul de arteră pulmonară tip Swan-Ganz 
(CAP) rămâne „standardul de aur“ pentru moni-
torizarea hemodinamică invazivă la pacientul critic, 
însă utilizarea sa este din ce în ce mai restrânsă. 
(17) Acesta asigură o monitorizare cvasicontinuă a 
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presiunilor în artera pulmonară şi a presiunilor de 
umplere în cavităţile cardiace, a debitului cardiac, a 
saturaţiei în oxigen a sângelui mixt venos. Pentru 
măsurarea DC se administrează un bolus de ser 
fi ziologic la temperatura camerei în atriul drept 
prin lumenul dedicat al CAP şi se apreciază mo-
difi carea temperaturii sângelui în artera pulmonară 
cu ajutorul termistorului din vârful cateterului. Va-
riaţia temperaturii în timp este folosită pentru a 
calcula DC. Există şi CAP care încorporează un 
fi lament încălzit, astfel încât căldura se transferă 
continuu în sângele din vena cavă superioară. În 
acest caz se măsoară schimbările de temperatură 
ale vârfului CAP, cu calculul cvasicontinuu al DC. 

Monitoarele tip PiCCO® (Pulsion Medical 
Systems, Munich, Germany) sau VolumeView® 
(Edwards Life Sciences) permit o măsurare a IC 
mai puţin invazivă comparativ cu CAP, utilizând un 
cateter venos central şi unul arterial, plasat în artera 
femurală. Similar CAP monitorul apreciază vari a-
ţiile de temperatură utilizând un termistor plasat în 
linia arterială. Pentru măsurarea efectivă a DC se 
injectează 2-3 bolusuri de ser fi ziologic rece, la 
0-4°C, în lumenul cateterului venos central, iar 
modifi carea de temperatură sesizată de termistor 
este folosită pentru calculul DC (se face o medie a 
celor 2-3 măsurători). Se recomandă efectuarea 
mă surătorilor cel puţin o dată la 8 ore, pentru a 
calibra monitorul, dar şi atunci când apar modifi cări 
în statusul hemodinamic al pacientului sau când se 
modifi că dozele de suport vasopresor, respectiv 
inotrop. (18)

Monitoarele tip PiCCO®, LiDCO® şi Flotrac/
Vigileo® permit estimarea continuă a DC, bătaie cu 
bătaie, prin analiza curbei de puls – practic aceste 
mo nitoare utilizează nişte algoritmi prestabiliţi, de-
ri vaţi din curba de puls şi parametrii antropometrici, 
pentru a calcula DC în manieră continuă, fără a ne-
cesita calibrare. Gradul de precizie este evident mai 
redus şi există o serie de factori limitativi: absenţa 
ritmului sinusal, prezenţa respiraţiilor spontane. 
Pen tru o estimare corectă pacientul trebuie să fi e în 
ritm sinusal, fără extrasistole, să fi e ventilat mecanic 
uniform, cu frecvenţă respiratorie constantă şi cu 
un volum curent de 8-10 ml/kg.

DC se poate măsura şi prin diluţia transpulmonară 
a unui indicator – monitorul tip LiDCO (LiDCO®, 
London, UK) folosind clorura de litiu. Se injectează 
o cantitate redusă de clorură de litiu la nivel venos 
central şi se măsoară concentraţia acestuia cu aju-
torul unui electrod selectiv ataşat liniei arteriale.

Echocardiografi a continuă transesofagiană 
(ImaCor inc, Garden City, New York, USA) presu-
pune introducerea transesofagiană a unei sonde 

echografi ce miniaturizate, care poate fi  menţinută 
in situ 72 de ore. Se realizează astfel o evaluare vi -
zuală a performanţei cardiace, dar se pot face apre-
cieri şi asupra statusului volemic. (19)

Monitorizarea presarcinii şi a responsivităţii la 
lichide

La un pacient septic, cu hipotensiune arterială 
persistentă este obligatorie obţinerea de informaţii 
adecvate privind statusul volemic pentru a putea 
anticipa responsivitatea la administrarea de soluţii 
de repleţie volemică.

Presarcina este defi nită ca tensiunea în peretele 
ventricular la sfârşitul diastolei şi estimată con-
venţional prin presiunea venoasă centrală (PVC). 
De fapt, presarcina este volumul prezent la sfârşitul 
diastolei, înainte de începerea contracţiei ventri-
culare, iar din punct de vedere clinic doar presarcina 
ventriculului drept este estimată prin PVC, pre-
siunea în artera pulmonară blocată (PAPB), mă-
surată prin CAP, fi ind utilizată ca surogat pentru 
estimarea presarcinii ventriculului stâng. Ambii pa-
rametri – PVC şi PAPB sunt statici. 

Aprecierea responsivităţii la fl uide înseamnă, de 
fapt, răspunsul la întrebarea dacă DC va creşte sau 
nu prin administrarea de fl uide. Parametrii dinamici 
arată efectul modifi cărilor de presiune intratoracică 
asupra întoarcerii venoase la pacientul ventilat me-
canic şi implicit asupra DC. La pacientul ventilat 
me canic în timpul inspirului presiunea intratoracică 
va fi  pozitivă, ceea ce duce la scăderea întoarcerii 
venoase în ventriculul drept, însă umplerea ventri-
cu lului stâng este favorizată datorită compresiei 
venelor pulmonare, cu creşterea debitului bătaie. În 
expir, debitul bătaie al ventriculului stâng va scădea 
datorită reducerii umplerii ventriculului drept. Cu 
cât pacientul este mai hipovolemic, cu atât efectul 
modifi cărilor de presiune intratoracică asupra ven-
tri culului va fi  mai pronunţat. 

În practică responsivitatea la lichide se apreciază 
prin proba de umplere – se administrează un volum 
de 500 ml de soluţie cristaloidă (ser fi ziologic sau 
soluţie Ringer) în timp scurt – 10-15 minute şi se 
urmăreşte efectul pe debitul bătaie. Dacă debitul 
bătaie creşte cu peste 15% atunci pacientul este 
con siderat ca hipovolemic (este încă pe porţiunea 
ascendentă a curbei volum-presiune Frank-Starling). 
Dacă debitul bătaie nu creşte, atunci pacientul este 
euvolemic sau chiar hipervolemic (se afl ă pe por-
ţiunea plată sau descendentă a curbei Frank-
Starling), iar administrarea ulterioară de lichide va 
fi  limitată, cu risc de edem pulmonar la cei cu afec-
tarea funcţiei ventriculare.
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O alternativă la proba de umplere este manevra 
de ridicare a membrelor inferioare, astfel încât sân-
gele este „mutat“ în compartimentul venos central. 
Metoda este simplă, rapidă, reversibilă şi se poate 
utiliza şi la cei care respiră spontan. Poziţia cu 
mem brele inferioare ridicate se menţine minimum 
un minut, timp în care se observă modifi cările 
hemodinamice induse (pe variaţia debitului bătaie 
de exemplu). (20,21) Manevra este contraindicată 
la cei cu fracturi de bazin sau de membre inferioare 
şi nu are semnifi caţie la cei cu hipertensiune intra-
abdominală sau sindrom de compartiment abdo mi-
nal (în traumatismele abdominale severe, în pan-
creatite severe, ascită importantă etc.).

Parametrii dinamici sunt: variaţia presiunii pul-
sului (pulse pressure variation – PPV), variaţia pre-
siunii sistolice (systolic pressure variation – SPV), 
variaţia volumului bătaie (stroke volume variation; 
SVV) şi indicele de colapsibilitate al venei cave 
inferioare sau superioare (apreciat echocardio-
grafi c). Monitoarele de tip PiCCO® sau VolumeView® 
pot aprecia şi volumul global la sfârşitul diastolei 
(global end-diastolic volume; GEDV). Ecocar dio-
grafi c se poate aprecia volumul ventriculului stâng 
la sfârşitul diastolei (left ventricular end diastolic 
volume; LVEDV).

PPV este diferenţa dintre presiunea maximă şi 
presiunea minimă a pulsului în cursul unui ciclu 
respirator. Variaţia presiunii pulsului se calculează 
după formula – PPV% = 100 x [(PPmax – PPmin) / 
(PPmax + PPmin)/2]. La o valoare a PPV peste 
13% trebuie să se ia în considerare administrarea de 
fl uide. (22)

SPV reprezintă variaţia presiunii sistolice în 
tim pul ciclului respirator la pacientul ventilat me-
canic, cu aceeaşi semnifi caţie fi ziopatologică ca şi 
PPV, dar cu o sensibilitate şi specifi citate mai re-
duse. (23) 

SVV se calculează prin analiza curbei de puls, 
iar la o valoare peste 10-15%, se corelează cu res-
ponsivitatea la lichide. (24,25)

Indicele de colapsibilitate al venei cave in fe-
rioare sau superioare se referă la modifi cările de 
diametru ale venei cave induse de ventilaţia me-
canică şi se corelează, de asemenea, cu responsi-
vitatea la lichide. (26)

Demonstraţia responsivităţii la fl uide este o 
caracteristică a cordului competent şi nu reprezintă 
o indicaţie certă pentru administrarea de fl uide. 
Acest lucru se va face doar dacă există semne de 
hipoperfuzie periferică. 

Monitorizarea contractilităţii cardiace
Evaluarea contractilităţii cardiace se poate face 

prin echocardiografi e şi prin analiza curbei de puls, 

pentru ventriculul stâng. Echocardiografi a trans to-
racică poate aprecia contractilitatea ventriculului 
stâng prin aprecierea fracţiei de ejecţie (FE), care 
este defi nită ca procentul din volumul telediastolic 
al ventricului stâng ejectat după o bătaie normală, 
fi ind în mod evident infl uenţată şi de umplerea ven-
triculară. Valoarea normală este peste 55%, într-o 
alterare severă a contractilităţii scăzând sub 30%. 
Ecocardiografi a transtoracică oferă şi alte informaţii 
cum ar fi  volumul ventricular, existenţa sau nu a 
unei obstrucţii la ejecţie, exclude alte cauze posibile 
de şoc (tamponada cardiacă, infarctul miocardic 
acut, ruptura de perete liber, embolia pulmonară 
ma sivă, valvulopatii, endocardită etc.). (42,43) Pe 
curba de puls se poate calcula viteza maximă – dP/
dtmax (variaţia maximă de presiune în unitatea de 
timp).

Monitorizarea parametrilor volumetrici
Metoda termodiluţiei transpulmonare permite 

evaluarea unor parametri volumetrici ce ţin de 
structurile toracice. Parametrii volumetrici toracici 
sunt: volumul intratoracic termal (intrathoracic 
thermal volume – ITTV), volumul pulmonar termal 
(pulmonary thermal volume – PTV), volumul 
telediastolic global (global end-diastolic volume – 
GEDV), volumul de sânge intratoracic (intra-
thoracic blood volume – ITBV), apa extrapulmonară 
(extravascular lung water – EVLW), indexul de 
permeabilitate pulmonară vasculară (pulmonary 
vas cular permeability index – PVPI), volumul tele-
diastolic al ventriculului drept (right ventricular 
end-diastolic volume – RVEDV).

ITTV este de fapt volumul de distribuţie al in-
dica torului folosit pentru termodiluţie şi include 
cele 4 camere ale cordului şi plămânii (volumul 
intravascular pulmonar, volumul interstiţial pul-
monar şi volumul alveolar). PTV reprezintă doar 
componenta pulmonară a ITTV. GEDV reprezintă 
componenta cardiacă a ITTV şi se calculează prin 
diferenţă. Deoarece GEDV este o măsură a volu-
mului de sânge în cele 4 camere, se poate considera 
o măsură a componentei volumetrice a presarcinii. 
RVEDV este, de asemenea, o măsură volumetrică a 
presarcinii. Dacă se face raportarea GEDV la su-
prafaţă corporală, se obţine valoarea indexată, glo-
bal end-diastolic volume index (GEDI), cu valoare 
practică mai mare.

ITBV este volumul de sânge în vasele toracice, 
incluzând cavităţile cardiace şi vasele pulmonare. 
Se calculează prin multiplicarea GEDV cu 1,25. 
Dacă se raportează la suprafaţa corporală se obţine 
valoarea indexată – intrathoracic blood volume 
index (ITBI). 
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EVLW este cel mai important dintre parametrii 
volumetrici, deoarece se corelează cu gradul de 
edem pulmonar, prin acumularea de lichide în spa-
ţiul interstiţial pulmonar sau în spaţiul alveolar. Se 
calculează practic indirect, făcându-se diferenţa 
ditre ITTV şi ITBV. Valoarea indexată – EVLWI se 
foloseşte în practică pentru detecţia edemului pul-
monar, pentru ghidarea terapiei volemice, alături 
de parametrii care se corelează cu responsivitatea 
la fl uide. (40)

Indexul de permeabilitate vasculară pulmonară 
(pulmonary vascular permeability index – PVPI) 
este raportul dintre EVLW şi PTV şi refl ectă gradul 
de permeabilitate al membranei alveolo-capilare. 
Acest index va fi  crescut în edemul pulmonar acut 
non-cardiogen, caracteristic pacientului septic, 
normal în edemul pulmonar acut cardiogen.

În Tabelul 2 sunt menţionate valorile normale 
ale parametrilor volumetrici. (41) În Tabelul 3 sunt 
menţionate valorile normale ale parametrilor ob-
ţinuţi prin monitorizare hemodinamică invazivă şi/
sau minim invazivă la adult.

TABELUL 2. Valorile normale ale parametrilor 
volumetrici
Parametru Valoarea normală
EVLWI 3-7 mL/kg
GEDI 600-800 mL/m2

ITBI 850-1.000 mL/m2

PVPI 1-3
RVEDVI 60-100 mL/m2

Monitorizarea lactatului seric ca marker de 
hipoperfuzie la pacientul septic

Lactatul se produce prin glicoliză şi este me-
tabolizat predominent la nivelul fi catului (70-75%) 
şi rinichiului (25-30%). (27) Creşterea lactatului 
seric este considerată ca marker de metabolism 
anaerob, consecinţa unei hipoperfuzii periferice, 
iar rata de scădere a lactatului – clearance-ul lac-
tatului – a fost folosită ca marker de monitorizare la 
pacientul septic. (28-30) Studiul lui Nguyen (28) a 
arătat că o reducerea în primele 6 ore de la admisie 
a nivelului seric de lactat la pacientul septic, defi nită 
ca şi clearance-ul lactatului, se corelează cu o scă-
dere a ratei de mortalitate, iar persistenţa crescută a 
nivelurilor serice de lactat este marker independent 
de pronostic prost. Există o serie de studii (33,34) 
care au arătat că la pacientul septic un lactat seric 
peste 4 moli/l este factor predictiv de deces.

Metabolizarea glucozei la lactat se produce 
predominent în muşchi (25%), piele (25%), creier 
(20%), intestine (10%) şi hematii (20%). (31) 
Concentraţia arterială de lactat depinde de balanţa 
dintre producţie şi consum, iar în mod normal 
lactatul seric nu depăşeşte 2 moli/l. Hipoxia blo-
chează fosforilarea oxidativă în mitocondrii; va 
scădea astfel raportul ATP/ADP şi va creşte raportul 
NADH/NAD, cu acumulare de piruvat. (31) Prac-
tic, în anaerobioză se produce o acumulare de pi-
ruvat, care va fi  convertit la lactat, cu un raport 
lactat/piruvat mult peste 10:1 cât este normal. Dacă 

TABELUL 3. Valorile normale ale parametrilor hemodinamici la adult
Parametru Valoarea normală
Presiunea arterială medie 70-105 mmHg
Presiunea arterială medie în artera pulmonară 9-18 mmHg
Presiunea de ocluzie în artera pulmonară 6-12 mmHg
Presiunea în atriul stâng 4-12 mmHg
Presiunea în atriul drept 0-4 mmHg
Debit cardiac 4-8 l/min.
Index cardiac 2,5-4 l/min./m2

Volum bătaie 60-100 ml/bătaie
Volum bătaie indexat 3-47 ml/bătaie/ m2

Variaţia volumului bătaie (SVV) < 10-15%
Variaţia presiunii pulsului < 10%
Rezistenţa vasculară periferică (sistemică) 800-1.200 dynes-sec-cm–5

Rezistenţa vasculară periferică (sistemică) indexată 1970-2390 dynes-sec-cm–5•m2

Rezistenţa vasculară pulmonară <250 dynes-sec-cm–5

Rezistenţa vasculară pulmonară indexată 255-285 dynes-sec-cm–5•m2

Volumul telediastolic al ventriculului drept 100-160 ml
Volumul telediastolic al ventriculului drept indexat 60-100 ml/m2

Volumul telesistolic al ventriculului drept 50-100 ml
Fracţia de ejecţie a ventriculului drept 40-60%
Fracţia de ejecţie globală peste 20%
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excesul de lactat este consecinţa unei activităţi me-
tabolice susţinute, în condiţii de aerobioză, raportul 
lactat piruvat se menţine normal de 10:1. Meta-
bolismul glucozei la lactat nu generează protoni şi 
de aceea nu contribuie la acidoză. (32) Studiile 
experimentale (pe modele animale, dar şi in vivo) 
au arătat că, în şoc, stimularea Na+/K+-ATPazei 
duce la creşterea producţiei de lactat chiar şi în 
celulele bine oxigenate. (35) Studiul lui Levi (36) a 
confi rmat faptul că la pacientul în şoc septic 
muşchiul scheletic este o sursă de lactat ca urmare 
a glicolizei aerobe indusă de stimularea Na+/K+-
ATPazei via epinefrină, nu prin glicoliză în ana-
erobioză, secundar hipoperfuziei tisulare. Inhibiţia 
selectivă a Na+/K+-ATPazei prin ouabaină opreşte 
producţia de lactat şi piruvat în muşchiul scheletic. 
La pacientul septic există niveluri crescute de glu-
coză, lactat şi piruvat, dar în raport normal de 10:1. 
(37) Practic, creşterea lactatului seric este conse-
cinţa creşterii producţiei, în timp ce metabolizarea 
se menţine normală. (38) În acelaşi studiu se arată 
că administrarea de lactat de sodiu creşte per for-
manţa cardiacă în şocul septic şi în cel cardiogenic, 
confi rmând rolul fi ziologic al lactatului, de substrat 
energetic în şoc. Toate studiile menţionate sugerează 
faptul că hiperglicemia şi hiperproducţia de lactat 
sunt consecinţa fi ziologice reacţiei postagresive de 
stres, având ca atare semnifi caţie prognostică, dar 
lactatul crescut nu este marker de hipoperfuzie 
peri ferică. (39) Scăderea nivelurilor serice de lactat 

la debutul unui şoc septic poate semnifi ca o atenuare 
a răspunsului la stres şi nicidecum o corectare a 
„datoriei de oxigen“ (32), iar o reducere a nivelurilor 
serice de lactat în primele 6 ore de la debut are mai 
degrabă semnifi caţie nefavorabilă. Nivelul seric al 
lactatului nu trebuie să fi e folosit ca parametru de 
ghidare a terapiei volemice în perioada de resus-
citare iniţială. Pentru aprecierea statusului micro-
circulaţiei la debutul şocului septis sunt utile doar 
rezistenţa vasculară periferică şi rezistenţa vas-
culară periferică indexată.

CONCLUZII

Monitorizarea hemodinamică minim invazivă 
este o etapă obligatorie în managementul pacientului 
septic, în special pentru optimizarea aportului de 
fl uide, mai ales în etapa iniţială, dar şi pentru apre-
cierea principalilor determinanţi ai debitului car-
diac. Monitorizarea hemodinamică în sine nu îm-
bunătăţeşte prognosticul pacientului, în schimb 
in terpretarea corectă a parametrilor hemodinamici 
obţinuţi şi transpunerea lor în decizii medicale 
adecvate poate duce la acest deziderat. Pacientul cu 
şoc septic nu poate fi  tratat prin aplicarea mecanică 
a unor algoritmi sau măsuri terapeutice, ci trebuie 
abordat individualizat, prin construirea unui sce-
nariu coerent bazat pe elemente clinice, hemo di na-
mice, de laborator, imagistice, cu adaptarea trata-
mentului în dinamică.
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