
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

A holistic approach for perfusion assessment in septic shock: Basic foundations
and clinical applications

Hernández Poblete, G.W.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hernández Poblete, G. W. (2013). A holistic approach for perfusion assessment in septic
shock: Basic foundations and clinical applications. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/a-holistic-approach-for-perfusion-assessment-in-septic-shock-basic-foundations-and-clinical-applications(fbf40183-3534-417a-863d-7717e755795b).html


Samenvatting en conclusies
Een fundamentele uitdaging in de resuscitatie van septische shock patiënten is het evalueren 
van de veranderingen in weefselperfusie. In dit proefschrift beschrijven we de basisprincipes 
voor de ontwikkeling van een compleet integratief model voor weefselperfusie in septische 
shock en beschrijven we de applicatie van weefselperfusiebepalingen in de context van 
verschillende resuscitatiestrategieën. 
1. In tegenstelling tot het initiële sepsis-gerelateerde circulatoire dysfunctioneren is 

aanhoudend circulatoire dysfunctioneren een complex fenomeen wat zich heterogeen 
manifesteert. Verschillende recente studies tonen dit aan. Een concept voor het 
begrijpen van de relatie tussen macrohemodynamiek, metabolisme, en microvasculaire 
hemodynamiek wordt hier opgebouwd. Deze integratieve aanpak is nuttig voor de 
ontwikkeling van monitoringalgorithmes die de interpretatie van perfusieveranderingen 
tijdens septische shock kan helpen. Dit is met name relevant voor de bepaling van 
de hypoxie-gerelateerde mechanismes die verantwoordelijk zijn voor aanhoudende 
hyperlactatemia. 

2. Het behoud van normale lactaatlevels in septische patiënten met circulatoir 
dysfunctioneren is van groot klinisch en fysiologisch belang. Verhoogde lactaatlevels 
kunnen onder andere komen door verlaagd hartminuutvolume, microcirculatoire 
abnormaliteiten, hyperadrenegia, hepatosplanchnic hypoperfusie. Wij hebben in twee 
studies 426 septische shock patiënten behandeld met perfusie-gerichte algorithmes en wij 
hebben laten zien dat patiënten zonder verhoogde lactaatlevels een veel betere uitkomst 
hebben, zoals verlaagde morbiditeit en mortaiteit en beter behoudde microcirculatoire 
perfusie. Op macrocirculatoir niveau waren er geen verschillen tussen patiënten met 
en zonder verhoogde lactaatlevels. De ontwikkeling van verhoogde lactaatlevels is 
multifactorieel en representeert een ongebalanceerde fysiologische staat. 

3. Microcirculatoire veranderingen, vooral de dichtheid en proportie van geperfundeerde 
vaten, kunnen gegradeerd worden en specifieke cut-offs, gerelateerd aan mortaliteit en 
morbiditeit, kunnen geindentificeerd worden voor kritisch zieke patiënten. Klinisch 
relevante microcirculatoire abnormaliteiten komen significant vaker voor in patiënten 
met verhoogde lactaatlevels en vereisen >0.3 mcg/kg/min norepinephrine. Daarom zijn 
microcirculatie-gerichte behandeling uitermate geschikt voor deze patiënten. 

4. Het feit dat de meerderheid van de kritische zieke patiënten mechanisch geventileerd 
wordt kan de ongewone vinding verklaren dat lage ScvO2 waarden worden gevonden 
in intensive care patiënten. Omdat ScvO2 eigenlijk een regionale superior vena cava 
monitor is, staat de snelle verbetering naar aanleiding van sedatie en mechanische 
ventilatie niet direct garant voor een correctie van globale hypoperfusie.

5. Monitoring van de perifere perfusie is een waardevolle methode om globale 
resuscitatiestatus te evalueren. Capillaire vullingstijd is de eerste parameter die 
genormaliseerd wordt tijdens septische shock resuscitatie en normalisatie in de eerste 
zes uur is geassocieerd met een succesvolle resuscitatie na 24 uur. 
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6. Hoog volume hemofiltratie (HVHF) is een potentieel reddende therapie voor zeer 
zieke septiche shock patiënten. Patiënten die hierop reageren verlagen lactaatlevels 
en verbeteren de microcirculatie na een twaalf-urige sessie. In contrast, SvO2 is rond 
normaal niveau voor de behandeling en verandert ook niet in deze patiënten, wat 
suggereert dat er een probleem is met de microcirculatoire zuurstofafgifte.

7. Een multimodaal perfusie-monitoring protocol was ontwikkeld en toegepast om te 
bepalen welke parameters potentieel gerelateerd zijn met lactaat clearance een een groep 
hyperdynamische septische shock patiënten met aanhoudend verhoogde lactaatlevels. 
Verslechterde lactaat clearance de eerste zes uur is geassocieerd met hepatosplanchnic 
hypoperfusie in sommige patiënten die een aggresieve resuscitatie ondergaan 
hebben. Een verbetering in systemische, metabole, perifere, en zelfs microcirculatoire 
perfusieparameters sluiten aanhoudende hepatosplanchnic hypoperfusie niet uit. 

8. Perfusieparameters vertonen een duidelijk ander herstelpatroon in response op 
resuscitatie in uiteindelijk overlevende septische patiënten. Sommige variabelen zoals 
ScvO2, P(cv-a)CO2, CRT, en StO2 zijn al normaal in 70% van de patiënten zes uur na 
de start van resuscitatie. Lactaat vertoont een herstelpartoon dat uit twee fases bestaat 
met een snelle verlaging na zes uur en een veel trager herstel daarna. Sublinguale 
microcirculatoire parameters vertonen het traagste herstelpatroon met aanhoudende 
verstoringen in bijna 80% van de patiënten na 24 uur. Deze verschillen moeten in 
acht genomen worden wanneer een behandelingsplan opgesteld wordt om potentiële 
gevaren van ongepaste therapieën te voorkomen.

9. Ons multimodale perfusie-monitoring protocol kan toegepast worden om de efficiëntie 
van resuscitatiestrategieën in septische shock patiënten te evalueren. Met behulp van 
dit protocol hebben we aangetoond dat dobutamine niet de sublinguale microcirculatie, 
de hepatosplanchnic en perifere parameters, of de lactaatlevels verbetert ondanks dat 
dobutamine een significante verhoging van systemisch hemodynamische variabelen 
teweeg brengt. 
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