SATURAÞIA VENOASÃ ÎN OXIGEN LA
PACIENTUL CRITIC
ªerban Bubenek
Saturaþia în oxigen a sângelui venos central
(ScvO2) (sânge recoltat din vena cavã superioarã)
ºi saturaþia în oxigen a sângelui venos amestecat
(SvO2) (sânge recoltat din artera pulmonarã) sunt
doi parametrii care sunt utilizaþi de relativ multã
vreme în evaluarea ºi managementul pacientului
critic dar semnificaþia valorilor mãsurate ºi a
interpretãrii acestora în scopul evaluãrii ºi terapiei pacientului critic suscitã încã destule
controverse.

1. ELEMENTE DE FIZIOLOGIE
Determinanþii majori ai conþinutului de O2
în sângele venos (CvO2) sunt: transportul (DO2)
ºi consumul tisular (VO2) de oxigen.
Transportul de oxigen (DO2) este produsul
dintre debitul cardiac (DC) ºi conþinutul arterial
în oxigen (CaO2) ºi reprezintã cantitatea de
oxigen livratã þesuturilor, în unitatea de timp, de
cãtre perfuzia arterialã (DO2 = DC x CaO2).
În consecinþã, factorii care determinã DC
(presarcina, postsarcina, contractilitatea, frecvenþa/ritmul cardiac) precum ºi cei care determinã mãrimea CaO2 (hipoxemia, oxigenoterapia, anemia sau blocarea hemoglobinei cu
monoxid de carbon) pot afecta relaþia DO2-VO2.
Consumul de oxigen este dependent de
factorii care afecteazã respiraþia tisularã.
Relaþia directã între CvO2 ºi cei 2 factori
determinanþi ai acestuia (DO2 ºi VO2) este
oglinditã de ecuaþia lui Fick rearanjatã:
CvO2 (ml/dl) = CaO2 (ml/dl)  VO2 (ml/
min)/DC (ml/min)
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Definiþia curentã leagã transportul de oxigen
de balanþa globalã dintre aportul ºi necesarul de
oxigen (Tabelul 1).
Necesarul de oxigen este mult mai dificil
de evaluat.
În situaþiile fiziologice consumul de oxigen
este egal cu necesarul de oxigen.
Necesarul de oxigen este o noþiune care
descrie cantitatea de oxigen care este necesarã la
nivel tisular pentru ca metabolismul sã fie aerob.
Când necesarul de oxigen depãºeºte
utilizarea (consumul) de oxigen la un moment
dat, apare metabolismul anaerob ºi poate apare
acidoza lacticã.
Necesarul de oxigen nu poate fi mãsurat
în mod direct în practica clinicã, dar indicatorii
indirecþi ai metabolismului anaerob (acidul
lactic) aratã cã necesarul de oxigen a depãºit
consumul de oxigen (1).
Coeficientul de utilizare al oxigenului
(CUO) sau fracþia de extracþie a oxigenului
(ERO2) reprezintã procentul din cantitatea de
oxigen livratã la nivel tisular care este ºi
consumatã la acest nivel. Prin urmare, CUO este
un indicator al echilibrului relativ dintre aportul
de oxigen ºi necesitãþile tisulare de oxigen. Când
saturaþia în oxigen a sângelui arterial (SaO2) se
menþine la valori mari, valoarea CUO variazã
invers proporþional cu saturaþia în oxigen a
sângelui venos amestecat (SvO2) (20).
Determinanþii clinici ai SvO2
Când se rescrie ecuaþia lui Fick, deoarece
la presiunea atmosfericã standard ºi în lipsa
ventilaþiei cu FiO2 mare cantitatea de oxigen

Tabelul 1.
Terminologia transportului de oxigen
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IC = index cardiac (l/min/m2); BSA = aria suprafeþei corporale (m2); VS  ventricul stâng

dizolvatã în sânge este relativ micã, locul CvO2
poate fi luat doar de valoarea SvO2 care are patru
determinanþi: debitul cardiac, concentraþia de
hemoglobinã, saturaþia arterialã a oxihemoglobinei (SaO2) ºi consumul de oxigen.
SvO2 = SaO2 - VO2 / DC  Hb
Creºterea necompensatã a consumului de
oxigen (sepsis, ºoc septic, febrã, frison, efort fizic
extrem) sau scãderea necompensatã a debitului
cardiac (stãri de debit cardiac scãzut sau inadecvat), a concentraþiei de hemoglobinã sau a SaO2
(afectare pulmonarã de tip ARDS, ALI, edem

pulmonar cardiogen etc.) duc la scãderea SvO2.
În schimb, livrarea de oxigen în exces faþã de consumul de oxigen duce la o creºtere a SvO2.
Semnificaþia fiziopatologicã a SvO2 ca
parametru care reflectã echilibrul dintre: funcþia
pulmonarã, statusul hemodinamic, transportorul
de oxigen (Hb) ºi consumul de oxigen tisular,
face din SvO2 un parametru crucial în evaluarea
pacientului critic (1).
Ori de câte ori valoarea SvO2 este scãzutã,
clinicianul are obligaþia de a evalua toþi cei 4
determinanþi ai SvO2 în scopul identificãrii
cauzei scãderii SvO2 ºi corectãrii acestui dezechilibru (tabelul 2).
Tabel 2.

Factorii determinanþi ai ScvO2 ºi SvO2
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Debitul cardiac
- úRFFDUGLRJHQ
- hipovolemie
- efort fizic

+LSR[LDFLWRSDWLF
- sepsis
-LQWR[LFD LHFLDQXUL

CaO2
- hipoxemie/ oxigenoterapie
- anemie
- LQWR[LFD LHmonoxid de carbon

Consum crescut
- febra
- convulsii
-VHSVLVúRFVHSWLF
- efort fizic
&RQVXPVF ]XW
- sedare / anestezie
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Totuºi nu trebuie omis faptul cã SvO2 ºi
ScvO2 sunt indicatori globali ai oxigenãrii ºi
funcþiei tisulare, iar modificãri importante
regionale ale saturaþiei venoase pot exista fãrã a
fi oglindite de modificãrile ScvO2 sau SvO2.

2. METODE CLINICE DE MÃSURARE
A SCVO2 ºI SVO2
Cei doi parametrii pot fi mãsuraþi fie intermitent (recoltare ºi analizarea probei de sânge)
fie continuu cu ajutorul unor catetere speciale.
Mãsurarea intermitentã presupune
recoltarea unei probe de sânge (pentru ScvO2 pe
calea unui cateter central care ajunge în vena cavã
superioarã, iar pentru SvO2 de pe calea galbenã
de mãsurare a presiunii arteriale pulmonare a
oricãrui cateter tip Swan-Ganz, cu balonaºul
dezumflat !!).
Anterior anilor 1970, se mãsurau PcvO2
ºi PvO2 ºi apoi valorile ScvO2 ºi SvO2 erau
calculate pe baza unei nomograme: era o sursã
de eroare deoarece metoda nu þinea cont nici de
modificãrile posibile ale afinitãþii hemoglobinei
(Hb) pentru oxigen (status acido-bazic, temperaturã etc.) ºi nici de prezenþa carboxihemoglobinei sau a methemoglobinei care pot fi semnificative la pacientul critic (2).
Impedimentul descris a fost depãºit de
apariþia spectrofotometriei.
Principiul metodei rezidã în mãsurarea
concentraþiei cantitãþii de hemoglobinã ºi apoi a
saturaþiei în oxigen, în funcþie de gradul de
absorbþie al luminii (lungimi de undã).
Aceastã metodã modernã a spectrofotometriei co-oximetrice este metoda de lucru a aparatelor moderne de mãsurare a gazelor sanguine
ºi permite în plus decelarea ºi mãsurarea
carboxihemoglobinei ºi methemoglobinei.
Mãsurarea continuã a ScvO2 sau SvO2
nu mai necesitã prelevarea de probe de sânge ci
presupune prezenþa fibrelor optice în structura
cateterelor utilizate iar mãsurarea parametrilor
este continuã ºi foarte fiabilã atâta timp cât vârful
cateterului nu este fix pe un prerete vascular.
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3. VALORI NORMALE ALE SCVO2
ºI SVO2
Existã de fapt doar 2 studii care au
mãsurat cei doi parametrii la clinic sãnãtoºi
iar valorile gãsite au fost: SvO2 medie 78,4%
(±2,6%), iar ScvO 2 medie: 76,8% (±5,2%)
respectiv 75% (3,4).
Pentru pacienþii premedicaþi, în respiraþie
spontanã fãrã oxigen, ScvO2 medie este de 69%,
iar dupã administrare de volum de 72%.
Se considerã cã valorile fiziologice ale
ScvO2 ºi SvO2 sunt cuprinse în intervalul: 70%80%, iar pentru SvO2 valoarea normalã este dupã
unii autori de 75%.
Este de remarcat faptul cã la pacienþi
spitalizaþi dar care nu sunt critici se deceleazã ºi
valori de pânã la 65 % (2).

4. RELAÞIA SCVO2  SVO2
Relaþia ScvO2  SvO2 nu este liniarã ci
evolutivã ºi complexã atât din motive fiziologice
ºi metabolice (DO2 ºi VO2 sunt diferite între
hemicorpul superior ºi cel inferior , rinichiul
primeºte 25% din debitul cardiac) cât ºi anatomice (returul venos coronarian drenat direct
intracardiac, variazã cu travaliul miocardic iar
un SvO2 este considerat cã este mãsurat corect
abia dupã mixica din ventriculul drept deci în
artera pulmonarã).
Dupã cum am vãzut anterior, la voluntarii
sãnãtoºi ScvO2 este discret mai mic decât SvO2
(ScvO2 < SvO2) dar acest raport se altereazã ºi
se schimbã în condiþii de instabilitate cardiovascularã (3,4).
Astfel, la pacienþii critici dar stabili valorile
ScvO2 au fost gãsite a fi similare cu cele ale SvO2
(ScvO2 = SvO2) ( 54,7% vs.56,9%) pe când la
pacienþii cu insuficienþã cardiacã ScvO2 este
discret mai mare decât SvO2 (ScvO2 > SvO2)
(61,8% vs. 58,2 %) (5).
Inversarea relaþiei ScvO2  SvO2 în raport
de cea fiziologicã este ºi mai pronunþatã la
pacienþii în stare de ºoc: ScvO2 este mult mai
mare decât SvO2 (ScvO2 >>> SvO2) ( 58,0%
vs 47,5%) (5,6).
Explicaþia variaþiei ºi inversãrii relaþiei
ScvO2  SvO2 pe mãsurã ce pacientul devine

mai critic rezidã în modificãrile de distribuþie
ale debitului cardiac care apar în situaþii de
instabilitate hemodinamicã.
Astfel în situaþii fiziologice sângele venos
drenat din jumãtatea inferioarã a corpului prin
vena cavã inferioarã este mai puþin desaturat
decât cel drenat din jumãtatea superioarã
(rinichiul primeºte 25% din DC dar utilizeazã
puþin oxigen) iar în cosecinþã: ScvO2 < SvO2.
În situaþii de instabilitate hemodinamicã
cu cât aceasta este mai gravã ºi scãderea perfuziei
periferice este mai marcatã (fie prin scãderea performanþei cardiace, fie prin hipovolemie) reacþia
hipodinamicã devine mai accentuatã iar redistribuþia regionalã a fluxului sanguin (centralizarea circulaþiei) este mai importantã: dinspre
organele bogate în receptori alfa (splahne,
muºchi scheletici, piele) înspre organele sãrace
în aceºti receptori (creier, cord), menþinându-se
astfel o circulaþie preferenþialã cãtre organele
vitale ºi sacrificând deliberat anumite organe mai
puþin sensibile la hipoxie (1).
Consecinþa este desaturarea mult mai mare
în sângele venos drenat de cãtre vena cavã inferioarã decât cel drenat din vena cavã superioarã
iar ScvO2 >>> SvO2.
Existã astãzi studii experimentale care au
dovedit cã existã o corelaþie bunã între cei doi
parametrii în sensul cã o valoare scãzutã a ScvO2
oglindeºte o valoare scãzutã ºi a SvO2 ºi invers,
chiar dacã valorile absolute diferã; dar mai
important este constatarea: trendul de miºcare al
ScvO2 este similar cu cel al SvO2 la pacientul
critic (7-9).
Devine astfel clar cã mãsurarea atât a
valorilor absolute cât ºi a trendului de evoluþie
a celor doi parametrii ar putea sã serveascã atât
ca setting de alarmã cât ºi ca þintã terapeuticã
în scopul ameliorãrii ºi optimizãrii perfuziei
tisulare periferice.

5. SEMNIFICAÞIA VALORILOR
SCVO2 ºI SVO2 LA PACIENTUL
CRITIC
Cel mai critic pacient este bineînþeles
pacientul în stop cardio-respirator, iar câteva
studii au demonstrat cã o valoare mare a ScvO2
în cursul manevrelor de resuscitare este un bun
l

martor al unei resuscitãri corecte,dar este mai
ales un bun predictor al reluãrii activitãþii
cardiace spontane eficiente ºi a supravieþuirii.
În acest sens o valoare a ScvO2 > 72 % are
o valoare predictivã pozitivã de 70%. ( 10-13).
l Utilitatea mãsurãrii ScvO2 ºi SvO2 la
pacientul cu insuficienþã cardiacã cu infarct miocardic sau ºoc cardiogen a fost studiatã de mai
multe echipe încã de la sfârºitul anilor 60
(1,5,14-22).
Astãzi dispunem de urmãtoarele date:
- modificãrile patologice ale ScvO2 ºi
SvO2 se coreleazã cu severitatea disfuncþiei miocardice;
- trendul modificãrilor valorilor ScvO2 ºi
SvO2 sub tratament reflectã rãspunsul
debitului cardiac la terapia aplicatã ºi
implicit rãspunsul la terapie;
- valoarea ScvO2=60 % este un prag care
poate demasca o insuficienþã cardiacã
ocultã.
- valoarea ScvO2<45 % este asociatã cu
ºocul cardiogen
l Mãsurarea ScvO2 ºi SvO2 la pacientul
critic chirurgical
În cazul pacienþilor hipovolemici scãderea valorilor ScvO2 ºi SvO2 sunt concomitente,ºi
spre deosebire de valorile PVC, PCWP ºi ale
frecvenþei cardiace se coreleazã cu gravitatea
hipovolemiei la fel ca ºi valorile mãsurate ale
debitului cardiac sau indexului cardiac.
Valoarea SvO2<60 % sau a ScvO2<75 %,
în absenþa altor cauze decelabile de scãdere a
valorii acestor parametrii trebuie sã sugereze ca
o posibilã cauzã hipovolemia la pacientul cu ºoc
hipodinamic.
Valorile scãzute extrem ale SvO2 în jur de
35 % anunþã catastrofa iminentã (stopul cardiac)
iar valori ale ScvO2 < 60 % sunt sugestive pentru
o hemoragie gravã ºi un DC în jur de doar 2,7 l/
min. (4,23).
Pentru pacienþii politraumatizaþi valorile
SvO2 pot ajunge la 30% în cazul traumei grave
iar creºterea sub tratament la SvO2 > 60 % are
semnificaþie predictivã pentru supravieþuire
imediatã de 100 %, pe când eºecul de a atinge
acest prag are semnificaþie predictivã pentru
deces de 83 % (24,25).
La aceastã categorie de pacienþi o valoare
a ScvO2 < 65 % este un indicator al gravitãþii
Actualitãþi în anestezie, terapie intensivã ºi medicinã de urgenþã
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hemoragiei mai bun decât PVC,presiunea arterialã
sau frecvenþa cardiacã(26).
l Semnificaþia scãderii valorilor ScvO2 ºi
SvO2 la pacientul septic este studiatã de peste
20 de ani ºi era cunoscut faptul cã valori ale
ScvO2 <65 % izolate sau asociate lactatului seric
> 2 mmol/l sunt sugestive pentru necesitatea
continuãrii terapiei de resuscitare, dar îi revine
lui Rivers meritul de a fi elaborat un ghid de
resuscitare iniþialã a ºocului septic care conþine
ca element de noutate valoarea mãsuratã a ScvO2
(27-29 ) (Fig. 1).
Figura 1.
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În ceea ce priveºte pacientul supus
chirurgiei high risk existã dovezi cã valori
ale ScvO2 < 65 % sunt asociate unui prognostic
prost (30).
l Semnificaþia evoluþiei valorilor ScvO2
ºi SvO2 a fost studiatã ºi la pacienþii de chirurgie cardiacã.
Modificãrile SvO2 la aceastã categorie de
pacienþi preced modificãrile presiunii arteriale
sau ale frecvenþei cardiace ºi se coreleazã cu cele
ale DC ºi IC iar valorile SvO2<65 % sunt asociate
unei morbiditãþi mai mari (31-33).
l

Existã studii care sugereazã cã modificãrile
SvO2 în perioada intra ºi postoperatorie a chirurgiei cardiace sunt un indicator mai bun al VO2
decât al DC datoritã condiþiilor speciale ale acestor pacienþi (VO2 variazã rapid la aceºti pacienþi
datoritã modificãrilor rapide ºi notabile de
sedare, curarizare, temperaturã, ventilaþie mecanicã) (34).
Noi am publicat 4 studii care atestã valoarea SvO2 în optimizarea terapiei ºi a prognosticului pacienþilor post chirurgie coronarianã care
necesitã asistare cu balon de contrapulsaþie intraaorticã ºi am demonstrat cã o valoare a
SvO2>60 % este predictivã pentru supravieþuire
în proporþie de 90 %, iar o valoare SvO2<60 %
este predictivã pentru deces într-o proporþie de
96 % (35-38).
l Semnificaþia evoluþiei valorilor ScvO2
ºi SvO2 la pacienþii cu insuficienþã respiratorie
este datã de utilitatea acestor parametri în eventuala manipulare a modurilor de ventilaþie
mecanicã ºi a setãrilor speciale (nivel PEEP) dar
încã nu existã studii care sã demonstreze clar
acest lucru (2).

6. SCVO2 ºI SVO2 ÎN PRACTICA
CLINICÃ: STUDII CLINICE REZULTATE
SvO2
Existã doar câteva studii care au încercat
sã determine în ce mãsurã stabilirea unei valori
þintã a SvO2 pe baza de algoritm terapeutic ar
putea ameliora prognosticul pacienþilor critici.
În cazul pacienþilor critici din terapia intensivã chirurgicalã generalã studiul pe 762 de
pacienþi lui Gattinoni & colab a arãtat cã terapia
hemodinamicã cu vizã de a aduce SvO2 la valori
de peste 70% sau valorile indexului cardiac la
valori supranormale nu reduce morbiditatea sau
mortalitatea la aceºti pacienþi (39).
Nici optimizarea perioperatorie a valorior
SvO2 pentru þinta
SvO2= 65% nu a modificat semnificativ
prognosticul pacienþilor supuºi chirurgiei
vasculare periferice (40).
Þinta: SvO2>70% + lactat seric <
2mmol/l (pe perioada primelor 8 ore postope-

rator) a fost utilizatã însã cu succes la pacienþii
post chirurgie cardiacã:
- morbiditate 1,1 % vs. 6,1 % (p<0,01) grup
control
- spitalizare 6 zile vs. 7 zile grup control
(41).
Reamintim cã la pacienþii post chirurgie
coronarianã care necesitã asistare cu balon de
contrapulsaþie intra-aorticã ºi am demonstrat cã:
- SvO 2 >60 % este predictivã pentru
supravieþuire în proporþie de 90 %
- SvO2<60 % este predictivã pentru deces
în proporþie de 96 % (35-38).
ScvO2
Un algoritm interesant bazat pe combinaþia
PVC, PAM, ScvO2 a fost propus ºi validat de
cãtre Rivers în tratamentul iniþial ºi precoce al
ºocului septic (29) (Figura 1).
În acest studiu 263 pacienþi au fost randomizaþi: fie 6 ore tratament standard fie terapie
volemicã, inotropã, transportor de oxigen pentru
o þintã ScvO2e70% înainte de a fi transportaþi
în reanimare.
Rezultatele au fost foarte bune, respectiv
în grupul ScvO2e70 % mortalitatea a fost de
30,5% faþã de 46,5% în grupul control (p=0,009).
Studii ulterioare au dovedit în plus cã monitorizarea continuã a ScvO2 reprezintã un mijloc
de alertã pentru clinician în situaþiile de
dezechilibru a balanþei de oxigen ºi favorizeazã o
intervenþie terapeuticã rapidã ºi adaptatã (42).
Pe de altã parte un studiu recent din 2006
subliniazã cã dupã perioada de resuscitare
iniþialã, la pacientul în ºoc septic: SvO2 nu mai
poate fi estimat corect de cãtre ScvO2 (43).

7. CONCLUZII  RECOMANDÃRI
GHIDURI DE UTILIZARE A SVO2 ºI
SCVO2 LA PACIENTUL CRITIC
Valorile normale ale SvO2 ºi ScvO2 sunt
de 70-80%.
Recomandãri de utilizare a valorii
ScvO2:
A. Resuscitatul pentru stop cardio-respirator sã aibã ScvO2>72%
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B. Pacientul cu insuficienþã cardiacã:
- ScvO2 > 60% = centurã de siguranþã
- ScvO2 < 45% = ºoc cardiogen
C. ªoc hipodinamic + ScvO2<75 %:
hipovolemie ????
D. Politraumatizaþi: + ScvO2<65% =
hemoragie gravã ???
E. Chirurgie high risk + ScvO2<65%
= prognostic prost
F. Tratamentul iniþial ºi precoce al ºocului
septic: ScvO2e70 %
Deci: o valoare a ScvO2>65% pare a fi
sigurã ºi dezirabilã la toþi pacienþii critici cu
excepþia pacientului septic la debut ºi a
pacienþilor resuscitaþi care necesitã ScvO2>70 %.
Recomandãri de utilizare a valorii SvO2
A. ªoc hipodinamic + SvO 2 <60%:
hipovolemie ????
B. Politrauma + SvO 2>60 %=100%
supravieþuire imediatã <60%=83% deces
C. Pacienþii de chirurgie cardiacã.
- SvO2<65% = risc morbiditate mare
- þinta: SvO2>70% + lactat seric < 2
mmol/l = O.K. !!
- sub contrapulsaþie neapãrat SvO2>60%
D. Pacientul septic aflat în reanimare
SvO2 mai fiabil decât ScvO2
Deci: o valoare a SvO2>60% pare a fi
sigurã ºi dezirabilã la toþi pacienþii critici cu
excepþia pacientului operat pe cord în primele 8
ore postoperator care necesitã SvO2>70%.
Recomandãri generale de utilizare a
ScvO2 ºi SvO2
A. Indiferent de þinta hemodinamicã aleasã,
terapia are în general un efect benefic asupra
prognosticului în cazul pacienþilor care sunt mai
ales hipovolemici !!!
B. Cele mai bune rezultate se obþin cu
algoritmuri pe perioade scurte de timp aplicate
cât mai precoce în evoluþia oricãrei forme de ºoc.
C. Toate trialurile ScvO2 ºi SvO2 susþin
afirmaþiile de mai sus.
D. Atât ScvO2 cât ºi SvO2 sunt folositoare
dacã sunt utilizate la pacienþi corect selecþionaþi.
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