ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

75

Καρδιογενές Shock

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΟΒΙΤΣΑΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΛΑΣΚΑ,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ, ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Καρδιογενές shock (CS) ορίζεται η κατάσταση στην οποία υπάρχει κρίσιμη υποάρδευση τελικών οργάνων οφειλόμενη
σε μείωση της καρδιακής παροχής.
Στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων το CS σχετίζεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με μεταβολές στο ST
με ή χωρίς μηχανικές επιπλοκές. Συνήθως συνδυάζεται με εκτεταμένη βλάβη στην αριστερή κοιλία αλλά μπορεί να
συμβεί και σε έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας. Στα δύο τρίτα των περιπτώσεων των ασθενών που εμφανίζουν CS μετά από
έμφραγμα του μυοκαρδίου, το shock δεν υπάρχει κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο αλλά συμβαίνει στο πρώτο 48ωρο.
Η διάγνωση μπορεί να βασισθεί σε απλά και εύκολα αξιολογήσιμα κλινικά κριτήρια χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου
monitoring.
Η τυπική κλινική εικόνα περιλαμβάνει εμμένουσα υπόταση η οποία δεν ανταποκρίνεται στη χορήγηση όγκου συνοδευόμενη με κλινικά σημεία υποάρδευσης. Κλινικοί και εργαστηριακοί δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί σε κλινικές μελέτες
για το CS όπως: συστολική αρτηριακή πίεση <90mmHg για 30min ή ανάγκη χορήγησης αγγειοδραστικών φαρμάκων
για την διατήρηση της SAP>90mmHg, πνευμονική συμφόρηση, αυξημένες πιέσεις πλήρωσης της αριστερής κοιλίας,
κλινικά και εργαστηριακά σημεία που δηλώνουν υποάρδευση οργάνων (τουλάχιστο ένα από αυτά) όπως μεταβολές στο
επίπεδο συνείδησης, κρύο και γλοιώδες δέρμα, ολιγουρία, αυξημένες τιμές γαλακτικών.
Η κρισιμότητα των ασθενών με CS και πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια (τις περισσότερες φορές εγκατεστημένη
κατά την αρχική διάγνωση) δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, καθυστερήσεων και λαθών.
Στόχος στην αντιμετώπιση του CS είναι η αιμοδυναμική βελτιστοποίηση για την πρόληψη της ανεπάρκειας οργάνων,
συγχρόνως με την αξιολόγηση και αντιμετώπιση πιθανών αναστρέψιμων αιτίων. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει χορήγηση αγγειοδραστικών φαρμάκων, χρήση συσκευών μηχανικής υποστήριξης της καρδιάς, αντιμετώπιση της αιτίας που
το προκάλεσε.
Αγγειοδραστικά φάρμακα χορηγούνται στο σύνολο σχεδόν των ασθενών με CS στην προσπάθεια βελτίωσης της αιμοδυναμικής εικόνας καθώς η επαρκής αιμάτωση των περισσοτέρων οργάνων σχετίζεται με την αρτηριακή πίεση ενώ
αντίστοιχα η χαμηλή αρτηριακή πίεση συνοδεύεται με αυξημένο κίνδυνο θνητότητας.Ο συνδυασμός αγγειοδραστικών
φαρμάκων είναι συνήθης πρακτική στην κλινική πράξη. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση με αυξημένες δόσεις αγγειοδραστικών φαρμάκων χωρίς την αντιμετώπιση του γενεσιουργού αιτίου μπορεί να
επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα με αύξηση του μεταφορτίου, αύξηση στις απαιτήσεις για οξυγόνο, επιδείνωση της
μικροκυκλοφορίας, πρόκληση αρρυθμιών και τελικά αύξηση της θνητότητας.
Η πρωτογενής αγγειοπλαστική (PCI) αποτελεί ίσως την σημαντικότερη παρέμβαση σε ασθενή με CS οφειλόμενο σε
STEMI. H γρήγορη εναναγγείωση είναι σημαντικότερη από οποιαδήποτε επιθετική θεραπεία στην αντιμετώπιση του
CS.
Οι συσκευές μηχανικής υποστήριξης της καρδιάς έχουν εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες αλλά οι ενδείξεις για την
τοποθέτησης τους, η επιλογή της πλέον κατάλληλης για τον συγκεκριμένο ασθενή, η υπάρχουσα τεχνογνωσία και το
υψηλό κόστος αποτελούν μέρος του σύνθετου αυτού προβλήματος που περιορίζει την χρήση τους. Η σοβαρότητα του
CS, οι ιδιαίτεροι παράγοντες κινδύνου για τον κάθε ασθενή και η πιθανή ματαιοπονία θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά σε κάθε περίπτωση.
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Ο ενδοαορτικός ασκός (ΙΑΒP) παραμένει η συχνότερα χρησιμοποιούμενη συσκευή υποστήριξης της κυκλοφορίας σε
ασθενείς με CS καθώς η τοποθέτηση του είναι εύκολη, δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό ενώ οι αγγειακές επιπλοκές
από τη χρήση του είναι σπάνιες.
Η χρήση του αρτηριοφλεβικού ECMO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των ασθενών αυτών, προϋποθέτει
όμως την ύπαρξη τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας περιορίζονται την χρήση του σε νοσοκομεία με καρδιοχειρουργική κλινική.
Παρά την καλύτερη κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών, τη βελτίωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών
παρεμβάσεων και την ανάπτυξη νέων η αντιμετώπιση του CS παραμένει πρόκληση καθώς η θνητότητα συνεχίζει να
παραμένει μεγάλη.
Λέξεις Κλειδιά: Καρδιογενές shock
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
ABP: Arterial Blood Pressure (Αρτηριακή πίεση)
ACS: Acute Coronary Syndrome (Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)
CABG: Coronary Aortic Bypass Graft (Αορτοστεφανιαία
παράκαμψη)
CS: Cardiogenic Shock (Καρδιογενές Shock)
CVP: Central Venous Pressure (Κεντρική φλεβική πίεση)
DBP: Diastolic Blood Pressure (διαστολική αρτηριακήπίεση)
ECMO Extracorporeal membrane Oxygenation (Εξωσωματική οξυγόνωση)
EF: Left Ventricular Ejection Fraction (Κλάσμα εξωθήσεως της αριστερής κοιλίας)
IABP: Intra Aortic Balloon Pump (Ενδοαορτικός ασκός)
IVC: Inferior Vena Cava (κάτω κοίλη φλέβα)
LA: Left Atrium (Αριστερός κόλπος)
LV: Left Ventricle (Αριστερή Κοιλία)
LVAD: Left Ventricular Assist Device (Συσκευή υποστή-

ριξης της αριστερής κοιλίας)
LVEDP: Left Ventricular End-Diastolic Pressure (Τελοδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας)
MBP: Mean Arterial Pressure (Μέση αρτηριακή πίεση)
NSTEMI: non ST-Segment Elevation Myocardial
Infarction (Έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπασητου ST)
PAC: Pulmonary Artery Catheter (Καθετήρας της πνευμονικής αρτηρίας)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
To κυκλοφορικό είναι το κατεξοχήν πάσχον σύστημα
σε κάθε μορφή Shock. Η καρδιά μπορεί να συμμετέχει
πρωτογενώς ή δευτερογενώς ενώ στο καρδιογενές shock
(Cardiogenic shock - CS) είναι υπεύθυνη για την πρόκληση του. Το CS είναι το κλινικό αποτέλεσμα της κυκλοφορικής ανεπάρκειας από δυσλειτουργία της αριστερής, της
δεξιάς ή και των δύο κοιλιών. Το CS αποτελεί κοινή αιτία

PAOP: Pulmonary Artery Occlusion Pressure (Πίεση από

απόφραξη στη πνευμονική αρτηρία)

PCI: Percutaneous Coronary Intervention (Διαδερμική-

παρέμβαση στα στεφανιαία)
RA: Right Atrium (Δεξιός κόλπος)
SBP: Systolic Blood Pressure (Συστολική αρτηριακή
πίεση)
ScvO2: Central Venous Oxygen Saturation (Κορεσμός
της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο στο κεντρικό φλεβικό
αίμα)
SIRS: Systemic Inflammatory Response Syndrome (Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης)
SPO2: Peripheral Oxygen Saturation (Κορεσμός της
αιμοσφαιρίνης του περιφερικού αίματος σε οξυγόνο)
STEMI: ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
(Έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST)
SvO2: Mixed Venous Oxygen Saturation (Κορεσμός της
αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο στο μικτό φλεβικό αίμα)
SVV: Stroke Volume Variation (Διακύμανση του όγκουπαλμού)
TEE: Transesophageal Echocardiography (διοισοφάγειο
υπερηχογράφημα καρδιάς)
TΤE: Transthoracic Echocardiography (Διαθωρακικό
υπερηχογράφημα καρδιάς)
VA ECMO: Veno-Arterial ECMO (Αρτηριοφλεβικό
ECMO)
VV ECMO: Veno-Venous ECMO (Φλεβοφλεβικό
ECMO)
θνητότητας και η αντιμετώπιση του παραμένει πρόκληση
παρά τις όποιες εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις.1-3
Προκαλείται από σοβαρού βαθμού μείωση της λειτουργικότητας του μυοκαρδίου η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη
δραματική μείωση της καρδιακής παροχής, την υποάρδευση τελικών οργάνων και την πρόκληση ιστικής υποξίας.
Κλινικά εκδηλώνεται με υπόταση, ανθεκτική στη χορή-
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γηση υγρών και δυσλειτουργία οργάνων που χρειάζεται
φαρμακευτική ή μηχανική υποστήριξη.
Η κατάσταση αυτή μπορεί να προέρχεται από το μυοκάρδιο, τις βαλβίδες, το ερεθισματαγωγό σύστημα και το περικάρδιο, από μόνο του το καθένα ή συνδυασμό περισσοτέρων του ενός.
Στο 70% των περιπτώσεων το CS σχετίζεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (OEM) με μεταβολές στο ST
(STEMI) με ή χωρίς μηχανικές επιπλοκές (ρήξη του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας ή των τενόντιων χορδών). Στα δύο τρίτα των
περιπτώσεων το shock δεν υπάρχει κατά την εισαγωγή στο
νοσοκομείο αλλά συμβαίνει στο πρώτο 48ωρο.4
Το CS συμβαίνει σε ποσοστό 5 – 8% των νοσηλευομένων
ασθενών με STEMI, ενώ αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου των ασθενών με έμφραγμα του μυοκαρδίου που φθάνουν ζωντανοί στο νοσοκομείο.5-7
Οι ασθενείς με NSTEMI εμφανίζουν CS αργότερα και
έχουν υψηλού κινδύνου χαρακτηριστικά όπως, ποιο εκτεταμένη στεφανιαία νόσο, υποτροπιάζουσα ισχαιμία και
έμφραγμα πριν την εμφάνιση του CS.8,9
Οι κλινικές εκδηλώσεις του CS ποικίλουν από απλές αιμοδυναμικές διαταραχές στην αρχική φάση του shock σε
διαταραχές από την ανεπάρκεια τελικών οργάνων που εμφανίζονται με την εξέλιξη του shock. Η τυπική κλινική εικόνα περιλαμβάνει εμμένουσα υπόταση η οποία δεν ανταποκρίνεται στη χορήγηση όγκου συνοδευόμενη με κλινικά
σημεία υποάρδευσης η οποία χρειάζεται φαρμακολογική
ή μηχανική υποστήριξη. Κλινικοί και εργαστηριακοί ορισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί σε μελέτες για το CS.10
Η πρώιμη επαναγγείωση του αποφραγμένου αγγείου σε
ασθενείς με CS μετά από STEMI βελτιώνει την επιβίωση.
Παρά τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν με την πρώιμη
επαναιμάτωση (αγγειοπλαστική - PCI ή αορτοστεφανιαία
παράκαμψη CABG) η εμφάνιση του CS συνοδεύεται με
μεγάλη θνητότητα (50%) παρά τις όποιες παρεμβάσεις
και οι μισοί από τους ασθενείς πεθαίνουν το πρώτο 48ωρο
μετά την εκδήλωση του.11,12
Η επιβίωση μετά από CS έχει βελτιωθεί με αναφερόμενη
θνητότητα στις 30 ημέρες περίπου 40% για μέσης βαρύτητας Shock και >45% για ανθεκτικό shock.8,13
Η αναφερόμενη θνητότητα για CS όταν η αιτία του δεν
είναι ένα ACS είναι 24%.14 Αυτή η μικρότερη θνητότητα
οφείλεται στην διαφορετική παθοφυσιολογία.
Οι μηχανικές συσκευές υποστήριξης των ασθενών με CS
έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Οι ενδείξεις όμως
για την τοποθέτηση των συσκευών αυτών, η επιλογή των
ασθενών, η επιλογή της συσκευής και ο χρόνος τοποθέτησης αποτελούν μέρος ενός σύνθετου προβλήματος που θα
πρέπει να λάβει υπόψη τη σοβαρότητα του shock.
Ο ενδοαορτικός ασκός (Intra Aortic Balloon Pump –
IABP) πρωτοεμφανίστηκε πριν από τέσσερις δεκαετίες
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ήταν η πρώτη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορία σε CS μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και παραμένει ακόμα και σήμερα
ως η συσκευή εκλογής.
Η τοποθέτηση του IABP είναι σχετικά εύκολη, το κόστος
του δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο και οι αγγειακές επιπλοκές
από την τοποθέτηση του είναι σπάνιες.
H χρήση διαδερμικών συσκευών περιορίζεται στην ανάγκη εμπειρίας, στο αυξημένο κόστος και την έλλειψη επιστημονικών αποδείξεων που να στηρίζουν την υπεροχή
τους.15
Στο CS δεν υπάρχει απλά μια μείωση της συσταλτικότητας της καρδιάς αλλά μια πολυοργανική δυσλειτουργία
που περιλαμβάνει ολόκληρο το κυκλοφορικό σύστημα,
ενώ συχνά υπάρχει συστηματική φλεγμονώδη απάντηση
(SIRS) με σοβαρές κυτταρικές και μεταβολικές διαταραχές.16
ΟΡΙΣΜΟΣ
Καρδιογενές shock ορίζεται η κλινική κατάσταση στην
οποία υπάρχει κρίσιμη υποάρδευση τελικών οργάνων λόγων μείωσης της καρδιακής παροχής παρά την επαρκή
ογκαιμία.2 Αποτελεί συχνή αιτία θνητότητας και η αντιμετώπιση της παραμένει πρόκληση παρά τις εξειδικευμένες
θεραπευτικές επιλογές.1
Κλινικά χαρακτηρίζεται από εμμένουσα υπόταση με σημεία υποάρδευσης των οργάνων.17
Ενώ στην κλινική πράξη χρησιμοποιείται ένας ευρύς ορισμός για το CS σε μεγάλες κλινικές μελέτες που αφορούσαν το CS χρησιμοποιήθηκαν αιμοδυναμικές παράμετροι
για τον ορισμό της ίδιας κλινικής κατάστασης (πίνακας 1).
Αυτές οι αιμοδυναμικές παράμετροι μπορεί να ήταν απαραίτητες για την επιλογή των ασθενών που συμμετείχαν
στην καθημερινή κλινική πράξη δεν είναι πάντα εφαρμόσιμες.10
ΑΙΤΙΕΣ
Η συχνότερη αιτία πρόκλησης CS είναι το ΟΕΜ (συνήθως
με ανασπάσεις του ST - STEMI) αλλά οποιαδήποτε αιτία
οξείας δεξιάς ή αριστερής καρδιακής δυσπραγίας μπορεί
να οδηγήσει σε CS (εικόνα 1).10 Το OEM με ανεπάρκεια
της αριστερής κοιλίας αντιπροσωπεύει το 60 - 80% του
CS.20 Το CS εμφανίζεται στο 5 – 10% των ασθενών με οξύ
STEMI και παραμένει η κύρια αιτία θανάτου στους ασθενείς με OEM.2,5,22 Η οξεία ανεπάρκεια της δεξιάς καρδιάς
μπορεί επίσης να προκαλέσει CS.23
Άλλες αιτίες πρόκλησης CS είναι οι καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις, σημαντικές διαταραχές ρυθμού, πνευμονική εμβολή, καρδιακός επιπωματισμός, καρδιομυοπάθεια
Takotsubo, βαλβιδοπάθειες, καρδιομυοπάθεια μετά τον
τοκετό. Οποιαδήποτε οξεία σοβαρή επιδείνωση της καρδιακής παροχής μπορεί να πυροδοτήσει τον καταρράκτη
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Κλινικόρ Οπιζμόρ
SHOCK Trial18
1999

IABP – SHOCK II13
2012

EHS – PCI19
2012
ESC HF Guidelines20
2016

KAMIR – NIN21
2018

Καρδιογενές Shock
Καπδιακή διαηαπασή με κλινικά και βιοσημικά
δεδομένα ιζηικήρ ςποάπδεςζηρ
SBP< 90mmHg για 30min ή ανάγκη για αγγειοδπαζηικά
θάπμακα για ηην διαηήπηζη ηηρ SBP>90mmHg
Δεδομένα για βλάβη ηελικών οπγάνων (διούπηζη<30ml/h,
κπύα άκπα)
Αιμοδςναμικά κπιηήπια: CI<2,2 και PAOP>15mmHg
MBP< 70mmHg ή SBP< 100mmHg παπά ηην επαπκή
σοπήγηζη ςγπών (ηοςλάσιζηον 1 λίηπος κπςζηαλλοειδών
ή 500ml κολλοειδών)
Δεδομένα για βλάβη ηελικών οπγάνων (επηπεαζμένο
επίπεδο ζςνείδηζηρ, κπύο και γλοιώδερ δέπμα και άκπα,
διούπηζη<30ml/h, γαλακηικά>2mmol/L)
SBP< 90mmHg για 30min ή ανάγκη για αγγειοδπαζηικά
θάπμακα για ηην διαηήπηζη ηηρ SBP>90mmHg
Δεδομένα για βλάβη ηελικών οπγάνων και αςξημένο
σπόνο ηπισοειδικήρ επαναπλήπωζηρ
SBP< 90mmHg με επαπκή σοπήγηζη ςγπών με κλινικά
και επγαζηηπιακά δεδομένα για βλάβη ηελικών οπγάνων
Κλινικά ζημεία ςποάπδεςζηρ: Κπύα άκπα, ολιγοςπία,
επηπεαζμένο επίπεδο ζςνείδηζηρ, μικπή πίεζη παλμού
Επγαζηηπιακά ζημεία ςποάπδεςζηρ: μεηαβολική οξέωζη,
αςξημένερ ηιμέρ γαλακηικών, αςξημένερ ηιμέρ
κπεαηινίνηρ.
SBP< 90mmHg για 30min ή ανάγκη για αγγειοδπαζηικά
θάπμακα για ηην διαηήπηζη ηηρ SBP>90mmHg
Δεδομένα για βλάβη οπγάνων (επηπεαζμένο επίπεδο
ζςνείδηζηρ, διούπηζη<30ml/h, κπύα άκπα

Πίνακας 1. Ορισμός του καρδιογενούς Shock (τροποποιημένο από βιβλιογραφική αναφορά 65)

Πίνακας 1 : Οπιζμόρ ηος καπδιογενούρShock (ηποποποιημένο από βιβλιογπαθική αναθοπά
65)

Εικόνα 1. Διεγχειρητική εικόνα σε ασθενή με Καρδιογενές Shock από ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος μετά από έμφραγμα του
μυοκαρδίου. Στην εικόνα Α με το βέλος σημειώνεται τοι σημείο ρήξη ενώ στη Β απεικονίζεται εμφανής διάταση του ωτίου του
δεξιού κόλπου λόγω της υπάρχουσας συμφόρησης.
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Αιηίες πρόκληζης Καρδιογενούς Shock
Ανεπάπκεια Απιζηεπήρ Κοιλίαρ
 Οξύ έμθπαγμα ηος μςοκαπδίος (STEMI, non STEMI)
 Οξεία μςοκαπδίηιρ
 Καπδιομςοπάθεια Takotsubo
 Μςοκαπδιακή θλάζη
 Καπδιομςοπάθεια ηελικού ζηαδίος
 Παπαηεηαμένορ σπόνορ εξωζωμαηικήρ κςκλοθοπίαρ
 ηπηικό Shock με ζοβαπή καηαζηολή ηος μςοκαπδίος
Ανεπάπκεια Γεξιάρ Κοιλίαρ
 Έμθπαγμα δεξιάρ κοιλίαρ
 Σελικού ζηαδίος πνεςμονική ςπέπηαζη
 Οξεία Ανεπάπκεια Καπδιακών Βαλβίδων
 Ιζσαιμικήρ αιηιολογίαρ ανεπάπκεια μιηποειδούρ
 Ρήξη θηλοειδών μςών
 Μςξωμαηώδηρ εκθύλιζη μιηποειδούρ με πήξη ηενόνηιων σοπδών
 Δνδοκαπδίηιδα
 Σπαύμα
Ρήξη Κοιλίαρ
 Ρήξη μεζοκοιλιακού διαθπάγμαηορ
 Ρήξη ελεςθέπος ηοισώμαηορ απιζηεπήρ κοιλίαρ
Πίνακας 2. Αιτίες Καρδιογενούς Shock (τροποποιημένο από βιβλιογραφική αναφορά 23)

Πίνακας 2 : Αιηίερ Καπδιογενούρ Shock (ηποποποιημένο από βιβλιογπαθική αναθοπά 23)
μηχανισμών του CS (πίνακας 2).
καρδίου με αποτέλεσμα τη μείωση της καρδιακής παροΤέλος δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καρδιολογικός ασθε- χής, υπόταση, περιφερική αγγειοσύσπαση και επιπλέον
νής μπορεί να έχει συνυπάρχουσες παθήσεις ή να βρίσκε- ισχαιμία του μυοκαρδίου.1
ται σε φαρμακευτική αγωγή, που να επηρεάζουν το κυ- Η ανεπαρκής καρδιακή παροχή και η αδυναμία του κυκλοφορικό σύστημα έτσι που να είναι δύσκολη η ακριβής κλοφορικού συστήματος να ανταπεξέλθει στις μεταβοαξιολόγηση της συμμετοχής της καρδιακής δυσλειτουρ- λικές ανάγκες του οργανισμού οδηγεί σε βλάβη τελικών
γίας στην κλινική κατάσταση του ασθενούς. Αρκετές μη οργάνων.26
καρδιακές παθήσεις μπορεί να δώσουν παρόμοια κλινική Σήμερα είναι πλέον γνωστό ότι στο CS συμμετέχει συνοεικόνα με το CS.
λικά το κυκλοφορικό σύστημα συμπεριλαμβανομένων και
των περιφερικών αγγείων. Αν και ο ανεπαρκής όγκος αίμαΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
τος είναι το κύριο πρόβλημα, οι ανεπαρκείς αντιρροπιστιΗ κατανόηση της πολυπλοκότητας των παθοφυσιολο- κοί μηχανισμοί μπορεί να συμμετέχουν εξίσου σημαντικά
γικών μεταβολών που επέρχονται στο CS ειδικά όταν στο CS. Η ακραία υποάρδευση των τελικών οργάνων πασχετίζεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου έχει διεξο- ραμένει το κλινικό αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής.
δικά μελετηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες.2,24,25 Παρόλα Η μειωμένη παροχή οξυγονωμένου αίματος έχει επίπτωση
αυτά, πολλά πράγματα δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως κα- όχι μόνο στους περιφερικούς ιστούς αλλά και στην ίδια
θώς υπάρχει απουσία υψηλής ποιότητας κλινικών δεδομέ- την καρδιά. Η περιφερική αγγειοσύσπαση μπορεί να βελνων. Ακόμα και στις περιπτώσεις που το CS οφείλεται σε τιώσει τη στεφανιαία και περιφερική αιμάτωση με κόστος
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο υπάρχει μια ετερογένεια όπως την αύξηση του μεταφορτίου.
STEMI έναντι NSTEMI τύπου Ι ή τύπου ΙΙ, ενώ επιμέ- Στο CS όπως και σε κάθε μορφή shock ενεργοποιούνται
ρους παράμετροι όπως νεφρική ανεπάρκεια, CS μετά από μηχανισμοί συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης με
καρδιακή ανακοπή που επιδρούν στην αντιμετώπιση και απελευθέρωση διαβιβαστών φλεγμονής (ιντερλευκίνη,
TNF-a) οι οποίοι προκαλούν αγγειοδιαστολή και συμβάεπηρεάζουν την έκβαση.
Στο CS επέρχεται μείωση της συσταλτικότητας του μυο- λουν και αυτοί στην θνητότητα.
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Οι μεταβολές αυτές οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο καρδιακής βλάβης, συστηματικής επιδείνωσης και επιπλέον επιδείνωσης της καρδιακής λειτουργίας.
Ο βαθμός της δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας στην
οποία επέρχεται CS συχνά, αλλά όχι πάντα, είναι σοβαρός.
Μπορεί να υπάρχει μια νέα μη αναστρέψιμη βλάβη, αναστρέψιμη ισχαιμία, ή βλάβη από προηγούμενο έμφραγμα.
Η ίδια η καρδιά είναι ίσως το μοναδικό όργανο το οποίο
ωφελείται από τη χαμηλή αρτηριακή πίεση με τη μείωση
του προφορτίου αλλά και συγχρόνως υποφέρει από την
μείωση της ροής στα στεφανιαία αγγεία. Δημιουργείται
έτσι μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι καταστροφική ή ευεργετική.2
Η υποάρδευση προκαλεί απελευθέρωση κατεχολαμινών
οι οποίες αυξάνουν τη συσταλτικότητα και βελτιώνουν
την περιφερική αιματική ροή, αλλά συγχρόνως αυξάνουν
την κατανάλωση οξυγόνου από το μυοκάρδιο ενώ έχουν
αρρυθμογόνο δράση. Η εξωγενής χορήγηση ινοτρόπων
και αγγειοδραστικών φαρμάκων αυξάνουν την καρδιακή
παροχή και την περιφερική αιμάτωση αλλά σε καμία περίπτωση δεν διακόπτουν τον φαύλο κύκλο του CS.
Στα πλαίσια της σύνθετης παθοφυσιολογίας του CS, σοβαρή μείωση της συσταλτικότητας μπορεί να μην οδηγήσει σε CS και αντίστοιχα το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (EF) μπορεί να είναι μέτρια επηρεασμένο σε
ασθενείς με CS. Παρόλα αυτά το EF αποτελεί προγνωστικό δείκτη σε ασθενείς με CS.27
Η μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας με IABP, μπορεί
να υποστηρίξει το κυκλοφορικό και προσωρινά να υποχωρήσει η ισχαιμία του μυοκαρδίου αλλά δεν αποτελεί
οριστική θεραπεία. Ταχεία αποκατάσταση της στεφανιαίας κυκλοφορίας (εάν το CS οφείλεται σε έμφραγμα του
μυοκαρδίου) με τη διενέργεια PCI, μπορεί να διακόψει τον
φαύλο κύκλο του CS και να αυξήσει την επιβίωση.
Αντίστοιχα η δεξιά κοιλία μπορεί να προκαλέσει ή να συμβάλλει στο CS. Σε ασθενείς με ΟΕΜ που περιπλέκεται με
CS η δεξιά κοιλία ευθύνεται μόνο στο 5%.23
Σε φυσιολογικές καταστάσεις ο όγκος παλμού της δεξιάς
κοιλίας θα πρέπει να είναι ίδιος με τον όγκο παλμού της
αριστερής κοιλίας.
Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια επέρχεται όταν η συστολική ή
διαστολική λειτουργία επηρεάζεται πέρα από τις εγγενείς
δυνατότητες των αντιρροπιστικών μηχανισμών του μυοκαρδίου να διατηρεί επαρκή όγκο παλμού.
Όταν η καρδιά αδυνατεί να αντισταθμίσει τις διαστολικές
ή συστολικές πιέσεις των κοιλιών επέρχεται δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.28
Η ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας περιορίζει την πλήρωση
της αριστερής κοιλίας μέσω της μείωσης της καρδιακής
παροχής, ενώ συγχρόνως υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ
των κοιλιών (διάταση της με μετακίνηση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος).29
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Η κλασική θεραπευτική προσέγγιση εστιάζει στη διατήρηση επαρκών πιέσεων πλήρωσης της δεξιάς καρδιάς για
τη διατήρηση του προφορτίου της αριστερής κοιλίας και
της καρδιακής παροχής. Βέβαια οι ασθενείς με CS από
δυσπραγία της δεξιάς έχουν ήδη πολύ αυξημένες τελοδιαστολικές πιέσεις.2,30
Αντιρροπιστικοί μηχανισμοί
Όταν η καρδιακή λειτουργία καταρρέει ενεργοποιούνται
αντιρροπιστικοί μηχανισμοί για την διατήρηση κατά το
δυνατόν αποδεκτής άρδευσης. Οι αντιρροπιστικοί αυτοί
μηχανισμοί δε διαφέρουν με αυτούς που ενεργοποιούνται
σε άλλες μορφές shock μπορεί όμως να επιδεινώσουν επιπλέον την καρδιακή λειτουργία σε ασθενείς με CS.
Αρχικά ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα
το οποίο προκαλεί αγειοσύσπαση, αύξηση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου και της καρδιακής συχνότητας.26
Η αγγεοσύσπαση αυτή γίνεται σε μια προσπάθεια του οργανισμού να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Αυτό προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης και ελαχιστοποιεί την
μείωση της άρδευσης των στεφανιαίων αγγείων αλλά από
την άλλη πλευρά αυξάνει το μεταφορτίο της αριστερής
κοιλίας προκαλώντας επιπλέον επιδείνωση της καρδιακής
λειτουργίας και αύξηση των απαιτήσεων του μυοκαρδίου
σε οξυγόνο.
Η αγγειοσύσπαση που προκαλείται στα αρτηριόλια
των μυών, του δέρματος των σπλάχνων και των νεφρών(προκαλούμενη από την ενεργοποίηση των α αδρενεργικών υποδοχέων) προκαλεί μείωση της αιματικής
ροής και ευθύνεται για την βλάβη από ισχαιμία στα όργανα αυτά.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η διάγνωση του SC είναι κυρίως κλινική και στηρίζεται
στην κλινική εξέταση του ασθενούς παρά την πληθώρα
των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων.
Το 1912 ο Herrick περιέγραψε τα κλινικά χαρακτηριστικά
του CS σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλάμβαναν αδύναμο και γρήγορο σφυγμό,
αδύναμους καρδιακούς τόνους.
Τα κλινικά αυτά χαρακτηριστικά ενώ είναι ξεκάθαρα σε
βαριές καταστάσεις CS δεν είναι πάντα εμφανή ενώ στα
πρώιμα στάδια μπορεί να είναι ποιο ήπια.
Η κλινική εικόνα του CS μπορεί να ποικίλει από αιμοδυναμικές διαταραχές μέχρι κλινικά σημεία από την κακή
άρδευση τελικών οργάνων.10,32
Ασθενείς με CS έχουν χαμηλή αρτηριακή πίεση, κρύα και
υγρά άκρα και δέρμα και πνευμονική συμφόρηση. Τα σημεία αυτά αντανακλούν τη χαμηλή παροχή, την αύξηση
των περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων και την αύξηση
της PAOP.33
Σε ασθενείς που το CS οφείλεται σε ACS στα κλασικά
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συμπτώματα και σημεία προστίθενται οι διαταραχές στο
επίπεδο συνείδησης, υπόταση, αρρυθμίες, δύσπνοια, ορθόπνοια, διάταση των σφαγίτιδων, μείωση της πίεσης παλμού (εικόνα 2).34
Η κλινική αυτή εικόνα μπορεί διαφοροποιείται σε ασθενείς που εμφανίζεται SIRS (υπάρχει στο 25% των ασθενών) ή στους ασθενείς οι στους οποίους εμφανίζεται CS
στα πλαίσια SIRS ή σήψης.35,36
Η χαρακτηριστική κλινική εικόνα περιλαμβάνει:
• Χαμηλή αρτηριακή πίεση
• Μειωμένη παραγωγή ούρων
• Διάταση σφαγίτιδων
• Επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης
• Κρύο και υγρό δέρμα
• Κρύα και κυανωτικά άκρα
• Ταχύπνοια
• Αυξημένο χρόνο τριχοειδικής επαναπλήρωσης
Υπόταση
Η ύπαρξη υπότασης είναι βασική παράμετρος στην διάγνωση του CS, η σοβαρότητα της όμως για τον ορισμό του
shock ποικίλει. Συνήθως ως υπόταση ορίζεται η SAP<90
mmHg, ενώ υπάρχουν μελέτες που ορίζουν λιγότερο από
80 mmHg. Τιμές της SAP>90mmHg που για την διατήρηση τους χρειάζονται υποστήριξη με αγγειοδραστικά
φάρμακα θεωρούνται υπόταση. Οι ασθενείς στα αρχικά
στάδια μπορεί να έχουν κλινικά σημεία CS με συστολική
πίεση >90mmHg.33
Υπόταση από μόνη της χωρίς σημεία περιφερικής υποάρδευσης δεν θα πρέπει να αποτελεί βάση για την διάγνωση του CS. Η δέουσα προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη
μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Μέτρηση με περιχειρίδα
πολλές φορές είναι αναξιόπιστη. Η άμεση μέτρηση της
αρτηριακής πίεσης με την τοποθέτηση αρτηριακής γραμμής αποτελεί την πλέον αξιόπιστο τρόπο μέτρησης.
Ιστική υποξία
Η υποάρδευση που υπάρχει στο CS οδηγεί σε ιστική υποξία. Καθώς δεν υπάρχουν ευρέως διαδεδομένοι και εύκολα εφαρμόσιμοι τρόποι αξιολόγησης της ιστικής υποξίας,
χρησιμοποιούνται εργαστηριακοί δείκτες λειτουργίας των
οργάνων οι οποίοι αντανακλούν την υπάρχουσα ιστική
υποξία. Οι ενδείξεις όμως από τις μετρήσεις αυτές δεν είναι αρκετά ευαίσθητες στο να αξιολογήσουν με ακρίβεια
τη σοβαρότητα της ιστικής υποξίας.
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΗΚΓ
Το ΗΚΓ 12 απαγωγών είναι διαγνωστικό για STEMI αλλά
μπορεί να δώσει πληροφορίες και για άλλες καταστάσεις
(πνευμονική εμβολή, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, τοξικότητα φαρμάκων)
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Εικόνα 2. Χαρακτηριστική εικόνα ασθενούς σε Kαρδιογενές
Shock

Άμεσα με την υποψία του CS θα πρέπει να γίνεται HKG
12 απαγωγών.37
Τα ΗΚ Γραφικά ευρήματα μπορεί να είναι ανασπάσεις του
ST, κατασπάσεις του ST, χωρίς μεταβολές του ST. Μεταβολές του ST σε περισσότερες από 2 συνεχόμενες απαγωγές αποτελεί ένδειξη για επείγουσα επαναγγείωση.38
Το φυσιολογικό ΗΚΓ δεν αποκλείει την ισχαιμία. STEMI
τα οποία περιπλέκονται με CS έχουν μεγαλύτερη θνητότητα.
Στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
είναι εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαρυγή, κολπική μαρμαρυγή, νεοεμφανισθείς αποκλεισμός
σκέλους, επιδείνωση ενός κολποικοιλιακού αποκλεισμού.39
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ
Παρά τους όποιους περιορισμούς η απλή ακτινογραφία
θώρακα παρέχει πληροφορίες για το μέγεθος της καρδιακής σκιάς, εάν υπάρχει συμφόρηση των πνευμόνων, πνευμοθώρακας. Ακόμη μπορεί να βοηθήσει τους κλινικούς
γιατρούς να επιβεβαιώσουν τη σωστή θέση του τραχειοσωλήνα, των συσκευών υποστήριξης της κυκλοφορίας
(Εικόνα 3)
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Η χρήση του υπερήχου είναι το gold standard στην διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση των ασθενών με
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Εικόνα 3. Απλή ακτινογραφία θώρακα σε ασθενή με CS αμέσως μετά την τοποθέτηση ECMO. Διακρίνονται Α: ο τραχειοσωλήνας,
Β: η φλεβική κάνουλα του ECMO και Γ: ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας.

Εικόνα 4. Υπερηχογραφικές εικόνες σε ασθενή με CS από οξεία ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας λόγω ενδοκαρδίτιδας
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οποιαδήποτε μορφή shock.40,41
Στην περίπτωση του CS έχει μεγαλύτερη διαγνωστική αξία
καθώς μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τη συνολική
λειτουργία της καρδιάς, για την αριστερή και την δεξιά
κοιλία, για την λειτουργικότητα των καρδιακών βαλβίδων,
για τον περικαρδιακό χώρο, για την ογκαιμία.
Σημαντικό επίσης είναι ότι οι πληροφορίες δίνονται στο
κρεβάτι του ασθενούς χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση με
ότι αυτό συνεπάγεται στον αιμοδυναμικά ασταθή ασθενή
(Εικόνα 4).

- Ηλεκτρολύτες
- Κρεατινίνη
- Μυοκαρδιακά ένζυμα
- Ηπατικά ένζυμα
- Αέρια αίματος
- Γαλακτικά
με στόχο την εύρεση της υπεύθυνης αιτίας για την αιμοδυναμική αστάθεια. Επιπλέον εξετάσεις όπως αξονική
τομογραφία ή ΤΕΕ μπορεί να είναι χρήσιμες επί υποψίας
πνευμονικής εμβολής, οξύ αορτικού συνδρόμου.

ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ
Η λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την οξυγόνωση,
τους ηλεκτρολύτες, και την επίδραση του CS στα διάφορα
όργανα και συστήματα.
Για παράδειγμα τα επίπεδα της τροπονίνης αντανακλούν
την έκταση της μυοκαρδιακής βλάβης. Βέβαια σε STEMI
με CS δεν θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών εξετάσεων για τη διενέργεια επείγουσας
στεφανιογραφίας.42 To νατριοδιουριτικο πεπτίδιο μπορεί
να είναι αυξημένο43
Το CS προκαλεί μείωση της οξυγόνωσης στους περιφερικούς ιστούς με αποτέλεσμα τη μείωση του PO2 και την
αύξηση του PCO2.
Τα αυξημένα επίπεδα γαλακτικών αν και δεν είναι ειδικοί
δείκτες ιστικής υποξίας συνοδεύονται με αυξημένη θνητότητα.44
Η αναντιστοιχία μεταξύ αναγκών και προσφοράς οξυγόνου θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση στο κορεσμό του
μικτού φλεβικού αίματος. Ιδανικά μετράται από τον καθετήρα της πνευμονικής αρτηρίας, εναλλακτικά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το κεντρικό φλεβικό αίμα από τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα.
Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις των γαλακτικών στο αρτηριακό αίμα και του κορεσμού στο μικτό φλεβικό αίμα
αποτελούν χρήσιμο monitor για την αξιολόγηση της απάντησης του ασθενούς στις θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Ανάλυση αερίων αίματος μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες
για την οξυγόνωση και τον αερισμό του ασθενούς, καθώς
επίσης και την οξεοβασική ισορροπία.
Αυξημένες τιμές κρεατινίνης αντανακλούν νεφρική βλάβη και αντίστοιχα αυξημένες τιμές των ηπατικών ενζύμων
ηπατική βλάβη η οποία συχνά συνοδεύεται με αυξημένες
τιμές προθρομβίνης.45-47

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η σοβαρότητα της κατάστασης των ασθενών με CS η
επικείμενη ή εγκατεστημένη ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων δεν αφήνει περιθώρια για ολιγωρία παραλήψεις ή
λάθη.
Παρά το ότι οι κλινικές μελέτες χρησιμοποιούν αριθμητικές μεταβλητές για το καθορισμό του CS, αυτό από μόνο
του δεν αρκεί καθώς ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να βρίσκονται στο εύρος των τιμών αυτών
χωρίς να είναι σε CS.
Η διάγνωση του CS είναι κυρίως κλινική και στηρίζεται
στην κλινική εξέταση, μπορεί όμως να υποστηριχθεί με
μέτρηση αιμοδυναμικών μεταβλητών.
Για τη διάγνωση του CS δεν αρκεί μόνο η μείωση της
καρδιακής παροχής, θα πρέπει να συνοδεύεται με σημεία
υποάρδευσης.
Η αξιολόγηση όλων των παραμέτρων στα πλαίσια του
εκάστοτε κλινικού περιβάλλοντος είναι σημαντική. Ασθενείς σε αγωγή με β αποκλειστές μπορεί να μην εμφανίσουν
μεγάλη ταχυκαρδία αν και η καρδιακή συχνότητα μπορεί
να είναι μεγαλύτερη από την συνηθισμένη, ενώ αντίστοιχα
ασθενείς με CS από καρδιακό επιπωματισμό ή δυσπραγία
της δεξιάς μπορεί να μην έχουν συμφορημένους πνεύμονες κατά την ακρόαση.
Επιπλέον χαρακτηριστικά μπορεί να αντανακλούν την σοβαρότητα του CS. Υπερβολικά διατεταμένες σφαγίτιδες
σε ασθενή με CS μπορεί να αποτελούν ένδειξη μεγάλης
αύξησης του προφορτίου, ενώ περιφερική κυάνωση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της μειωμένης καρδιακής παροχής ή των, κατά πολύ, αυξημένων περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων. Αυτά βέβαια τα κλινικά σημεία μπορεί
να υπάρχουν σε διάφορες παθολογίες και αιτιολογίες. Διάταση των σφαγίτιδων μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της
δυσπραγίας τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς κοιλία
καρδιάς.
Παρά το ότι η διάγνωση και η αντιμετώπιση του CS δεν
προϋποθέτουν τη χρήση εξειδικευμένου αιμοδυναμικού
monitoring η συσταλτικότητα των κοιλιών και η λειτουργία των βαλβίδων πρέπει επειγόντως να εκτιμούνται με
διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς για να αποκλειστούν μηχανικές επιπλοκές. 48,49

Σε κάθε ασθενή με CS θα πρέπει άμεσα να διενεργείται:
• ΗΚΓ 12 απαγωγών
• Ακτινογραφία θώρακα
• Διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς
• Λήψη εργαστηριακών
- Γενική αίματος
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Διαφορική διάγνωση
Διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από άλλες μορφές
shock όπως:
• Υποβολαιμία
• Αποφρακτικό Shock 
• Μαζική πνευμονική εμβολή
• Άλλες μορφές sock (σηπτικό, αλλεργικό)50
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Στόχος στην αντιμετώπιση του CS είναι η αιμοδυναμική
βελτιστοποίηση για την πρόληψη της ανεπάρκειας οργάνων, συγχρόνως με την αξιολόγηση και αντιμετώπιση πιθανών αναστρέψιμων αιτίων.
Αρχική αξιολόγηση και αντιμετώπιση
Η αναγνώριση του CS είναι σημαντική καθώς αποτελεί το
πρώτο βήμα για την αξιολόγηση της αιμοδυναμικής κατάστασης, της αιτιολογίας, την λήψη ιστορικού και των
κατάλληλων εργαστηριακών εξετάσεων. Η αρχική αξιολόγηση και αντιμετώπιση θα πρέπει να γίνεται οπουδήποτε βρίσκεται ο ασθενής, στο θάλαμο νοσηλείας, στη ΜΕΘ,
στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, στη χειρουργική αίθουσα ή
ακόμα και στον δρόμο πριν την άφιξη του ασθενούς στο
νοσοκομείο.
Στην αρχική αξιολόγηση πέρα από την κλινική εξέταση και
την λήψη ιστορικού θα πρέπει να γίνεται λήψη εργαστηριακών, διενέργεια ΗΚΓ 12 απαγωγών και υπερηχογραφήματος καρδιάς. Ο ασθενής εάν δεν είναι ήδη θα πρέπει
να μεταφέρεται άμεσα στη ΜΕΘ. Τοποθέτηση αρτηριακής
γραμμής για το monitoring της αρτηριακής πίεσης και τη
λήψη αερίων αίματος θα πρέπει να τοποθετείται άμεσα.51
Η τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής για χορήγηση υγρών και αγγειοδραστικών φαρμάκων αποτελεί κοινή πρακτική. Μετρούμενες μεταβλητές από τον κεντρικό
φλεβικό καθετήρα όπως κεντρική φλεβική πίεση (central
venous pressure CVP), κορεσμός του κεντρικού φλεβικού
αίματος (Central Venous Oxygen Saturation ScvO2) και
μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο κεντρικό
φλεβικό αίμα (Central Venous Carbon Dioxide Pressure
PcvCO2) μπορεί να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες τόσο
αρχικά όσο και στην αξιολόγηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων.
Υπερηχογράφημα καρδιά δίνει χρήσιμες πληροφορίες
τόσο για την συσταλτικότητα όσο και για μηχανικές επιπλοκές του εμφράγματος.
Επαναλαμβανόμενες εξετάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της εξέλιξης του ασθενούς αλλά
και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.52
Φαρμακευτική Υποστήριξη
Ιστορικά η χορήγηση ινοτρόπων - αγγειοδραστικών φαρ-
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μάκων υπήρξε η θεραπεία πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση των ασθενών με CS.
Αγγειοδραστικά φάρμακα χορηγούνται στο σύνολο σχεδόν των ασθενών με CS, παρόλα που στις συστάσεις των
κατευθυντήριων οδηγιών των επιστημονικών εταιρειών
των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης ανήκουν στην
κατηγορία ΙΙ με επίπεδο τεκμηρίωσης C.3,53
Στην καθημερινή κλινική πράξη η χορήγηση αγγειοδραστικών φαρμάκων είναι σημαντική για την υποστήριξη
του ασθενούς.
Η χορήγηση των φαρμάκων αυτών δικαιολογείται από το
γεγονός ότι η επαρκής αιμάτωση των περισσοτέρων τελικών οργάνων σχετίζεται με την αρτηριακή πίεση ενώ η
χαμηλή αρτηριακή πίεση συνοδεύεται με αυξημένο κίνδυνο θνητότητας.54
Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στην κλινική εμπειρία και
σε απόψεις ειδικών καθώς απουσιάζουν τυχαιοποιημένες
μελέτες.55-57
Διαφορετικές αιτίες πρόκλησης CS, και διαφορετική αντιστοίχιση μεταξύ καρδιακής παροχής και περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων σε συνάρτηση με τον διαφορετικό
μηχανισμό δράσης του κάθε αγγειοδραστικού παράγοντα,
με δοσοεξαρτόμενη απάντηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του βέλτιστου φαρμάκου για την αιμοδυναμική υποστήριξη του ασθενούς.53,58,59
Η νοραδρεναλίνη αποτελεί φάρμακο εκλογής για την αιμοδυναμική υποστήριξη των ασθενών με CS60 ενώ ο συνδυασμός αγγειοδραστικών φαρμάκων είναι συχνή πρακτική στην κλινική πράξη.61,62
ΧορήγησηΥγρών
Χορήγηση υγρών θα πρέπει να γίνεται σε υπάρχουσα υποβολαιμία καθώς η ύπαρξη της επιδεινώνει τις ήδη υπάρχουσες βλάβες.
Η χορήγηση υγρών στην αρχική αναζωογόνηση των ασθενών με CS αποτελεί πρόκληση καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστοι δείκτες εκτίμησης της ογκαιμίας των ασθενών.
Οι κεντρικές πιέσεις είναι ήδη αυξημένες και αποτελούν
φτωχό δείκτη πρόβλεψης της απάντησης του ασθενούς
στη χορήγηση υγρών.
Μέτρηση της καρδιακής παροχής με μη επεμβατικό τρόπο και χρήση δυναμικών δεικτών όπως ο SVV μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αλλά με περιορισμούς στην αξιοπιστία
στους ασθενείς που δεν βρίσκονται υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.63 Η παθητική ανύψωση των ποδιών
αποτελεί εναλλακτική μέθοδο αλλά το αποτέλεσμα είναι
παροδικό.
Δοκιμασία φόρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
αξιολόγηση της ανάγκης χορήγησης υγρών.64 Και εδώ
υπάρχουν ερωτήματα και προκλήσεις όπως το είδος των
υγρών που θα χορηγηθεί, ο ρυθμός χορήγησης, ο στόχος
(πχ αύξηση της CO) και οι περιορισμοί που σε σχέση με
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την ασφάλεια του ασθενούς. Τα κρυσταλλοειδή διαλύματα
αποτελούν την πρώτη επιλογή, ο όγκος που πρέπει να χορηγηθεί είναι 300 -500ml σε διάστημα 20 -30min με στόχο
την αύξηση της SBP, μείωση της καρδιακής συχνότητας ή
αύξηση της CO στις περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης. Περιορισμοί στη δοκιμασία αποτελούν η
αύξηση των κεντρικών πιέσεων.
Χορήγηση αίματος μπορεί να απαιτηθεί σε χαμηλή αιμοσφαιρίνη. Συνήθως επίπεδα αιμοσφαιρίνης>8 g/dL απαιτούνται για την βελτιστοποίηση της μεταφοράς οξυγόνου.
Τα επίπεδα αυτά δεν είναι απόλυτα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ηλικία του ασθενούς, συνυπάρχουσες
παθήσεις, ανάπτυξη αντιρροπιστικών μηχανισμών.
Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής
Χορήγηση οξυγόνου θα πρέπει να γίνεται άμεσα με στόχο της αύξηση της παροχής οξυγόνου στους ιστούς. Στην
αρχική φάση αντιμετώπισης στόχος θα πρέπει να το
SPO2>90. Το παλμικό οξυγονόμετρο, στους ασθενείς με
CS, δε αποτελεί πάντα αξιόπιστη μέθοδο μέτρησης λόγω
της περιφερικής αγγειοσύσπασης και χρειάζεται λήψη αερίων αίματος για την αξιολόγηση και monitoring της οξυγόνωσης.65
Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσουμε άμεσα είναι: ο
ασθενής μας χρειάζεται διασωλήνωση;
Ασθενείς με CS που εμφανίζουν σοβαρού βαθμού δύσπνοια, υποξυγοναιμία, εμμένουσα ή επιδεινούμενη οξέωση (pH< 7,30), μπορεί να επιδεινωθούν ταχύτατα και να
οδηγηθούν σε καρδιακή ανακοπή.66,67
Σε αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να σκεφθούμε στοματοτραχειακή διασωλήνωση και μηχανική υποστήριξης της
αναπνοής. Ο μηχανικός αερισμός μειώνει τις απαιτήσεις
σε οξυγόνο των αναπνευστικών μυών, μειώνει το έργο της
αναπνοής και μειώνει το μεταφορτίο της αριστερής κοιλίας με την αύξηση των ενδοθωρακικών πιέσεων.

Αιφνίδια μείωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να επέλθει
μετά την έναρξης του μηχανικού αερισμού (συνήθως αποτελεί ένδειξη υποβολαιμίας) και μπορεί να οφείλεται στον
μηχανικό αερισμό, στους κατασταλτικούς παράγοντες που
χρησιμοποιήθηκαν για την στοματοτραχειακή διασωλήνωση ή και στα δύο. Καθώς οι αιμοδυναμικές ισορροπίες
είναι λεπτές στους ασθενείς με CS, στο βωμό της διατήρησης της αιμοδυναμικής σταθερότητας θυσιάζεται η αναισθησιολική ορθότητα.
Μικροί αναπνεόμενοι όγκοι (5 -7 ml/kg) πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία των πνευμόνων και την
αποφυγή της δυσπραγίας της δεξιάς κοιλίας.
Πρωτογενής Αγγειοπλαστική
Η πρωτογενής αγγειοπλαστική (PCI) αποτελεί ίσως την
σημαντικότερη παρέμβαση σε ασθενή με CS οφειλόμενο σε STEMI (εικόνα 5). Hγρήγορη εναναγγείωση είναι
σημαντικότερη από οποιαδήποτε επιθετική θεραπεία στην
αντιμετώπιση του CS.26,68
Η πρώιμη επαναγγείωση συνιστάται σε ασθενείς με CS
οφειλόμενο σε καρδιακή ανεπάρκεια μετά από NSTEACS (κατηγορία Ι επίπεδο τεκμηρίωσης Β).8,68,69,70
Επείγουσα επαναγγείωση με CABG μπορεί να ενδείκνυται
σε αδυναμία διενέργειας ή αποτυχία PCI, ανατομία στεφανιαίων αγγείων ακατάλληλη για PCI, μηχανικές επιπλοκές
του εμφράγματος (ρήξη κοιλίας), η ηλικία από μόνη της
δεν αποτελεί αντένδειξη. Η επαναγγείωση πολλών αγγείων έδειξε υπερέχει.21
Σε ασθενείς με STEMI και CS και ο αναμενόμενος χρόνος
επαναγγείωσης είναι >120min, συνιστάται άμεση θρομβόλυση και μεταφορά σε νοσοκομείο με δυνατότητα PCI.
Με την άφιξη στο νοσοκομείο συνιστάται επείγουσα στεφανιογραφία ανεξάρτητα από το εάν έχει υποχωρήσει η
μεταβολή του ST και τον χρόνο από την θρομβόλυση.3

Εικόνα 5. Επαναγγείωση σε ασθενή με Καρδιογενές Shock μετά από πλήρη απόφραξη της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας
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ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Η χρήση μηχανικών συσκευών υποστήριξης της κυκλοφορίας για χρόνια περιοριζόταν στον IABP και στο
ECMO.71-73
IABP
Ο ενδοαορτικός ασκός (ΙΑΒP) παραμένει η συχνότερα
χρησιμοποιούμενη συσκευή υποστήριξης της κυκλοφορίας σε ασθενείς με CS.74,75
Η λογική της χρησιμότητας του IABP έγκειται στη σκέψη
ότι αφού η αιμάτωση της καρδιάς δια των στεφανιαίων
αγγείων γίνεται στην διαστολική φάση, εάν ενισχύσουμε
την φάση αυτή μπορεί να αυξηθεί η ροή στα στεφανιαία
αγγεία, να βελτιωθεί η συστηματική αρτηριακή πίεση και
να μειωθούν οι απαιτήσεις σε οξυγόνο.76
Οι Μουλόπουλος και συν. δημοσίευσαν τον 1962 εάν
ασκό ο οποίος μπορούσε να φουσκώνει να ξεφουσκώνει
στη διάρκεια του καρδιακού κύκλου.77
Το 1968 ο Kantrowitz ανέφερε βελτίωση της συστηματικής αρτηριακής πίεσης και της διούρησης με την χρήση
του ΙΑΒP σε δύο ασθενείς με CS, ένας από τους οποίους
επιβίωσε και εξήλθε από το νοσοκομείο.78
Οι αιμοδυναμικές επιδράσεις από την χρήση του IABP
οφείλονται στην επίδραση του στο προφορτίο στο μεταφορτίο και στην αιμάτωση των στεφανιαίων αγγείων.79
Με το φούσκωμα του IABP επέρχεται μια μετατόπιση του
όγκου που επιφέρει μεταβολές στην στεφανιαία κυκλοφορία με ανακατανομή της αιματικής ροής και μεταβολές
στην κατανάλωση οξυγόνου.80,81
Το ξεφούσκωμα του μπαλονιού που γίνεται στο τέλος της
διαστολικής φάσης λίγο πριν την έναρξη της ισογκαιμικής
σύσπασης μειώνει τις αντιστάσεις τις οποίες θα πρέπει να
υπερνικήσει η αριστερή κοιλία για την προώθηση του αίματος μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το μεταφορτίο.
Τα αιμοδυναμικά πλεονεκτήματα του IABP είναι μείωση
του μεταφορτίου της αριστερής κοιλίας, αύξηση του όγκου
παλμού και της καρδιακής παροχής, βελτιστοποίηση της
αιματικής ροής στα στεφανιαία, μείωση της κατανάλωσης
οξυγόνου από το μυοκάρδιο, μείωση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας, μείωση της πίεσης των
πνευμονικών τριχοειδών.74
Πριν την καθιέρωση της επαναγγείωσης στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ο ΙΑΒP δεν απέδειξε ότι βελτιώνει την
έκβαση σε σύγκριση με την κλασική θεραπεία σε ασθενείς
με SC προφανώς γιατί δεν κατάφερνε να αυξήσει την αιματική ροή περιφερικά του στενομένου αγγείου.82,83
Μετά την καθιέρωση της επαναγγείωσης η χρήση του
IABP φάνηκε ότι βελτιώνει την έκβαση προφανώς με την
υποστήριξη του ασθενούς στην περίοδο του απόπληκτου
μυοκαρδίου.
Νεότερες μελέτες έδειξαν ότι η τοποθέτηση του IABP δεν
βελτίωσε την επιβίωση των ασθενών με STEMI και CS
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χωρίς μηχανικές επιπλοκές,85 Ενώ δεν κατάφερενα περιορίσει την εμφραγματική περιοχή σε ασθενείς με εκτεταμένο πρόσθιο έμφραγμα.86 Για αυτό δεν συστήνεται η χρήση
του IABP ως ρουτίνα σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου και CS αλλά η χρήση του μπορεί να συζητηθεί σε επιλεγμένους αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς.
Παρά την έλλειψη ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων που
να δείχνουν το όφελος από τη χρήση του IABP σε ασθενείς με CS οι περισσότεροι συγγραφείς πιστεύουν ότι η
χρήση του παίζει σημαντικό ρόλο στην σταθεροποίηση
των ασθενών, είναι ασφαλής, έχει χαμηλό κόστος, συγκριτικά με άλλες συσκευές, η τοποθέτηση του είναι εύκολη
και μπορεί να τοποθετηθεί και σε μέρη με περιορισμένες
δυνατότητες.
Η τοποθέτηση του IABP σε ασθενείς με αιμοδυναμική
αστάθεια ανήκει στην κατηγορία IIa σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της American College of Cardiology/
American Heart Association (ACC/AHA) και στην κατηγορία IIb σύμφωνα με της κατευθυντήριες οδηγίες της
European Society of Cardiology (ESC).8,87
ECMO
Η εξωσωματική κυκλοφορία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Gibbon το 1953 σε καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις.Το ECMO είναι μια τροποποιημένη συσκευή
εξωσωματικής κυκλοφορίας η οποία παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης της αναπνοής και της κυκλοφορίας
εκτός της χειρουργικής αίθουσας.88 Το ECMO αναρροφά
το αίμα δια μέσου μιας κάνουλας και αφού το οξυγονώσει
με την βοήθεια ενός οξυγονωτή μεμβράνης το επιστρέφει
στην κυκλοφορία διά μέσους μιας άλλης κάνουλας με την
χρήση μια φυγόκεντρης αντλίας. Ανάλογα με το που έχουν
τοποθετηθεί οι κάνουλες το ECMO μπορεί να είναι αρτηριοφλεβικό (Veno-arterial VA) ή φλεβοφλεβικό (Venovenous VV)
ToVV ECMO υποστηρίζει μόνο την αναπνευστική λειτουργία και χρησιμοποιείται σε ασθενείς με αναπνευστική
ανεπάρκεια.
Το VA ECMO αναρροφά το αίμα από τον δεξιό κόλπο και
το επιστρέφει στην λαγόνιο αρτηρία.89
Το ECMO χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε παιδιατρικούς
ασθενείς και αργότερα το 1972 σε καρδιοχειρουργικούς
ασθενείς.90
Οι αρχικές μελέτες με την χρήση ECMO σε καρδιογενές
shock έδειξαν επιβίωση 25 – 30% αλλά οι ενδείξεις ήταν
μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση ανεπάρκεια της
αριστερής κοιλίας σε CS.91-93
Ποιο πρόσφατες μελέτες έδειξαν βελτίωση της επιβίωσης
με την χρήση ECMO για υποστήριξη της καρδιά μετά από
καρδιογενές shock.94
Σε ποιες περιπτώσεις σε SC χρησιμοποιείται ECMO είναι
δύσκολο να αξιολογηθεί καθώς δεν υπάρχουν τυχαιοποι-
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Εικόνα 6. AV ECMO σε ασθενή με Kαρδιογενές Shock

ημένες μελέτες για να υπάρξει συναίνεση μεταξύ των επιστημονικών εταιρειών.89
Η ECS στις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση
του STEMI τοποθετεί το ECMO στην κατηγορία IIb σε
ασθενείς με CS.95
Η χρήση του ECMO μπορεί να εξετασθεί σε ανθεκτικό
CS με συνεχιζόμενη υποάρδευση τελικών οργάνων και
σαν γέφυρα προς επείγουσα μεταμόσχευση ή τοποθέτηση
ventricular assist device (VAD). Συνδυασμός ECMO και
IABP μπορεί να βελτιώσει την έκβαση με την μείωση του
μεταφορτίου.96
Αν και ο IABP χρησιμοποιείται ευρέως η αιμοδυναμική
υποστήριξη και προστασία που παρέχει στο μυοκάρδιο
είναι μέτρια ενώ αντίστοιχα το ECMO παρέχει πλήρη αιμοδυναμική υποστήριξη αλλά είναι αρκετά πολύπλοκο και
χρειάζεται τεχνικούς εξωσωματικής για αυτό και δύσκολα
χρησιμοποιείται εκτός του περιβάλλοντος των καρδιοχειρουργικών κλινικών.
Αυτοί οι περιορισμοί έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη νέων
διαδερμικών συσκευών μηχανικής υποστήριξης με δυνατότητες καλύτερης υποστήριξης της κυκλοφορίας με στόχο τη μείωση της θνητότητας στους ασθενείς αυτούς.
Συσκευές Υποστήριξης της Αριστερής Κοιλίας
Οι συσκευές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με CS είναι:
Η Tandem Heart (Tandem Life, Pittsburgh, PA, USA)
μπορεί να προσφέρει μηχανική υποστήριξη της καρδιάς
(>4l/min) με συνεχή ροή με μια φυγόκεντρη αντλία. Αντλεί
το οξυγονωμένο αίμα από τον αριστερό κόλπο δια μέσου
μιας κάνουλας 21Fr (προωθείται στον αριστερό κόλπο δια
μέσου του μεσοκολπικού διαφράγματος) και το προωθεί

87

Εικόνα 7. Άμεση αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας μετά την εφαρμογή ECMO σε ασθενή με CS

στην κοιλιακή αορτή ή στην λαγόνιο αρτηρία μέσω μιας
δεύτερης κάνουλας 15 – 17 Fr.97
Παρά την άμεση αιμοδυναμική βελτίωση δεν βελτίωσε
την τελική έκβαση.98, 99
Η Impella (Abio Med, Danvers, MA, USA) παρέχει συνεχή μη παλμική ροή, προωθώντας το αίμα το από την αριστερή κοιλία στην ανιούσα θωρακική αορτή. Σε αντίθεση
με τον IABP δεν χρειάζεται πυροδότηση από το ΗΚΓ ή το
αρτηριόγραμμα και μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον
ταχυαρρυθμιών ή άσφυγμης ηλεκτρικής δραστηριότητας.
Η συσκευή υπάρχει σε τρείς τύπους Impella LP 2.5 (επιτυγχάνει παροχή 2,5l/min), Impella CP (επιτυγχάνει παροχή 3,7l/min) και Impella LP 5.0 (επιτυγχάνει παροχή
5 l/min). Ενώ οι δύο πρώτες μπορούν να τοποθετηθούν
διαδερμικά διά μέσου 12–14Fr εισαγωγέα η τελευταία
απαιτεί χειρουργική παρασκευή για την τοποθέτηση της.
Και αυτή η συσκευή δεν έχει καταφέρει να αποδείξει την
υπεροχή της στην επιβίωση των ασθενών.100 - 102
Παρά την συνεχώς βελτιούμενη τεχνολογία οι συσκευές
υποστήριξης της καρδιάς δεν έχουν αποδείξει την υπεροχή
τους καθώς αδυνατούν να προσφέρουν πλήρη υποστήριξη
της καρδιακής λειτουργίας, δεν είναι εύκολες στην τοποθέτησης τους, ο χρόνος παραμονής τους είναι περιορισμένος και το κόστος τους αυξημένο.
Παρόλα αυτά πρώιμη χρήση μηχανικών συσκευών υποστήριξης του κυκλοφορικού συστήματος όταν τα ινότροπα και αγγειοδραστικά φάρμακα ανεπαρκούν και χρειάζεται συνεχώς αυξανόμενη δόση, μπορεί να βοηθήσει στη
διακοπή του φαύλου κύκλου του CS.
Η επιλογή της κατάλληλης συσκευής αποτελεί δύσκολη
απόφαση, και χρειάζονται επιπλέον μελέτες για την άντληση αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την χρησιμότητα το-
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ποθέτησης των συσκευών αυτών αλλά και την αξιολόγηση
της πιθανής ματαιοπονίας σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών με CS.16
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες
των μηχανικών συσκευών υποστήριξης της κυκλοφορίας
φαίνονται στον πίνακα 3.
MONITORING
Παρά το ότι η κλινική εξέταση είναι σημαντική και η διάγνωση του CS είναι κλινική, από μόνη της δεν αρκεί για
να βοηθήσει τους κλινικούς γιατρούς να αναγνωρίζουν τις
κύριες αιμοδυναμικές διαταραχές και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών.
Το αιμοδυναμικό monitoring συνιστάται για τον προσδιορισμό του είδους του shock, για την επιλογή της πλέον
κατάλληλης θεραπείας, και την αξιολόγηση της απάντησης του ασθενούς.103
Οι στόχοι στο αιμοδυναμικό monitoring πρέπει να εστιάζονται στη διατήρηση της αιμοδυναμικής σταθερότητας
και της επαρκούς άρδευσης των ιστών.65
Η τοποθέτηση αρτηριακής γραμμής για την άμεση μέτρησης της συστηματικής αρτηριακής πίεσης αποτελεί εκ των
ων ουκ άνευ στην αντιμετώπιση ασθενών με CS, καθώς
μας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο για τη μέτρηση της BP
αλλά και λήψη δείγματος για ανάλυση αερίων αίματος.
Η τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα θεωρείται
απαραίτητη στην αντιμετώπιση των ασθενών με CS. Η

τοποθέτηση του στην άνω κοίλη φλέβα, παρέχει τη δυνατότητα για μέτρηση της CVP και λήψη αερίων αίματος.
Η χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων με οπτική ίνα
επιτρέπει το συνεχές monitoringτου ScvO2.
Η μέτρηση της CVP για την αξιολόγηση της ογκαιμίας δεν
συνιστάται καθώς δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη του προφορτίου.48,104
Ο ρόλος του επεμβατικού monitoring με τη χρήση του καθετήρα της πνευμονικής αρτηρίας σε ασθενείς με CS δεν
είναι αποσαφηνισμένος. Δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα
που να αποδεικνύουν το όφελος από τη χρήση του στην
αντιμετώπιση των ασθενών με CS. Οι μη επεμβατικές
τεχνικές και η χρήση του υπερήχου κερδίζουν συνεχώς
έδαφος. Παρόλα αυτά η χρήση του PAC μπορεί να δώσει
σημαντικές πληροφορίες χρήσιμες στην αντιμετώπιση του
CS και για αυτό το λόγο πολλοί συγγραφείς συνεχίζουν να
προτείνουν τη χρήση του.105,106 Ιδιαίτερα χρήσιμος είναι
σε ασθενείς με CS λόγω παθολογίας της δεξιάς καρδιάς.29
Η μέτρηση του SvO2 με την λήψη αίματος από την πνευμονική αρτηρία ή το συνεχές monitoring με την χρήση
PAC με οπτική ίνα αποτελεί αξιόπιστο δείκτη βαρύτητας αλλά και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των
θεραπευτικών παρεμβάσεων. Χαμηλές τιμές SvO2 είναι
ενδεικτικές χαμηλής καρδιακής παροχής, αναιμίας, υποξυγοναιμίας ή αύξησης της κατανάλωσης οξυγόνου. Μείωση του SvO2 υπάρχει σχεδόν πάντα στο CS, αλλά μπορεί
να υπάρχει και σε άλλες μορφές Shock όπως υποβολαιμι-
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κό ή αποφρακτικό. Η μέτρηση του SvO2
μπορεί να μας βοηθήσει στην αξιολόγηση της απάντησης του ασθενούς στις θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Η χρήση των υπερήχων βοηθάει πέρα
από την αξιολόγηση της σφαιρικής λειτουργίας της καρδιάς την αναγνώριση
των μηχανικών επιπλοκών του εμφράγματος του μυοκαρδίου όπως ρήξη θηλοειδών μυών, ρήξη του μεσοκοιλιακού ή
ρήξη του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας.32,53
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Οξεία νεφρική βλάβη είναι συχνή επιπλοκή του CS και αυξάνει την θνητότητα.107 Συμβαίνει σε ποσοστό 13 - 28%
ενώ το 20% των ασθενών θα χρειασθεί
συνεχή αιμοδιήθιση.108,109
Πρώιμη διόρθωση της υποβολαιμίας
και αιμοδυναμική βελτιστοποίηση είναι
σημαντική στην πρόληψη της οξείας νεφρική βλάβης. Η υπερβολική χορήγηση
υγρών δεν φαίνεται να βοηθάει ενώ διουρητικά θα πρέπει να χορηγούνται μόνο
μετά την σταθεροποίηση του ασθενούς.
Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την αντιμετώπιση
των ασθενών με STEMI και SC φαίνονται στον πίνακα 4.
Εικόνα 8. Συσκευές μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας

(Α: ABIOMED AB 5000 και Β: iVAC Pulse Cath)
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
• Το CS αποτελεί μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή του ασθενούς.
• Η υποάρδευση των ζωτικών οργάνων
• Η χρήση του PAC μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφοκαι των άκρων παραμένει το κύριο χαρακτηριστικό του
ρίες
CS.
• Διενέργεια ΤΤΕ θα πρέπει να γίνεται στην αρχή και να
• Η διάγνωση του CS είναι κλινική.
επαναλαμβάνεται για την αξιολόγηση της εξέλιξης.
• Ο κλινικός γιατρός θα πρέπει άμεσα να αναγνωρίσει και • Λήψη αερίων αίματος και εργαστηριακών πρέπει να γίνα αντιμετωπίσει την αιτία πρόκλησης του πριν επέλνεται στην αρχική φάση αντιμετώπισης.
θουν μη ανατάξιμες βλάβες στα ζωτικά όργανα.
• Άμεση επαναγγείωση εάν η αιτία του CS είναι το έμ• Οι ασθενείς με CS είναι βαριά πάσχοντες και θα πρέπει
φραγμα του μυοκαρδίου.
το γρηγορότερο να μεταφέρονται στη ΜΕΘ.
• Μηχανικές συσκευές υποστήριξης του κυκλοφορικού
• Άμεσα θα πρέπει να εγκαθίσταται monitoring.
υπερέχουν των φαρμάκων και δίνουν περιθώρια χρόνου
• Σε κάθε υποψία CS πρέπει να γίνεται ΗΚΓ 12 απαγωγών
για την ανάκαμψη της καρδιάς.
για την πιθανότητα εμφράγματος του μυοκαρδίου.
• Ο IABP είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μηχανική
• Τοποθέτηση αρτηριακής γραμμής για την παρακολούθησυσκευή υποστήριξης της κυκλοφορίας.
ση της αρτηριακής πίεσης και την λήψη αερίων αίματος • Το VA ECMO δίνει την δυνατότηταπλήρους υποστήριθεωρείται απαραίτητη.
ξης της κυκλοφορίας και της αναπνοής
• Τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής είναι χρήσιμη.
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Σπζηάζεηο

Ανηιμεηώπιζη αζθενών ζε Καρδιογενές Shock
Καηεγνξία

Άκεζε PCI ζπληζηάηαη ζε αζζελείο κε CS εάλ ε αλαηνκία
ηωλ ζηεθαληαίωλ αγγείωλ είλαη suitable εάλ δελ ην
επηηξέπεη ή είλαη αλεπηηπρήο ζπληζηάηαη CABG
Τνπνζέηεζε αξηεξηαθήο γξακκήο γηα ην monitoring ηεο
αξηεξηαθήο πίεζεο
Άκεζε δηελέξγεη ππεξερνγξαθήκαηνο θαξδηάο γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο ζπζηαιηηθόηεηαο ηωλ θνηιηώλ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηωλ βαιβίδωλ, ηεο νγθαηκίαο θαη αλίρλεπζε
πηζαλώλ κεραληθώλ επηπινθώλ
Οη κεραληθέο επηπινθέο ζα πξέπεη λα αληηκεηωπίδνληαη
όζν ην δπλαηόλ πξώηκα ζε ζπδήηεζε κεηά από ζπδήηεζε
ζην HeartTeam.
Χνξήγεζε νμπγόλνπ θαη κεραληθή ππνζηήξημεο ηεο
αλαπλνήο αλάινγα κε ηα αέξηα αίκαηνο θαη ηελ θιηληθή
εηθόλα ηνπ αζζελνύο
Θξνκβόιπζε ζπζηήλεηαη ζηνπο αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ
CS θαη ε πξωηνγελήο PCI δελ πξνβιέπεηαη λα είλαη
δηαζέζηκε ζηα επόκελα 120min από ηελ δηάγλωζε ηνπ
STEMI θαη εθόζνλ έρνπλ απνθιεηζηεί νη κεραληθέο
επηπινθέο.
Πιήξεο επαλαγγείωζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε
αζζελείο κε
Η ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε αζζελείο κε
αηκνδπλακηθή αζηάζεηα / θαξδηνγελέο shock ιόγω
κεραληθώλ επηπινθώλ.
Αηκνδπλακηθό monitoring κε ηελ ηνπνζέηεζε θαζεηήξα
ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο κπνξεί λα εμεηαζζεί γηα
ηελ επηβεβαίωζε ηεο δηάγλωζεο ή ωο νδεγόο γηα ηελ
ζεξαπεία.
Αηκνδηήζεζε κπνξεί λα ζπδεηεζεί ζε αζζελείο κε
αλζεθηηθή ζπκθόξεζε ηωλ πλεπκόλωλ ε νπνία δελ
αληαπνθξίζεθε ζηα δηνπξεηηθά.
Ιλόηξνπα/ αγγεηνζπζπαζηηθά θάξκαθα ζα πξέπεη λα
εμεηάδνληαη γηα ηελ αηκνδπλακηθή ζηαζεξνπνίεζε.
Μηθξήο δηάξθεηαο κεραληθή ππνζηήξημε ηεο θαξδηάο ζα
πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζε αζζελείο κε αλζεθηηθό shock.
Η ρξήζε ωο ξνπηίλα ηνπ IABP δελ ελδείθλπηαη
Routineintra-aorticballoon
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Πίνακας 4. Συστάσεις για την αντιμετώπιση των ασθενών με STEMI και CS (Τροποποιημένο από τη βιβλιογραφία 3)

Πίλαθαο 4: Σπζηάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ αζζελώλ κε STEMIθαη CS (Τξνπνπνηεκέλν
από ηε βηβιηνγξαθία 3)
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ABSTRACT
Cardiogenic Shock
Vasileios Grosomanidis, Barbara Fyntanidou, Chrysoula Probitsaki, Konstantinos Kapanidis, Anastasia
Nikopoulou, Eleptheria Palaska, Stavros Saoulidis, Magdalena Kyparissa
Cardiogenic Shock [CS] is a condition which is characterized by severe end organ hypoperfusion caused by diminished
cardiac output.
In most of the cases, CS is associated with acute myocardial infraction [AMI] with ST segment elevation with or without
mechanical complications. Usually CS is observed in cases of excessive damage in the left ventricle but it could also
follow right ventricular infraction. In 2/3 of the patients, who develop MI associated CS, shock is not present at the
hospital admission and it occurs within the first 48hrs.
Diagnosis can be based οn simple and easily identifiable clinical criteria without the need of advanced monitoring.
Classic clinical presentation includes severe hypotension unresponsive to fluids accompanied by clinical signs of
hypoperfusion. Several clinical and laboratory indicators have been used in clinical studies such as systolic blood pressure
[SBP] <90mmHg for 30min or the demand of vasopressor administration in order to keep SBP>90mmHg, pulmonary
congestion, increased left ventricular end-diastolic pressure, clinical and laboratory findings of hypoperfusion (at least
one) such as altered mental status, cold and clammy skin, oligouria and increased lactic acid levels.
The severity of patients with CS and multiple organ dysfunction (which is in most of the cases already established at
initial diagnosis) does not allow any delays, negligence and mistakes.
Management of CS should be focused on hemodynamic improvement in order to prevent organ failure and at the same time
on early identification, evaluation and treatment of any possible reversible cause. CS management includes administration
of vasopressors, mechanical circulatory support devices and treatment of the underlying cause. Vasopressors are
administered in the majority of the patients with CS to improve hemodynamics since adequate organ perfusion is related
to the blood pressure and low blood pressure is associated with increased mortality risk. Combination of vasopressors
is a common clinical practice. However, we should keep in mind that short term stabilization with increased doses of
vasopressors without treatment of the underlying cause may have the opposite results such as increased afterload and
higher oxygen demands, deterioration of the microcirculation, triggering of arrhythmias and finally increase of mortality.
Primary coronary intervention [PCI] is the most essential therapeutic intervention for patients with STEMI complicated
by CS. Immediate coronary reperfusion is far more important than any other aggressive therapy in the management
of CS. Mechanical circulatory support devices have remarkably progressed over the last decades. However, several
factors complicate this complex situation such as recognizing the specific indications for MCS devices implementation,
selection of the most appropriate device for each patient and the associated high cost. CS severity, specific risk factors
for each patient and potential futility should be taken into account and evaluated in every case.
The intra‐aortic balloon pump [IABP] remains the most common support device used in CS because its insertion is
relatively easy and does not require the use of advanced equipment and moreover the related vascular complications are
rare.
Venous‐arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation [ECMO] can be used for the support of those patients.
Nevertheless, ECMO initiation requires certain technology support, which can only be found in hospitals with
cardiosurgical facilities.
Despite the better understanding of the underlying pathophysiological mechanisms and the great improvements both in
diagnosis and in therapy (by improving the existing older interventions and by developing new ones) CS management
remains challenging since its mortality levels are still high.
Key words: Cardiogenic Shock
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