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ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΑΠΛΖΞΗΑ (SHOCK) -

νξηζκόο

 Με ην όξν shock ραξαθηεξίδεηαη ε θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλεη κείσζε ηεο άξδεπζεο 

ησλ ηζηώλ, κε απνηέιεζκα κείσζε ηεο ηζηηθήο 

νμπγόλσζεο

 Πξνζνρή: ε παξνπζία ππόηαζεο δελ είλαη 

πάληα αλαγθαία

SHOCK= ειαηησζε άξδεπζεο / 

νμπγόλσζεο ησλ ηζηώλ



Κπξηώηεξεο κνξθέο ηεο θπθινθνξηθήο 

θαηαπιεμίαο (shock)

 ΤΠΟΟΓΚΑΗΜΗΚΟ shock (κείσζε πξνθνξηίνπ)

- Αηκνξξαγία 

- Απώιεηα πγξώλ (έκεηνη, δηάξξνηεο, εγθαύκαηα)

 ΚΑΡΓΗΟΓΔΝΔ shock (αλεπάξθεηα θαξδηαθήο 
αληιίαο θαη κείσζε ηνπ όγθνπ παικνύ)

- Έκθξαγκα, αξξπζκία, ζηέλσζε ανξηηθήο,

αλεπάξθεηα κηηξνεηδνύο βαιβίδαο,
θαξδηνκπνπάζεηα

- Δμσθαξδηαθά αίηηα (π.ρ. πλεπκνληθή εκβνιή, 
επηπσκαηηζκόο)

 shock ΚΑΣΑΝΟΜΖ (DISTRIBUTIVE)
(αγγεηνδηαζηαιηηθό shock, ρακειέο αγγεηαθέο 

πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο)

- ΖΠΣΗΚΟ,  ΑΝΑΦΤΛΑΚΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΝΔΤΡΟΓΔΝΔ shock
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Shock

ΚαρδιογενέςYποογκαιμικό

Αναθσλακηικό ηπηικό

Distributive
(αγγειοδιαζηαληικό

shock με ταμηλές

αγγειακές

ανηιζηάζεις)

Νεσρογενές

ΚΤΡΙΩΣΕΡΕ ΜΟΡΦΕ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΑΣΑΠΛΗΞΙΑ (SHOCK)



Καξδηνγελέο shock

Μείσζε ζπζηαιηηθόηεηαο

 Ομύ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ

 Απώιεηα κάδαο αξηζηεξήο 

θνηιίαο

 Αλεπάξθεηα δεμηάο θνηιίαο

 Αλεύξπζκα αξηζηεξήο θνηιίαο

 Καξδηνκπνπάζεηα

 Θιάζε κπνθαξδίνπ

 Μπνθαξδίηηο

 Αξξπζκίεο/απνθιεηζκνί

Μεραληθό εκπόδην ζηελ 

εμώζεζε αίκαηνο

 Βαιβηδνπάζεηα

 Γηαρσξηζηηθό αλεύξπζκα 

ανξηήο

 Ρήμε κεζνθνηιηαθνύ 

δηαθξάγκαηνο

 Μαδηθή πλεπκνληθή εκβνιή

 Καξδηαθόο επηπσκαηηζκόο



Νεπξνγελέο shock

 Μεραληζκόο: απώιεηα ηεο απηόλνκεο λεύξσζεο ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο (αξηεξηόιηα, θιέβεο, 

κηθξέο θιέβεο, κπνθάξδην)

 ΑΗΣΗΑ

ηξαπκαηηθή βιάβε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο

αλαηζζεζία

πόλνο

θάξκαθα

λεπξνινγηθέο παζήζεηο



Νεπξνγελέο shock

 Υαξαθηεξίδεηαη από απώιεηα ηνπ αγγεηαθνύ 

ηόλνπ

 Κιηληθά ζεκεία: ππόηαζε, βξαδπθαξδία, 

αηκνδπλακηθή αζηάζεηα

 Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε: πγξά θαη 

αγγεηνζπζπαζηηθά θάξκαθα



επηηθό shock

 Μεραληζκόο: έθιπζε θιεγκνλσδώλ νπζηώλ -

κεζνιαβεηώλ, νη νπνίεο νδεγνύλ ζε

1. βιάβε ηνπ ελδνζειίνπ ησλ κηθξώλ αγγείσλ

2. πάξεζε ηνπ αγγεηαθνύ δηθηύνπ

ΑΗΣΗΑ:

ήςε



ΑΝΑΦΤΛΑΚΣΗΚΟ SHOCK

 Mαδηθή απειεπζέξσζε ηζηακίλεο ιόγσ 

αιιεξγηθήο αληίδξαζεο ππεξεπαηζζεζίαο 

(ηξνθέο, θάξκαθα, δήγκαηα εληόκσλ, 

κεηάγγηζε)

 Απμεκέλε δηαπεξαηόηεηα ηξηρνεηδώλ, κε 

αγγεηνδηαζηνιή, ειάηησζε ηεο θιεβηθήο 

επηζηξνθήο θαη πηώζε ηελ αξηεξηαθήο 

πίεζεο



πλήζε θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ shock:

 Τπόηαζε (ότι απόλσηα αναγκαία!)

- ζπζηνιηθή πίεζε< 90 mmHg

 Κξύν, πγξό δέξκα (αγγεηνζπζπαζηηθόο κεραληζκόο 

γηα λα νδεγεζεί ην αίκα ζηα δσηηθά όξγαλα)

- εμαίξεζε: ην δεζηό δέξκα ζηελ πξώηκε θάζε ηνπ

distributive shock

 Οιηγνπξία (κεηώζε άξδεπζεο λεθξώλ)

 Γηαηαξαρή επηπέδνπ ζπλείδεζεο (κείσζε άξδεπζεο                   
εγθεθάινπ)

Δξγαζηεξηαθό εύξεκα ηνπ shock:

 Μεηαβνιηθή νμέσζε



ΣΑΓΗΑ ΣΟΤ SHOCK

αληηξξνπνύκελν
 Οη ιεηηνπξγίεο ησλ δσηηθώλ νξγάλσλ δηαηεξνύληαη

 Ζ ζπζηεκαηηθή αξηεξηαθή πίεζε παξακέλεη 
θπζηνινγηθή

κε αληηξξνπνύκελν
 Ζ άξδεπζε ησλ ηζηώλ γίλεηαη νξηαθή

 Δπηδείλσζε ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ

 Τπόηαζε

κε αλαζηξέςηκν
 ύλδξνκν αλεπάξθεηαο πνιιαπιώλ νξγάλσλ 



ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΑΠΛΖΞΗΑ (SHOCK)

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΖΜΔΗΑ!!!!!!!!!!

Αναγνώπιζη και θεπαπεία ΔΓΚΑΗΡΑ!!!
(καηά ηη διάπκεια ηηρ ανηιπποπούμενηρ θάζηρ)

Τασςκαπδία, ηασύπνοια

Ανηζςσία                                                          πξώηκα ζημεία

Εςεπεθιζηόηηηα                                                          shock

Πηώζη απηηπιακήρ πίεζηρ = όςηκν ζημείο ηος shock

Τασςκαπδία, ωσπόηηηα, βπαδύηηηα ζηην ηπισοειδική 

επαναπλήπωζη = shock μέσπι αποδείξεωρ ηος ενανηίος



Αηκνδπλακηθή εηθόλα ζε δηάθνξεηηθά είδε 

shock

PCWP CVP CO SVR

ππννγθαηκηθό ρακειή ρακειή ρακειή πςειέο

θαξδηνγελέο πςειή πςειή ρακειή πςειέο

ζεπηηθό Υακειή/θπ

ζηνινγηθή

Υακειή/ 

θπζηνινγηθή

πςειή ρακειέο

λεπξνγελέο ρακειή ρακειή ρακειή ρακειέο

PCWP = πίεζη ενζθήνωζηρ πνεςμονικών ηπισοειδών, CVP = κενηπική θλεβική πίεζη, 

CO = καπδιακή παποσή, SVR = ανηιζηάζειρ ηων αγγείων ηηρ ζςζηημαηικήρ κςκλοθοπίαρ 

(ζςζηημαηικέρ  - πεπιθεπικέρ - αγγειακέρ ανηιζηάζειρ)



Γξαζηεξηόηεηα θπξησηέξσλ αγγεηνδξαζηηθώλ θαξκάθσλ 

πνπ ρνξεγνύληαη ζηελ θπθινθνξηθή θαηαπιεμία (shock)

θάξκαθν ΤΠΟΓΟΥΔΗ
Πεξηθεξηθνί α θαξδηαθνί β1 πεξηθεξηθνί β2 ληνπακηλεξγηθνί

(αγγεηνζύζπαζε)   (θαξδηαθή            (αγγεηνδηαζηνιή) 

δηέγεξζε)                DA1             DA2

Norepinephrine ++++ ++++ 0 0 0

epinephrine ++++ ++++ ++ 0 0

dopamine ++++ ++++ ++ ++++ ++++

dobutamine + ++++ ++ 0 0



Dopamine

Αλάινγα κε ηε δόζνινγία πνπ επηιέγεηαη, ε ληνπακίλε έρεη 

δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο

 Υακειή δόζε (0.5 - 3 g/kg/min): ελεξγνπνηνύληαη νη 

νηοπαμινεργικοί σποδοτείς θαη πξνθαινύλ αγγεηνδηαζηνιή 

(λεθξηθώλ, κεζεληεξίσλ, ζηεθαληαίσλ θαη εγθεθαιηθώλ αγγείσλ)

 Μεζαία δόζε (3-10 g/kg/min): επηδξά ζηνύο β1 αδρενεργικούς 

σποδοτείς, κε απνηέιεζκα αύμεζε ζπζηαιηηθόηεηαο ηνπ 

κπνθαξδίνπ θαη ηεο θαξδηαθήο παξνρήο, κε (κηθξή) αύμεζε 

θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο θαη αξηεξηαθήο πίεζεο.

 Τςειή δόζε (> 10 g/kg/min): επηδξά ζηνύο -αδρενεργικούς 

σποδοτείς, κε απνηέιεζκα  αγγεηνζύζπαζε, αύμεζε  ησλ 

ζπζηεκαηηθώλ -πεξηθεξηθώλ -αγγεηαθώλ αληηζηάζεσλ (SVR) θαη 

ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο 

 ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΗΔ: ηαρπθαξδία, ηζραηκία



Dobutamine

ζπλζεηηθή θαηερνιακίλε κε ζεηηθή ηλόηξνπε δξάζε θαη (κηθξή) 

ρξνλόηξνπε 

-αγσληζηήο θπξίσο !

 επηδξά ζηνπο β1 αδξελεξγηθνύο ππνδνρείο

 έρεη ειαθξά κόλν δξάζε ζηνπο β2 θαη ηνπο  α- αδξελεξγηθνύο 

ππνδνρείο

 Γνζνινγία: 5 - 20 g/kg/min

 Απμάλεη ηελ ζπζηαιηηθόηεηα ηνπ κπνθαξδίνπ, ηελ θαξδηαθή παξνρή, 

θαη ηελ ξνή ζηα ζηεθαληαία 

 Αύμεζε (κηθξή) ζε θαξδηαθή ζπρλόηεηα θαη αξηεξηαθή πίεζε

 Μείσζε ζε ζπζηεκαηηθέο - πεξηθεξηθέο - αγγεηαθέο αληηζηάζεηο (SVR)

 ΚΤΡΗΑ ΔΝΓΔΗΞΖ: ζεξαπεία θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο



Norepinephrine (λνξαδξελαιίλε)

 Δλεξγνπνηεί θπξίσο ηνπο -αδξελεξγηθνύο ππνδνρείο θαη 

επηθέξεη δνζνεμαξηώκελε αύμεζε ζηηο ζπζηεκαηηθέο  -

πεξηθεξηθέο - αγγεηαθέο αληηζηάζεηο (SVR)

 Έρεη κεξηθή δξάζε ζηνπο -αδξελεξγηθνύο ππνδνρείο

 Γνζνινγία: ρακειή αξρηθή δόζε (1 g/min) θαη ηηηινπνίεζε

(ζπλήζσο 0.2-1.3 g/kg/min)

 ΚΤΡΗΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ: Eίλαη ην αγγεηνζπζπαζηηθό εθινγήο 

γηα ηε ζεξαπεία ηνπ ζεπηηθνύ shock. Υνξεγείηαη όηαλ ε 

ππόηαζε δελ δηνξζώλεηαη κεηά από επαξθή ρνξήγεζε πγξώλ.

 ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΗΔ: ηνπηθή λέθξσζε αλ εμαγγεησζεί (λα 

ρνξεγείηαη κέζσ θεληξηθνύ θιεβηθνύ θαζεηήξα)  θαη έληνλε 

αγγεηνζύζπαζε κε απνηέιεζκα επηδείλσζε ιεηηνπξγίαο 

νξγάλσλ 



Epinephrine (αδξελαιίλε)

 Δλεξγνπνηεί και ηοσς - αδρενεργικούς σποδοτείς (όηαλ ηα 

επίπεδά ηεο ζην πιάζκα είλαη πςειά), και ηοσς -αδρενεργικούς 

σποδοτείς (ζε ρακειά επίπεδα)

 Ηζρπξό ηλόηξνπν θαη ρξνλόηξνπν: απμάλεη ηελ ζπζηαιηηθόηεηα ηνπ 

κπνθαξδίνπ θαη ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα. ε δόζε >5 g/min

πξνθαιεί αγγεηνζύζπαζε, απμεζε ησλ ζπζηεκαηηθώλ –

πεξηθεξηθώλ - αγγεηαθώλ αληηζηάζεσλ (- αδρενεργική δράζη) θαη

αύμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο 

 Γνζνινγία: 1 - 10 g/min

 ΑΝΔΠΤΘΖΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ: ηαρπθαξδία, αξξπζκίεο, ππέξηαζε, 

αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο Ο2 ηνπ κπνθαξδίνπ - εηδηθά ζε ζηεθαληαία 

λόζν - κε απνηέιεζκα ηζραηκία ή έκθξαγκα



Πεξίιεςε

SHOCK: ηα ζεκαληηθώηεξα ζεκεία

 Shock= θαθή άξδεπζε/νμπγόλσζε ησλ ηζηώλ

 3 ηύπνη shock (αλάινγα κε ηε θπζηνινγία)

- Τπννγθαηκηθό (ειαηησκέλνο όγθνο παικνύ ιόγσ 
ειαηησκέλνπ πξνθνξηίνπ)

- Καξδηνγελέο (ειαηησκέλνο όγθνο παικνύ ιόγσ 
κείσζεο ζπζηαιηηθόηεηαο ή κεραληθό εκπόδην)

- Distributive (ειαηησκέλεο πεξηθεξηθέο αγγεηαθέο 
αληηζηάζεηο) 

 Αλαγλώξηζε ηεο εηθόλαο ηνπ shock 

 (νιηγνπξία, αλεζπρία, θξύν/πγξό δέξκα, νμέσζε)





Definitions of sepsis, severe sepsis and 

septic shock 

 Sepsis: inflammation + proven or suspected   

infection

 Severe sepsis:  sepsis + organ dysfunction

 Septic shock:  severe sepsis + hypotension 

despite adequate volume resuscitation

2001 International Sepsis Definitions Conference

Crit Care Med 2003; 31:1250

Intensive Care Med 2003; 29:530 20



Vasopressors in septic shock

Crit Care Med 2006; 34:589

Lancet 2007; 370:676

NEJM 2008; 358:877
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Vasopressors in septic shock

SUMMARY

First line agents

 Norepinephrine

 Dopamine

 dobutamine

Second line agents

 Vasopressin

 Epinephrine

 phenylnephrine
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Vasopressors in septic shock

NOREPINEPHRINE vs. DOPAMINE
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Vasopressors in septic shock

SUMMARY

First line agents

 Norepinephrine

 Dopamine

 dobutamine

Second line agents

 Vasopressin

 Epinephrine

 phenylnephrine
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