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Ως καταπληξία (Shock) ορίζεται ένα οξύ, απειλητικό για τη ζωή σύνδρομο, που
συσχετίζεται με αποδεδειγμένη κλινικά και εργαστηριακά ιστική υποάρδευση, με
τελικό αποτέλεσμα την δυσλειτουργία των οργάνων.

εμμένουσα υπόταση (ΣΑΠ<90mmHg) για >30 λεπτά

+

σημεία ιστικής υποάρδευσης

(π.χ ψυχρά άκρα, ολιγουρια, ληθαργος, αυξημένο 
γαλακτικό οξύ)
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Στάδια της κυκλοφορικής καταπληξίας:

•Προ-shock

•Αντιρροπούμενη: Ιστική υποάρδευση + 

υπόταση που ανταποκρίνεται στη θεραπεία. 

Lac> 2 mmol/l

•Μη αντιρροπούμενη: Χωρίς ανταπόκριση 

στη θεραπεία –Πολυοργανική δυσλειτουργία 

(MODS) – Lac> 4 mmol/l

•Μη αναστρέψιμη





Ιστορικό καρδιοπάθειας
Ιστορικό εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης
Ιστορικό ανοσοκαταστολής ή ύπαρξη εμφυτευμένων 
συσκευών που μπορεί να αποτελούν εστία λοίμωξης (π.χ
καθετήρες αιμοκάθαρσης)
Πρόσφατες επεμβάσεις ή τραύμα
Φαρμακευτική αγωγή ή πρόσφατες αλλαγές στη 
φαρμακευτική αγωγή
Ιστορικό συμβατό με φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια 
(π.χ χρόνια λήψη κορτικοστεροειδών



Clinical signs
• Hemodynamics

– Hypotension (MAP<65 and/or significant drop from 
baseline).

– Tachycardia & elevated shock index (HR/SBP)
– Bradycardia

• Low urine output (or dark urine)
• Skin perfusion:

– Cool hands and knees
– Mottling
– Urticaria, angioedema, flushing, and 

pruritus (anaphylaxis)

• Delirium (delirium tends to be a feature of septic 
shock rather than of cardiogenic shock).



Ψυχρά άκρα
↓ σπαργη δέρματος
Οίδημα ανά Σάρκα



Παρακλίνια εκτίμηση του shock

- Μικρή διαφορική πίεση (ΣΑΠ-ΔΑΠ < 25% ΣΑΠ) συσχετίζεται με χαμηλή καρδιακή παροχή
- Υψηλή διαφορική πίεση με διαστολική υπόταση συσχετίζεται με υψηλή καρδιακή παροχή

υπερηχοκαρδιογράφημα
-Έλεγχος μεγέθους & λειτουργικότητα της ΔΕ κοιλίας (σε υποψία Πνευμονικής 
Εμβολής & έλεγχος για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση)
-Έλεγχος μεγέθους & λειτουργικότητα της ΑΡ κοιλίας
-Ελεγχος Μιτροειδούς & Αορτικής βαλβίδας (αποκλεισμός σοβαρής ανεπάρκειας)
-Κάτω Κοίλη Φλέβα (σε αδυναμία ελέγξτε την Έσω Σφαγίτιδα)
-Περικαρδιακή συλλογή?

υπερηχογράφημα πνεύμονα
-Απουσία lung slide ενδεικτική πνευμοθώρακα υπό τάση
-Αμφοτερόπλευρα διάχυτα b-lines υποδεικνύουν καρδιακή 
κάμψη 
-Ετερόπλευρα ή  κατά τόπους b-lines ή/και εικόνα πύκνωσης 
υποδεικνύουν πνευμονία

Υπερηχογράφημα Κοιλίας
-E-FAST για έλεγχο αιμορραγίας ενδοπεριτοναϊκά, ύπαρξη 
αιμοθώρακα ή αιμο-περικαρδίου
-Έλεγχος Κοιλιακής αορτής για ανεύρυσμα ή διαχωρισμό

Ιστική άρδευση δέρματος
-Θερμά άκρα & shock συσχετίζονται με συνυπάρχουσα αγγειοδιαστολή (π.χ
σηπτικό, αναφυλακτικό shock)
-Ψυχρά άκρα & δικτυωτή πελίδνωση υποδηλώνουν  χαμηλή καρδιακή παροχή



- Γενική αίματος
- Έλεγχος ηλεκτρολυτών
- Επίπεδα Γαλακτικού οξέος
-Σε υποψία σήψης: 
αιμοκαλλιέργειες, 
γενική/καλλιέργεια ούρων, 
καλλιέργεια πτυέλων/βρογχικών 
εκκρίσεων 
- Προκαλσιτονίνη
- Ενδοκρινικός έλεγχος (εάν υπάρχει 
υποψία διαταραχής): 
Επίπεδα κορτιζόλης
Θυρεοειδικές ορμόνες

Σε όλους του ασθενείς με 
κυκλοφορική καταπληξία:
ΗΚΓ 12 απαγωγών  
Αέρια αίματος









•Εξατομίκευση
•Δυναμικοί δείκτες απαντητικότητας

(SVV, PPV)
•Passive leg rising
•POCUS (IVC)

•Χειρουργικός έλεγχος αιμορραγίας



Εάν η αναπλήρωση του ενδαγγειακού όγκου με iv
κρυσταλλοειδή δεν οδηγήσει σε αποκατάσταση της
αρτηριακής πίεσης αναζητήστε άλλη αιτία καταπληξίας.







RV 
failure

Συχνά συνυπάρχει 
SIRS





Κυκλοφορική
κατάρριψη

Ανθεκτική ΚΚ

Εμφανής ΚΚ

Αντιρροπούμενη
ΚΚ

Επαπειλούμενη ΚΚ
No signs and symptoms-at risk

Adrenaline + mechanical support

Norepinephrine+ dobutamine± vasopressin

+mechanical support

Norepinephrine+ dobutamine 

(alternatively levosimendan+norepinephrine)

Dobutamine or Levosimendan

(especially in RV dysfunction with high PAP)

Permissive volume rescuscitation

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

σημεία shock: αγγειοσύσπαση – ταχυκαρδία
Όχι πάντα υπόταση

Υπόταση - Ιστική Υποάρδευση

Αποτυχία σταθεροποίησης – Μη ανταπόκριση στη 
θεραπεία

Καρδιακή ανακοπή

Χωρίς συμπτώματα & σημεία shock –
ασθενής σε κίνδυνο εμφάνισης shock

Αδρεναλίνη + Μηχανική υποστήριξη της 
κυκλοφορίας

Νορεπινεφρίνη + Δοβουταμίνη +/- Βαζοπρεσίνη
+ Μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας

Νορεπινεφρίνη + Δοβουταμίνη
(Εναλλακτικά: λεβοσιμεντάνη + νορεπινεφρίνη)

Δοβουταμίνη ή Λεβοσιμεντάνη
(Ιδίως σε ανεπάρκεια ΔΕ κοιλίας με ↑ 

πνευμονικές πιέσεις)

Λελογισμένη αναζωογόνηση με iv υγρά





Διαγνωστική προσπέλαση σηπτικης καταπληξίας

Εργαστηριακά Συμπτώματα & Σημεία
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Μη εστιακά:
-↑ προκαλσιτονίνη
-↑ CRP
- + αιμοκαλλιέργειες

Εστιακά:
- γενική/καλλιέργεια ούρων
- ΕΝΥ  

Μη εστιακά:
-↑↓ θερμοκρασία
-ρίγος, νυχτερινοί ιδρώτες

Εστιακά:
- κυτταρίτιδα
- πνευμονία
- Σκωληκοειδίτιδα
-Μηνιγγίτιδα 

Αναπνευστικό:
-↑ Αναπνευστική συχνότητα

Καρδιαγγειακό:
-↑καρδιακή συχνότητα
-↓ αρτηριακή πίεση  
- ↑ ↑ δείκτης καταπληξίας
(καρδ. Συχνότητα /ΣΑΠ)

↑ γαλακτικό οξύ
↑↓ γλυκόζη 
Αναπνευστική αλκάλωση (↓PaCO2)
Γενική Αίματος
↑↓ λευκών αιμοσφαιρίων
↑ λόγος ουδετεροφίλων/λεμφοκύτταρα
↑άωρων μορφών
Τοξική κοκκίωση

Νεφρική Ανεπάρκεια
↑ κρεατινίνη, Ουρία (BUN)
(εμφανιση με καθυστέρηση)

Οξεία ηπατική ανεπάρκεια (shock liver)
↑ ↑ ↑AST/ALT)

Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη (DIC)
↓Αιμοπετάλια
↑INR, aPTT
↑ ↑ D-Dimer
↓Ινωδογόνο

Θερμό shock (αρχικά)
-Υπόταση (συνήθως)
-↓↓ Διαστολική ΑΠ
- αυξημένη διαφορική πίεση
- θερμά άκρα
Ψυχρό shock (αργότερα)
-Υπόταση
-Δικτυωτή πελίδνωση
-↓ χρόνος τριχοειδικής 
επαναπλήρωσης
-Μειωμένη διαφορική πίεση
-Ψυχρά άκρα
Παραλήρημα
Νεφρική Ανεπάρκεια
-↓ διούρηση
-Σκουρόχρωμα ούρα

Κλινική εμφάνιση σηπτικής καταπληξίας. Η εμφάνιση διαφέρει σε κάθε ασθενή. Η  δυσκολότερη 
κλινική εμφάνιση είναι σε ασθενείς χωρίς εστιακή συμπτωματολογία λοίμωξης. Οι ασθενείς 
αυτοί μπορεί να εμφανίζουν μη ειδική συμπτωματολογία με συνοδό πολυοργανική ανεπάρκεια 
(π.χ υπόταση).

Internet Book of Critical Care by @Pulmcrit





Αρχική Αναζωογόνηση 
με υγρά

Καλλιέργειες πριν την έναρξη αντιμικροβιακής
αγωγή

















Πνευμοθώρακας Υπό Τάση

Ετερόπλευρη μείωση του 
αναπνευστικού ψυθιρίσματος

+ καταπληξία θα πρέπει να 
θέτει την πιθανότητα ύπαρξης 

πνευμοθώρακα υπό τάση



Απουσία Lung sliding

•Ευκολία
•Αμεσότητα

•Χωρίς μετακίνηση
•Υψηλότερη ευαισθησία





Καρδιακός 
Επιπωματισμός









Πνευμονική Εμβολή

Ειδικά σημεία στον POCUS
+

SHOCK

CT - PA



Θρομβόλυση (επί ενδείξεων)
+

Αντιπηκτικά

Χειρουργική Θρομβεκτομή
Φίλτρο Κάτω Κοίλης 



Συμπερασματικά

• Shock= Υπόταση + Ιστική υποάρδευση

• Υπογκαιμικό, Καρδιογενές, Ανακατανομής, Αποφρακτικό

• Υπογκαιμία: Υγρά + μεταγγίσεις

• Καρδιογενές: Ισορροπία υγρών, αγγειοσυσπαστικών και 
ινότροπων

• Ανακατανομής: δτρχ τόνου οπότε αγγειοσυσπαστικά

• Tamponade & Πνευμοθώρακας: Υγρά & Βελόνα

• Πνευμονική Εμβολή: Αντιπηκτικά & Θρομβόλυση




