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Εἰσαγωγὴ

Η

καρδιογενὴς καταπληξία ἀποτελεῖ ἔκδηλη κυκλοφορικὴ ἀνεπάρκεια μυοκαρδιακῆς ἀρχῆς (μειωμένη καρδιακὴ παροχὴ),
ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀνεπαρκὴ ἱστικὴ αἱμάτωση καὶ
κάλυψη τῶν μεταβολικῶν ἀναγκῶν στὴν ἠρεμία.
Στὸν αἱμοδυναμικὸ ὁρισμὸ τῆς νόσου περιλαμβάνονται: 1. Συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση <80 ἕως 90
mmHg ἢ μέση ἀρτηριακὴ πίεση <30 mmHg ἀπὸ
τὴν ἀρχικὴ γιὰ διάστημα μεγαλύτερο τῶν 30 λεπτῶν, ἀπουσία ὑποογκαιμίας, 2. Καρδιακὸς δείκτης <1.8 L/min/m2 χωρὶς ὑποστήριξη ἢ 2.0-2.2 L/
min/m2 μὲ ἰνότροπη ὑποστήριξη καὶ 3. Ἐπαρκεῖς
ἢ αὐξημένες πιέσεις πλήρωσης - PCWP >15 mmHg
ἢ τελοδιαστολικὴ πίεση τῆς δεξιᾶς κοιλίας >10
mmHg. Συχνότερη αἰτία καρδιογενοῦς καταπληξίας εἶναι τὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου - ἀναπτύσσεται στὸ 5-8% τῶν ἐμφραγμάτων,
συνηθέστερα τῶν ἐμφραγμάτων μὲ ἀνάσπαση
τοῦ διαστήματος ST (STEMI) καὶ ἡ ἐνδονοσοκομειακὴ θνητότητα παραμένει καὶ σήμερα ὑψηλὴ
(40–50 %), ἀκόμα καὶ σὲ πρώιμη ἐπαναιμάτωση.
Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ shock περιλαμβάνει: 1. Γρήγορη διάγνωση, 2. Ἐπείγουσα ὑποστηρικτικὴ
ἀγωγὴ καὶ 3. Θεραπεία τοῦ ὑποκείμενου αἰτίου.
Ἡ γρήγορη κλινικὴ διάγνωση θὰ βασιστεῖ στὴν
παρουσία ὑπότασης (ἀπουσία ὑποογκαιμίας),
στὰ σημεῖα πνευμονικῆς συμφόρησης καὶ στὶς ἐκ-

δηλώσεις ἱστικῆς ὑποάρδευσης (διαταραχὴ ἐπιπέδου συνείδησης, ψυχρὰ-ὑγρὰ ἄκρα, ὀλιγουρία).
Ἡ ἐπείγουσα ὑποστηρικτικὴ ἀγωγὴ ἐπικεντρώνεται στὴν ἐξασφάλιση τοῦ ἀεραγωγοῦ, στὴν ὑποστήριξη τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, στὴν
ὑποστήριξη τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος καὶ
στὴ διόρθωση τῶν ἠλεκτρολυτικῶν διαταραχῶν
καὶ τῆς ὀξεοβασικῆς ἰσορροπίας. Ἡ θεραπεία τοῦ
ὑποκείμενου αἰτίου ἀφορᾶ στὴν ἐπαναιμάτωση
σὲ STEMI μὲ πρωτογενὴ ἀγγειοπλαστικὴ (PPCI)
ἢ ἐγχείρηση ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης
(CABG) ἢ θρομβόλυση, καθὼς καὶ τὴ χειρουργικὴ ἐπιδιόρθωση μηχανικῶν ἐπιπλοκῶν τοῦ ὀξέος
ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου. Πιὸ ἀναλυτικά, ἡ
αἱμοδυναμικὴ ὑποστήριξη γίνεται φαρμακευτικὰ μὲ τὴ διαχείριση τῶν ὑγρῶν, τῶν ἰνοτρόπων
καὶ τῶν ἀγγειοσυσπαστικῶν, ὅπως καὶ μηχανικὰ
μὲ τὴν ἐνδοαορτικὴ ἀντλία (χρησιμοποιεῖται ὡς
γέφυρα γιὰ τὴ διενέργεια PPCI ἢ CABG) καὶ τὶς
συσκευὲς μηχανικῆς ὑποβοήθησης τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας (LVAD). Ἡ φαρμακευτικὴ ὑποστήριξη μὲ
τὰ ἰνότροπα – ἀγγειοσυσπαστικὰ ἀποτελεῖ παροδικὸ μέτρο σταθεροποίησης ἕως τὴν πιὸ ριζικὴ
θεραπεία μὲ στόχο τὴν ἀναστροφὴ τῆς δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ τῆς ὑπότασης
(αὔξηση καρδιακῆς παροχῆς – ἐπίτευξη μέσης ἀρτηριακῆς πίεσης ≥60 mmHg).
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Πίνακας 1
ΔΟΣΗ

ΔΡΑΣΗ

< 5 mcg/kg/min
(νεφρικὴ δόση)

Ἀγγειοδιαστολή νεφρικοῦ, ἐντερικοῦ
καὶ στεφανιαίου ὑποστρώματος
(διέγερση ντοπαμινεργικῶν D1
ὑποδοχέων)

5 – 10 mcg/kg/min

Αὔξηση καρδιακῆς συσταλτικότητας καὶ
καρδιακῆς συχνότητας (β1 ἀδρενεργικὴ
δράση, προαγωγὴ τῆς παραγωγῆς καὶ
μείωση τῆς ἐπαναπρόσληψης τῆς νορεπινεφρίνης
στὶς προσυναπτικὲς νευρικὲς ἀπολήξεις)

> 10 mcg/kg/min

Ἀρτηριακή ἀγγειοσύσπαση
Αὔξηση ἀρτηριακῆς πίεσης
(α ἀδρενεργικὴ δράση)

Ἰνότροπα – Ἀγγειοσυσπαστικὰ
Τὰ ἰνότροπα αὐξάνουν τὴ μυοκαρδιακὴ κατανάλωση ἐνέργειας-ὀξυγόνου καὶ ἐπάγουν τὴν
ἔκλυση μυοκαρδιακῆς ἰσχαιμίας καὶ θανατηφόρων ἀρρυθμιῶν. Τὰ ἀγγειοσυσπαστικὰ ἐπιδεινώνουν τὴ μικροκυκλοφορία καὶ τὴν ἱστικὴ αἱμάτωση. Ὡς ἀποτέλεσμα τῶν παραπάνω δράσεων τὰ
ἰνότροπα-ἀγγειοσυσπαστικὰ μειώνουν τὴν ἐπιβίωση καὶ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται στὶς ἐλάχιστες δυνατὲς δόσεις γιὰ τὴ μικρότερη δυνατὴ χρονικὴ διάρκεια. Τὰ φάρμακα αὐτὰ περιλαμβάνουν
τὶς κατεχολαμίνες (ντοπαμίνη, νορεπινεφρίνη, δοβουταμίνη), τὴ λεβοσιμεντάνη καὶ τοὺς ἀναστολεῖς τῆς φωσφοδιεστεράσης.
Συγκριτικὰ στοιχεῖα ντοπαμίνης καὶ νορεπινεφρίνης
Ἡ ντοπαμίνη εἶναι ἐνδογενὴς νευροδιαβιβαστὴς καὶ πρόδρομη οὐσία τῆς νορεπινεφρίνης καὶ
τῆς ἐπινεφρίνης. Βρίσκεται σὲ χρήση ἀπὸ τὸ 1970
καὶ ἔχει δράση δοσοεξαρτώμενη (Πίνακας 1).
Ἡ ὠφέλεια τῆς νεφρικῆς δόσης τῆς ντοπαμίνης παραμένει ἀμφιλεγόμενη. Δὲν προκαλεῖται
μὲ τὸ φάρμακο αὐξημένος ρυθμὸς σπειραματικῆς
διήθησης καὶ δὲν ὑπάρχει ξεκάθαρη νεφρικὴ προστατευτικὴ δράση. Συνήθης δόση ἔναρξης στὴν

καρδιογενῆ καταπληξία: 5–10 mcg/kg/min. Ἡ
ντοπαμίνη προκαλεῖ αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης κυρίως ἀπὸ τὴν ἰνότροπη δράση της, ἐνῶ ἐνοχοποιεῖται γιὰ αὔξηση τῶν μυοκαρδιακῶν ἀπαιτήσεων σὲ ὀξυγόνο, αὔξηση τῶν πνευμονικῶν
ἀγγειακῶν ἀντιστάσεων καὶ μείωση τῆς σπλαγχνικῆς αἱμάτωσης.
Ἡ νορεπινεφρίνη εἶναι ἐνδογενὴς κατεχολαμίνη τῶν συμπαθητικῶν νευρώνων, μὲ διαθέσιμη
τὴ συνθετικὰ παραγόμενη μορφή της. Ἀποτελεῖ
δραστικὸ α-ἀδρενεργικὸ ἀγωνιστῆ, ποὺ αὐξάνει
τὴν ἀρτηριακὴ πίεση καὶ ἐλάσσονα β1 ἀδρενεργικὸ ἀγωνιστῆ. Συνήθης δόση: 0,2–1,5 mcg/kg/
min. Ἔχει παρόμοιες ἰδιότητες καὶ ἀνεπιθύμητες
ἐνέργειες μὲ τὶς ὑψηλὲς δόσεις τῆς ντοπαμίνης.
Στὶς ἀνεπιθύμητες δράσεις της περιλαμβάνονται
ἡ αὔξηση τοῦ μεταφορτίου, ἡ αὔξηση τῶν πιέσεων πλήρωσης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἡ μείωση
τῆς καρδιακῆς παροχῆς. Χρειάζεται τιτλοποίηση
μέχρι ἡ συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση νὰ ὑπερβεῖ τὰ
80 mmHg.
Σὲ μελέτη παρατήρησης 1.058 ἀσθενῶν μὲ
shock ποικίλης αἰτιολογίας (SOAP I) οἱ Sakr et
al (2006) διαπίστωσαν ὅτι ἡ χορήγηση ντοπαμίνης ἦταν ἀνεξάρτητος παράγοντας αὔξησης τῆς
ἐνδονοσοκομειακῆς θνητότητας καὶ τῆς θνητότη-
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τας στὶς 30 ἡμέρες, ἐνῶ ἡ νορεπινεφρίνη δὲν εἶχε
ἀνάλογη δράση.1 Ἡ SOAP II (2010), πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη συμπεριέλαβε 1.679
ἀσθενεῖς μὲ shock ποικίλης αἰτιολογίας, ἀπὸ τοὺς
ὁποίους 858 ἔλαβαν ντοπαμίνη (ἕως 20 μg/kg/min)
ὡς φάρμακο πρώτης γραμμῆς καὶ 821 νορεπινεφρίνη (ἕως 0,19 μg/kg/min)2. Οἱ Daniel De Backer
et al βρῆκαν ὅτι δὲν ὑπῆρχε σημαντικὴ διαφορὰ
στὴ θνητότητα στὶς 28 ἡμέρες. Ὅμως ἡ ὑποομάδα
τῶν 280 ἀσθενῶν μὲ καρδιογενὲς shock παρουσίασε σὲ στατιστικὰ σημαντικὸ βαθμὸ μεγαλύτερη
αὔξηση τῶν θανάτων ὅπως καὶ τῶν ἀρρυθμιολογικῶν συμβαμάτων μὲ τὴν ντοπαμίνη ἔναντι τῆς
νορεπινεφρίνης. Πιθανὴ ἑρμηνεία τῆς αὐξημένης
θνητότητας θεωρήθηκε ἡ αὐξημένη β-ἀδρενεργικὴ
διέγερση καὶ ἡ πρόκληση ταχυκαρδίας καὶ μυοκαρδιακῆς ἰσχαιμίας ἀπὸ τὴν ντοπαμίνη. Σὲ ἄλλη
μικρὴ μελέτη 12 ἀσθενῶν μὲ καρδιογενὲς shock
ἡ συγχορήγηση νορεπινεφρίνης (τιτλοποιούμενη
μὲ στόχο μέση ἀρτηριακὴ πίεση 65-85 mmHg) μὲ
ἰνότροπα γιὰ βραχὺ χρονικὸ διάστημα ἦταν καλὰ
ἀνεκτή.3
Συγκριτικὰ στοιχεῖα δοβουταμίνης καὶ ντοπαμίνης
Ἡ δοβουταμίνη εἰσήχθη τὸ 1970 ὡς συνθετικὴ
κατεχολαμίνη. Ἔχει κυρίως β1 δράση, μικρὴ β2
δράση καὶ ἐλάχιστη α δράση. Αὐξάνει τὴν ἀρτηριακὴ πίεση ἀποκλειστικὰ μέσῳ αὔξησης τῆς καρδιακῆς παροχῆς ἀπὸ σημαντικὴ θετικὴ ἰνότροπη
δράση καὶ ἤπια περιφερικὴ ἀγγειοδιαστολὴ (μείωση τοῦ μεταφορτίου ἀπὸ β2 ἀδρενεργικὴ διέγερση στὸ ἀγγειακὸ ὑπόστρωμα καὶ ἀντανακλαστικὴ ἐλάττωση τῆς περιφερικῆς ἀγγειοσύσπασης).
Χορηγεῖται σὲ δόσεις 2–20 mcg/kg/min, ἐνῶ
σὲ δόση ≥15 mcg/kg/min μπορεῖ νὰ προκαλέσει
ταχυκαρδία, μυοκαρδιακὴ ἰσχαιμία καὶ ἀρρυθμίες.
Συγκριτικὰ μὲ τὴν ντοπαμίνη: Αὐξάνει τὴν
ἀρτηριακὴ πίεση ἀποκλειστικὰ μέσῳ αὔξησης
τῆς καρδιακῆς παροχῆς, ἐνῶ ἡ ντοπαμίνη σὲ δόση
>10 mcg/kg/min μέσῳ περιφερικῆς ἀγγειοσύσπασης. Ἐπιπρόσθετα, δὲν προκαλεῖ αὔξηση τοῦ μεταφορτίου, ἐμφανίζει μικρότερη ταχυκαρδία καὶ
παρουσιάζει μικρότερες μυοκαρδιακὲς ἀπαιτήσεις σὲ ὀξυγόνο. Ἔτσι θεωρεῖται ἰνότροπο ἐκλογῆς σὲ συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση >80 mmHg.
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Λεβοσιμεντάνη
Ἀποτελεῖ εὐαισθητοποιητὴ στὸ Ca, παρὰ
ἐνεργοποιητὴ αὔξησης τῆς συγκέντρωσης τοῦ
ἐλεύθερου κυτταροπλασματικοῦ Ca. Σταθερο
ποιεῖ τὸ συσταλτικὸ μηχανισμό, χωρὶς αὔξηση τῆς
κατανάλωσης ATP. Ἔτσι προκαλεῖ θετικὴ ἰνότροπη δράση στὴν καρδιά, ἐνῶ ἔχει περιφερικὴ
ἀγγειοδιασταλτικὴ δράση στὴν ἀρτηριακή, φλεβικὴ καὶ στεφανιαία κυκλοφορία, ἀπὸ διάνοιξη
τῶν ἐξαρτώμενων ἀπὸ τὸ ATP διαύλων Κ στὰ
λεῖα μυϊκὰ κύτταρα. Στὴν προοπτική, τυχαιοποιη
μένη μελέτη SURVIVE (Μebazza A et al. 2007)
ἐντάχθηκαν 1.327 ἀσθενεῖς μὲ ἀπορρύθμιση καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 664 ἔλαβαν λεβοσιμεντάνη καὶ 663 δοβουταμίνη.4 Καταγράφηκε παρόμοια συνολικὴ θνητότητα στὶς 31
καὶ στὶς 180 ἡμέρες. Ὅμως στὴν τυχαιοποιημένη,
πολυκεντρικὴ μελέτη REVIVE-II (Packer M et al.
2006), 600 ἀσθενεῖς μὲ ἀπορρύθμιση καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας ἔλαβαν λεβοσιμεντάνη ἢ placebo
καὶ ὑπῆρξε τάση γιὰ αὐξημένη θνητότητα στὴν
ὁμάδα τῆς λεβοσιμεντάνης στὶς 90 μέρες θεραπείας.5 Τὸ 2008 οἱ Samini-Fard S et al τυχαιοποίησαν
22 ἀσθενεῖς μὲ STEMI καὶ καρδιογενὲς shock μετὰ
PCI σὲ λεβοσιμεντάνη ἢ δοβουταμίνη γιὰ 24 ὧρες
καὶ βρῆκαν ὅτι στοὺς 12 μῆνες δὲν διέφερε ἡ θνητότητα στὶς δύο ὁμάδες.6 Σὲ ἄλλη μελέτη παρατήρησης (Elmir Omerovits et al. 2010) σὲ 94 ἀσθενεῖς
μὲ καρδιογενὲς shock, ὀφειλόμενο σὲ STEMI χορηγήθηκε λεβοσιμεντάνη (46 ἀσθενεῖς) ἢ placebo
(48 ἀσθενεῖς).7 Οἱ ἐρευνητὲς δὲν κατέγραψαν διαφορὰ στὴ θνητότητα στὶς 30 ἡμέρες καὶ στὸν 1ο
χρόνο, μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων. Τέλος, στὴν προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη τῶν Fuhrmann JT
et al. ἐντάχθηκαν 32 ἀσθενεῖς μὲ ἀνθεκτικὸ shock
τουλάχιστον 2 ὡρῶν μετὰ ἀπὸ ὀξὺ ἔμφραγμα
τοῦ μυοκαρδίου καὶ διενέργεια ἐπαναιμάτωσης,
τοποθέτησης ἐνδοαορτικῆς ἀντλίας καὶ χορήγησης ἰνοτρόπων.8 Οἱ ἀσθενεῖς ἔλαβαν πρόσθετη
θεραπεία μὲ λεβοσιμεντάνη ἢ τὸν ἀναστολέα τῆς
φωσφοδιεστεράσης ἐνοξιμόνη. H ὁμάδα τῆς λεβοσιμεντάνης εἶχε ὁριακὰ σημαντικὰ ὑψηλότερη
ἐπιβίωση στὶς 30 ἡμέρες συγκριτικὰ μὲ τὴν ὁμάδα
τῆς ἐνοξιμόνης.
Ὅμως, παρὰ τὶς προηγούμενες μελέτες, οἱ ἀγγειοδιασταλτικὲς δράσεις τῆς λεβοσιμεντάνης μὲ
τὴν ἐπακόλουθη πτώση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
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δὲν τὴν καθιστοῦν φάρμακο ἐκλογῆς. Βέβαια σὲ
συνδυασμὸ μὲ κατεχολαμίνες αὐξάνει τὴ στεφανιαία αἱμάτωση καὶ ἔχει θέση στὴν καρδιογενῆ
καταπληξία.
Ἀναστολεῖς τῆς φωσφοδιεστεράσης
Στὰ φάρμακα αὐτὰ ἀνήκουν ἡ ἰναμρινόνη
καὶ ἡ μιλρινόνη (εἰσήχθη τὸ 1990).
Εἶναι παράγοντες μὲ θετικὴ ἰνότροπη δράση
καὶ περιφερικὴ ἀγγειοδιασταλτικὴ (μείωση μεταφορτίου καὶ μείωση τῆς πνευμονικῆς ὑπέρτασης).
Ἔχουν χρόνο ἡμιζωῆς 50 ὧρες καὶ παρουσιάζουν
νεφρικὴ κάθαρση. Χορηγοῦνται σὲ ἀρχικὴ συνεχῆ ἔγχυση 0,125 mg/kg/min. Παθοφυσιολογικὰ
ἀναστέλλουν τὴ φωσφοδιεστεράση ποὺ διασπᾶ
τὸ cAMP καὶ ἔτσι αὐξάνουν τὸ cAMP, ποὺ μὲ
τὴ σειρά του αὐξάνει πρωτίστως τὴν εἴσοδο καὶ
δευτερευόντως τὸν ρυθμὸ ἀπομάκρυνσης τοῦ Ca
ἀπὸ τὸ μυοκαρδιακὸ κύτταρο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν
αὔξηση τῆς μυοκαρδιακῆς συσταλτικότητας. Στὴν
περιφέρεια προκαλοῦν μεγαλύτερη ἀπομάκρυνση τοῦ Ca καὶ ἀγγειοδιαστολή. Δὲν ἐπηρεάζουν
τὴ δραστηριότητα τῶν ἀδρενεργικῶν ὑποδοχέων
καὶ ἔτσι συσχετίζονται μὲ μικρότερη ταχυκαρδία,
λιγότερη κατανάλωση ὀξυγόνου καὶ μεγαλύτερη μείωση τῶν πιέσεων πλήρωσης τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας ἀπὸ τὴ δοβουταμίνη, ἀλλὰ παρουσιάζουν
μεγαλύτερη ἐπίπτωση ὑπότασης καὶ ταχυαρρυθμιῶν.
Ἔτσι, προτιμῶνται σὲ διατηρημένη νεφρικὴ
λειτουργία, πνευμονικὴ ὑπέρταση, προηγούμενη
λήψη β-ἀδρενεργικοῦ ἀναστολέα καί, ὅταν ἀπαιτεῖται, μεγαλύτερη ἀγγειοδιαστολὴ ἀπ’ αὐτὴ ποὺ
προκαλεῖται μὲ τὴν δοβουταμίνη. Οἱ Metra M et
al τὸ 2002 βρῆκαν ὅτι οἱ β-ἀναστολεῖς ἀνέστειλαν
σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὶς εὐνοϊκὲς αἱμοδυναμικὲς
δράσεις τῆς δοβουταμίνης, ἐνῶ δὲν ἐπηρέασαν
αὐτὲς τῆς ἐνοξιμόνης.9
Συμπεράσματα
Στὴν καρδιογενῆ καταπληξία:
1. Ἀγγειοσυσπαστικὸ ἐκλογῆς εἶναι ἡ νορεπινεφρίνη, ποὺ χρησιμοποιεῖται σὲ μέση ἀρτηριακὴ
πίεση <65mmHg, αὐξάνει τὴν ἀρτηριακὴ πίεση,
χωρὶς ἔντονη ταχυκαρδία καὶ χορηγεῖται σὲ δόση
0,1–1 mg/kg/min.
2. Ἰνότροπο ἐκλογῆς εἶναι ἡ δοβουταμίνη σὲ δόση

2,5–10 mg/kg/min.
3. Σὲ ἀνθεκτικότητα στὶς κατεχολαμίνες χορηγεῖται ἐπιπλέον λεβοσιμεντάνη σὲ δόση φόρτισης
12-24 mg/kg γιὰ 10 min καὶ ἀκολούθως 0.05-0.2
mg/kg/min.
4. Σὲ στεφανιαία νόσο - καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ
προηγούμενη χρήση β-ἀναστολέα προτιμῶνται
τῆς δοβουταμίνης οἱ ἀναστολεῖς τῆς φωσφοδιεστεράσης.
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