


شوک کاردیوژنیک



:اهداف آموزشی

:اشدپس از پایان کالس و تمرین عملی یادگیرنده قادر ب

.دروی عوامل ایجاد کننده شوک کاردیوژنیک بحث کن-1
.عالئم شوک کاردیوژنیک را شرح دهد-2
.پاتولوژی شوک کاردیوژنیک را توضیح دهد-3



ارستان بیماری با درد فشارنده قفسه سینه به بیم
با رنگ پوست خاکستری ، و همراه. مراجعه می کند

یار یک بار  هم استفراغ کرده و بس.عرق سرد است
.مضطرب به نظر می رسد

.  بستری می شودMIاین بیمار با تشخیص احتمالی 
منفی همراه با Tامواج II-III-avFدر لیدهای 

تشخیص . مشاهده می گرددSTباالرفتگی قطعه 
.حاد تحتانی استMIوی 



:سوال

ع تحتانی ، احتمال وقوMIدر حضور •
MIد در کدام نواحی دیگر قلب وجو

دارد؟ چرا؟



1mmبا کنترل لیدهای سمت راست، متوجه 

و  V3Rدر لیدهای STباالرفتگی در قطعه 
V4Rح عالئم حیاتی بیمار به شر. می شوید

:زیر است
P= 74                           BP= 93/54         

:سوال•

-MAPبیمار چه قدر است؟
، چه خطری بیمار را تهدید می MAPبا توجه به مقدار -

کند؟



مستعد بروز شوک RVMIچرا مبتالیان به 
کاردیوژنیک هستند؟

تجمع گیرنده های آوران واگ 
در دیواره تحتانی و خلفی بطن چپ

(RVMI)تحتانی و MIوقوع 

تحریک گیرنده های واگ 
(حتی بعد از پرفیوژن مجدد کرونر راست) 

برادیکاردی                هیپوتانسیون



دو شکل شوک کاردیوژنیک
وضعیت غیر معمول بالینی-1

(هیپوتانسیون غیرقابل برگشت) 
وجودکلیه عالئم شوک-
اندکس قلبی پایین-
-PCWP وCVPباال

ی پاسخ به درمان کم است و مرگ بعد از چند ساعت رخ م
.دهد

بطن چپ% 40نکروز بیش از : علت 



ه شوکپیشرفت بی سر و صدا و غافلگیران•
به افت عملکرد میوکارد به صورت مرحله•

.تا به مرگ بیانجامد..........مرحله

ارد درمان شامل تداخل و قطع سیکل پیشرفت آسیب میوک* 
.است

(تقابل برگش) وضعیت معمول بالینی-2
(سندرم برادیکاردی هیپوتانسیو ) 



:عبارتند ازRVMIبر اساس توجیهات قبل، عالئم 
نارسایی بطن راست•
برجستگی ژیگوالر•
مثبت شدن عالمت کاسمال•

افت فشارخون و برادیکاردی•
CVPبااال بودن •

سمع ریه پاک•
•CXRبدون عالمت
بطن راستS4و S3سمع•

V3Rو V4Rبیش از یک میلیمتر، در STباال رفتگی قطعه •



:پرفیوژن هر اندام وابسته به عوامل زیر است

ر فشار سیستمیک شریانی                       مقاومت عروقی در بست
عروقی همان ارگان

اندازه قطر عروق

تون عضالت صاف:                              ساختمان دیواره عروق
آترواسکلروز                         -
آرتریوسکلروز                         عوامل عصبی          عوامل هورمونی-
کلسیفیکاسیون-



تبادل مواد و متابولیت ها در سطح

:سلول های یک عضو وابسته است به

شبکه کاپیالری بین خون و) جریان خون کاپیلری-
(سلول ها

*شوک در این ناحیه شکل می گیرد* 

(عروق بزرگ یک عضو ) جریان خون خون کلی عضو -



:اختالالت اساسی در رسیدن خون به یک عضو

:COناکافی بودن -1
نرسیدن خون به یک عضو-

:دیالتاسیون شریان های سیستمیک -2
کاهش پرفیوژن عضو-

:انقباض آرتریول ها و ونول ها-3
افزایش مقاومت عروق یک عضو-

:انسداد میکروسکوپی عروق-4
عدم تبادل در سطح کاپیالری-



:نارسایی اولیه پمپ خون( الف
-MI-کاردیومیوپاتی ها
(ویرال ، سمی ) ایست قلبی                                                 -
آمیلوئیدوز قلبی-(                      VF,VT)دیسریتمی بطنی-
دژنراسیون میوکارد-

:نارسایی ثانویه پمپ خون( ب
پریکاردیت محدودکننده-تامپوناد قلبی                       -
تومورهای ریه-تنگی شریانی                      -
پنوموتوراکس فشارنده-آمبولی ریه                          -
هیپرتانسیون-

:علل بروز شوک کاردیوژنیک



مراحل شوک کاردیوژنیک



(:فعالیت شلیکی ) پاسخ جبرانی اولیه -1
هیپوتانسیون

فعالیت شلیکی سمپاتیک
-ß1.....افزایش ریت و قدرت قلب و ریت تنفس

افزایش حمل اکسیژن به قلب و ریه
-2ß.....         اتساع عروق مرکزی

دریافت بیشتر خون
-a.......انقباض عروق محیطی

دریافت کمتر خون

(:هیپوتانسیون جبران شده ) 1مرحله 



(فعالیت آرام : ) پاسخ جبرانی دوم -2

کاهش برون ده قلب

کاهش گردش خون کلیه

ترشح رنین از ژوکستاگلومرول

Iتحریک قشر آدرنال              آنژیوتانسینوژن          آنژیوتانسین

در ریه AT1آنزیم مبدل 

افزایش آلدسترون  
IIآنژیوتانسین

بازجذب آب و سدیم 
انقباض شدید عروقی:                                                          و ترشح پتاسیم  

افزایش حجم خون+ هیپوکالمی 



صدمه به پرفیوژن تمام ارگان ها

انقباض عروق ارگان ها

اکسیژن رسانی ناکافی به ارگان ها

متابولیسم بی هوازی

(الکتیک)اسیدوز متابولیک-ATP2ساخت ناکافی -1
**1**                                     **2**

هیپوتانسیون بدون جبران: IIمرحله 



ATPساخت ناکافی **1**

نارسایی انرژی

NA-K  ATPaseبدکاری پمپ 

از سلولKبه سلول                         خروج NAورود آب و 

صدمه به لیزوزوم ها                                 هایپرکالمی

آزاد شدن آنزیم های هضم کننده                   دپرسیون هدایت و
اینوتروپی بطن

مرگ سلولی



(الکتیک ) اسیدوز متابولیک** 2**

اتساع آرتریول ها                            انقباض ونول ها

افزایش فشار هیدروستاتیک کاپیلری

شیفت مایع به فضای میان بافتی

کاهش متعاقب حجم مایعات



BPکاهش -1

دیالتاسیون عروق مغز

عدم جبران کافی

کاهش پرفیوژن مغزی

هیپوکسی بافت مغز

لتارژی و کما               اسیدوز                 تجمع مواد سمی

مرگ

(تهیپوتانسیون بدون بازگش: )IIIمرحله



:بر قلبIIIاثرات مرحله 
کاهش برون ده

هیپوکسی میوکارد                         کاهش گردش خون پانکراس

دیسریتمی های                                        تخریب سلول های پانکراس
COکاهنده 

افزایش فاکتور دپرسانت میوکاردمرگ  
(MDF:)

کاهش قدرت انقباضی-
اختالالت الکتریکی -
و مکانیکی میوکارد-

کاهش مجدد برون ده



هیپوکسی

انقباض کاپیلرهای ریوی

نشت مایع به فضای میان بافتی و آلوئول ها

IIو Iتخریب پنوموسیت های 

ARDS

مرگ

بر ریه هاIIIتاثیر مرحله 



تحریک سمپاتیک

کاهش گردش خون احشا

ایسکمی و نکروز احشا

یخونریزی گوارشی                خروج باکتری های گرم منف
و سموم آن ها به سمت خون(               بخصوص از معده ) 

کاهش برون ده قلبی

مرگ

:بر مجرای گوارشIIIتاثیر مرحله 



:بر کبدIIIتاثیر مرحله 
تحریک سمپاتیک

انقباض عروق کبد

لیه سموماختالل در سنتز پروتئین،ایمنوگلوبولین، و تخ

دنکاهش متابولیسم                   تجمع مواد اضافی در ب

کاهش آلبومین                                 ادم       -
کاهش سطح ایمنی                        عفونت                   مرگ-
کاهش فاکتورهای انعقادی      خونریزی   -



70mmHgفشار سیستولیک زیر 

کاهش فیلتراسیون گلومرولی

انقباض عروقی         کاهش ادرارaتحریک گیرنده های

افزایش آلدسترونتجمع آب و سموم
ADHافزایش 

اختالالت الکترولیتی

:  بر کلیه هاIIIتاثیر مرحله 



:در نهایت

کاهش جریان خون کلیوی

نکروز حاد توبولی



کاهش گردش خون میکرو کاپیالری

دیالتاسیون کاپیلر ها

رسوب خون در کاپیلر هااسیدوز 

فعال شدن فاکتورهای انعقادی

کاهش فاکتورهای انعقادی+ تشکیل میکروترومبوز

(DIC)خونریزی وسیع 

کاهش شدید برون ده قلبی

مرگ

:بر خونIIIتاثیر مرحله 



شوک کاردیوژنیک

کاهش برون ده قلبی

کاهش اکسیژن قلبکاهش قدرت پمپاژکاهش پیش بار
کاهش جریان خون

کلیه ارگان ها

ایسکمی  عروقنفوذپذیری کاپیلرها

انعقاد داخل عروقی
DICو 

استاز خون

افزایش 
نفوذپذیری

کاپیلری

آزاد شدن میکروب ها 
نکروز  رودهو سموم آن ها

کاهش جریان 
خون احشا

ایسکمی پانکراسMDFافزایش 



ه برای شکستن سیکل شوک کاردیوژنیک چ
باید کرد؟

وریدی0.5mgتزریق وریدی آتروپین            -1

200ml/10min-50مایع درمانی با نرمال سالین        -2

(100ml/10 minمتوسط )
:با کنترل 

-PCWP

-CVP

سمع ریه-

علت مایع درمانی  
در چنین وضعیتی

چیست؟



:PCWPمایع درمانی با کنترل 
اندازه گیری فشار وج

100mlتجویز نرمال سالین 

دقیقه10الی 5بعد از 

:PCWPبررسی میزان افزایش 
قطع کامل مایع درمانی7mmHg-5بیشتر از -
دقیقه10قطع مایع و کنترل بیمار بعد از 7mmHg-5بین -
100ml  N/Sتجویز 5mmHgکمتر از -

دقیقه10بعد از PCWPکنترل

....
(Pو BPادامه این روند تا زمان طبیعی شدن )



:CVPمایع درمانی با کنترل 
CVPاندازه گیری فشار 

100mlتجویز نرمال سالین 

دقیقه10الی 5بعد از 

:PVCبررسی میزان افزایش 
قطع کامل مایع درمانیcmH2O 5بیشتر از -
دقیقه10قطع مایع و کنترل بیمار بعد از cmH2O 5-3بین -
100ml  N/Sتجویز cmH2O 3کمتر از -

دقیقه10-5بعد ازCVPکنترل 

....
(Pو BPادامه این روند تا زمان طبیعی شدن )



:یه مایع درمانی با کنترل صدای ر
سمع ریه پیش از شروع مایع درمانی ،و عالمت گذاری سطح رال مرطوب 

100mlتجویز نرمال سالین 

دقیقه10الی 5بعد از 

:بررسی صداهای ریه از نظر پیشرفت رال  
قطع کامل مایع درمانی................................ پیشرفت سطح رال-

دقیقه10و کنترل بیمار بعد از 
100ml  N/Sتجویز ................... عدم پیشرفت رال مرطوب -

دقیقه10کنترل بعد از 

....
(Pو BPادامه این روند تا زمان طبیعی شدن )



:سوال

، اقدام بعدی BPدر صورت عدم تصحیح•
چیست؟

م دوپامین  و دوبوتامین  چه تفاوتی با ه•
دارند؟



:به این نمودار توجه کنید
در حضور شوک

تحریک سمپاتیک

افزایش مقاومت عروق محیطی

:تحریک محرک های آدرنرژیکدر صورت 
بهبود جریان خون کرونر-
افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن-
انقباض شدید عروق خونی احشا-



.یک آمین بسیار قوی است
غزتحریک گیرنده های دوپامینرژیک کلیه، طحال، کرونر و م•

μg/kg/min 2-0.5اتساع عروق مربوطه      

میوکارد1ßتحریک گیرنده های •
 μg/kg/min2-10اینوتروپی مثبت             

عروق محیطیάتحریک گیرنده های •
μg/kg/min  20<انقباض عروق محیطی        

:توجه
، باید دوز 60mmHgبه باالی MAPبه محض رسیدن 

.دارو را کم ، و به دوز دوپامینرژیک نزدیک کرد

:دوپامین



تهوع و استفراغ•
(خطرناک ) تاکی آریتمی •
در دوزهای باال ، انقباض عروقی شدید•
ی  و در صورت نشت مایع به زیر جلد ، انقباض عروق پوست•

نکروز

عوارض دوپامین چیست؟



:توجه
، به خاصیت اینوتروپی مثبت دوپامین

.تدلیل تحریک ترشح اپی نفرین اس

ی که ذخایر اپی نفرینی کاهش مHFدر 
.تاسکمیابد ، میزان تاثیر دوپامین 



(مشابه صناعی دوپامین) دوپوتامین 

ن ایجاد اثر اینوتروپی مثبت از طریق فعال کرد
:ß1گیرنده های 

ß1اثر مستقیم روی گیرنده های•

وژنوسغیر وابسته به ترشح اپی نفرین اند•



:اثر اینوتروپی مثبت 
افزایش برون ده قلبی•
BPهمراه با تغییرات اندک در ریت قلب و •

********
اثر خفیف تر انقباض عروقی در مقایسه با دوپامین•
اثر خفیف تر از نظر بروز آریتمی•
(برعکس دوپامین ) MIکاهش وسعت •
:بهبود جریان رو به جلوی خون •

به علت تاثیر کم روی افزایش پش بار و مقاومت عروقی 
PCWPو COبهبود 

وریدی         انقباض وریدی       افزایش پیش بارά1تحریک •
بدون ایجاد هیپرتانسیونCOافزایش 



آخرین اقدام در صورت عدم توفیق در •
توسط IABPدرمان ، استفاده از 

مجدد کاتتریزاسیون قلبی و نیز عروق سازی
.توسط لیزر است

از حال با توجه به اطالعات باال ، بهتر است از کدام یک
داروهای مذکور در شوک کاردیوژنیک استفاده 

کرد؟



:IABPعملکرد 
کاهش کار قلب•
افزایش پریوژن میوکارد•
افزایش پرفیوژن بافتی•

بادشدن بالن در زمان دیاستول       •
بهبود پرفیوژن کرونر

تخلیه درست قبل از سیستول  •
کاهش پس بار قلب




