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Santrauka  
Kardiogeninis šokas – viena iš šoko rūšių, dažniausiai 
sukeliama miokardo infarkto. Šoko gydymo pasirinki-
mas priklauso nuo pagrindinės jį sukėlusios ligos, todėl 
priežasties nustatymas – labai svarbus prieš pradedant 
gydymą. Pagrindiniai gydymo tikslai yra euvolemija bei 
stabilizuota hemodinamika. Gydymo rezultato siekiama 
vadovaujantis išplėstiniu invazyviu gyvybinių funkcijų 
monitoravimu, nes paciento būklė gali labai greitai kisti. 
Dažniausiai šoko korekcijai taikomas medikamentinis 
gydymas, o sunkesniais atvejais pasitelkiamos pagalbi-
nės mechaninės priemonės. Mechaninių priemonių pa-
sirinkimas priklauso nuo šoko sunkumo bei pažeidimo 
širdyje lokalizacijos. Norint pasiekti geriausių gydymo 
rezultatų bei išvengti nepalankios baigties, būtinas etio-
loginis kardiogeninio šoko gydymas.

Įvadas 
Kardiogeninis šokas, tai šoko rūšis, kuriai būdingas su-

mažėjęs minutinis širdies tūris ir padidėjęs periferinių krau-
jagyslių pasipriešinimas. Šoką sukelia atsiradusi širdies dis-
funkcija, dažniausia priežastis –  ūminio miokardo infarkto 
sukelta miokardo nekrozė [1, 2]. Ūminis širdies funkcijos 
nepakankamumas, tai pirminė kardiogeninio šoko išraiška, 
kuri gali komplikuotis lėtiniu širdies funkcijos nepakanka-
mumu. Dėl šio pokyčio gali kisti gydymo taktika. Norint 
paskirti optimaliausią medikamentinį gydymą ar mechaninių 
pagalbinių priemonių naudojimą, būtinas išsamus paciento 
klinikinis įvertinimas [3]. Gydymo tikslai yra pasiekti euvo-
lemiją, stabilizuoti hemodinamiką ir atkurti arba kiek galima 
išsaugoti širdies funkciją [4]. 

Tyrimo tikslas − apžvelgti kardiogeninio šoko gydymą 
pastaruoju dešimtmečiu. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atliekant apžvalgą, šaltinių paieška buvo vykdoma tarp-

tautinėse medicinos duomenų bazėse PubMed, UpToDate, 
Medscape. Į sisteminę apžvalgą įtraukti anglų kalba 2010–
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Tyrimo rezultatai 
Medikamentinis gydymas. Gydymas pradedamas ne-

delsiant, pacientai gydomi intensyviosios terapijos skyriuje. 
Jiems būtinas išplėstinis invazyvus monitoravimas. Vertinant 
paciento hemodinamiką, reikia monitoruoti centrinį veninį 
spaudimą bei invaziniu būdu stebėti arterinį kraujospūdį. 
Norint stabilizuoti paciento būklę, būtina nustatyti kardio-
geninio šoko priežastį ir tinkamai pasirinkti etiologinio gy-
dymo taktiką, todėl pagal Europos kardiologų rekomenda-
ciją būtinas tinkamas paciento ištyrimas (1 pav.). Vis dėlto, 
nepaisant šoką sukėlusios priežasties, šokui užtrukus jis gali 
komplikuotis daugine organų disfunkcija. Kad būtų išvengta 
šios komplikacijos, būtina optimizuoti organų perfuziją. Pra-
dinio gydymo tikslai yra pasiekti euvolemiją ir stabilizuoti 
hemodinamiką [4]. Pradedama vadovaujantis ABC (angl. A – 
airway, B – breathing, C – circulation) principu. Hipoksemija 
koreguojama skiriant oksigenoterapiją, o sunkesniais atvejais 
– dirbtinę plaučių ventiliaciją. Hipoksijos nepatiriantiems 
pacientams skirti oksigenoterapijos nerekomenduojama, 
nes ji didina širdies vainikinių arterijų pasipriešinimą [5]. 
Atsiradus skausmui, jį būtina malšinti, nes skausmas sukelia 
vazospazmą ir dar labiau trikdo periferinę kraujotaką, todėl 
skiriama morfino arba fentanilio pagal poreikį [6]. 

Hipovolemija koreguojama kristaloidų tirpalais, moni-
toruojant centrinį veninį spaudimą. Galima naudoti koloi-
dus. Yra žinoma, kad krakmolo tirpalai nerekomenduojami 
sunkių būklių pacientams, nes nustatyta, kad paskyrus šių 
tirpalų, gydymo baigtis yra blogesnė.  Nėra bendros nuomo-
nės, kokius skysčius naudoti geriausia, tam reikėtų platesnio 
ištyrimo [7]. 

Kiekvienu atveju būtina įvertinti ir koreguoti elektrolitų 
pusiausvyrą [8]. Esant sunkiam šokui, pacientams gali pasi-
reikšti metabolinė laktatinė acidozė. Ji išsivysto dėl blogos 
periferinių audinių perfuzijos ir hipoksijos, kurią svarbu 
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koreguoti, užtikrinant tinkamą  volemiją. Esant labai ryškiai acidozei (mažiau 
7,1 arterinio kraujo pH), dalinei jos korekcijai skiriamas natrio hidrokarbonatas, 
kol kraujo pH siekia 7,1–7,2. Jis turi būti skiriamas atidžiai stebint rūgščių ir 
šarmų pusiausvyrą, kad nebūtų sukelta intraląstelinė acidozė [6]. 

Maždaug 90 proc. pacientų skiriami inotropai ir vazopresoriai [2]. Esant 
pakankamai volemijai, skiriami vazopresoriai, dažniausiai dopaminas, epi-
nefrinas ir norepinefrinas. Šie vaistai ne tik stiprina širdies inotropinę funk-
ciją, bet ir didina AKS bei palaiko vainikinę kraujotaką. Inotropinei funkcijai 
stiprinti vartojami fosfodiesterazės inhibitoriai (milrinonas), kalcio jautriklis 
levosimendanas bei β1 ir β2 agonistas dobutaminas. Mažesnės dobutamino 
dozės sukelia švelnią arterijų vazodilataciją ir mažindamos pokrūvį lengvina 
širdies darbą [6, 9]. 

Svarbu kuo skubiau įvertinti gyvybei grėsmingų aritmijų išsivystymo 
galimybę. Esant širdies automatizmo bei laidumo sutrikimų, jų korekcijai 

skiriami vaistai, atliekama kardioversija 
arba defibriliacija [10]. Išsivysčius tachia-
ritmijai, trikdančiai hemodinamiką, da-
roma skubi elektrinė širdies defibriliacija. 
Jei hemodinamika nekinta, gali būti ski-
riama medikamentinė terapija. Sinusinę 
tachikardiją rekomenduojama gydyti beta 
blokatoriais, tačiau, jei jie netoleruojami, 
kai kurie šaltiniai tachikardiją rekomen-
duoja gydyti ivabradinu [11]. Pasikarto-
janti skilvelinė tachikardija gydoma lido-
kainu arba amiodaronu, supraventrikulinė 
paroksizminė tachikardija – verapamiliu. 
Esant tachisistolinei prieširdžių virpėjimo 
formai, atliekama elektrinė kardioversija, 
skiriamas amiodaronas ar beta blokatoriai. 
Pasireiškus bradikardijai, į veną švirkš-
čiama atropino, jam nepadėjus taikoma 
transkutaninė arba endokardinė širdies 
stimuliacija [8]. 

Nustačius ūminį miokardo infarktą, 
svarbu kuo greičiau atkurti sutrikdytą 
miokardo kraujotaką. Kuo greičiau bus 
pritaikytas reperfuzinis gydymas, tuo 
mažiau nukentės miokardas ir susidaręs 
mažesnis randas nulems geresnę tolimąją 
gydymo baigtį. Dažnai taikomas antitrom-
bozinis gydymas skiriant streptokinazę, 
rekombinantinį audinių plazminogeno 
aktyvatorių arba kitus trombolitikus. Šie 
vaistai mažina sergančių ŪMI miršta-
mumą, gali sumažinti kardiogeninio šoko 
išsivystymo riziką įvykus miokardo in-
farktui, kadangi gali sumažinti pažeisto 
miokardo plotą. Antitrombozinis gydymas 
yra svarbus ir turi būti taikomas nedel-
siant, nes kardiogeninis šokas dažnai išsi-
vysto praėjus 6 valandoms nuo susirgimo 
pradžios [12]. 

Esant galimybei, reikėtų svarstyti apie 
intervencinę reperfuziją, atliekant tiesio-
ginę perkutatinę transluminę vainikinių 
arterijų angioplastiką. Įrodytas jos efekty-
vumas, remiantis GUSTO-1 studijos duo-
menimis. Vainikinių arterijų angioplastika 
mirštamumą nuo kardiogeninio šoko su-
mažino nuo 61 iki 43 proc., o procedūros 
metu stento implantavimas didina efek-
tyvumą ir mažina mirštamumą iki 26–27 
procentų [12]. Atsiradus MI dėl kamieno 

1 pav. Paciento būklės vertinimo ir neatidėliotinos pagalbos algoritmas esant ūminiam 
širdies nepakankamumui (pagal Europos kardiologų draugijos gaires) [3]

2 pav. Mechaninių priemonių pasirinkimas pagal kardiogeninio šoko sunkumą
IABP – intraaortinė balioninė kontrapulsacija; VA ECMO – veno-arterinė ekstrakorporinė membraninė oksi-
genacija; VAD – skilvelį pavaduojantis prietaisas.
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arba 3 kraujagyslių pažaidos, atliekama skubi ar planinė 
vainikinių arterijų jungčių suformavimo operacija [13].

Pagalbinės mechaninės priemonės. Mechaninių prie-
monių pasirinkimas esant kardiogeniniam šokui priklauso 
nuo šoko sunkumo ir širdies pažeidimo lokalizacijos (2 pav.). 
Įvairi aparatūra, laikinai pavaduojanti kairiojo arba abiejų 
širdies skilvelių darbą, taikoma, kai kardiogeninis šokas yra 
ne ūminio koronarinio sindromo kilmės arba išlieka net ir 
po revaskuliarizacijos. Svarbiausia pagalbinių mechaninių 
priemonių savybė yra hemodinamikos užtikrinimas bei geri-
nimas. Ideali pagalbinė priemonė turi efektyviai ir patikimai 
užtikrinti kraujotaką, būti lengvai ir greitai įvedama, nesun-
kiai prižiūrima, kelianti kuo mažesnę komplikacijų riziką [5].

Intraaortinė balioninė kontrapulsacija (IABP), didindama 
diastolinį spaudimą aortos lanke, pagerina smegenų ir širdies 
aprūpinimą krauju ir šiek tiek mažina širdies pokrūvį. Į prok-
simalinę nusileidžiančiosios aortos dalį įvedamas kateteris 
su balionėliu, esančiu ant jo galo. Per kateterio spindį, atsi-
veriantį į balionėlio ertmę širdies skilvelių diastolės metu, 
įpučiamos helio dujos, kurios išpučia balionėlį. Prieš prasi-
dedant sistolei, dujos grąžinamos ir balionėlis subliūkšta. Tai 
tinkamas metodas stabilizuoti paciento hemodinamiką, kol 
bus atlikta revaskulizacija. Deja, net taikant šią pagalbinę 
priemonę, mirštamumas išlieka labai didelis [14].

Impella – yra mechaninis širdies siurblys, kuris yra įve-
damas transkateteriniu būdu į kairįjį skilvelį ir aortą. Jis 
nukrauna kairįjį skilvelį, dalį kraujo išsiurbdamas į aortą ir 
pagreitindamas kraujo tėkmę net iki 5 l/minutę. Nors Im-
pella užtikrina geresnę hemodinamiką nei IABP, tačiau 30 
dienų išgyvenamumas išlieka toks pat, kadangi siurblys, 
mechaniškai pažeisdamas eritrocitus, sukelia hemolizę [15].

TandemHeart – dviejų kaniulių mechaninis siurblys, ku-
rio viena kaniulė įvedama į kairįjį prieširdį, o antroji į aortą, 
taip aplenkiant kairįjį skilvelį ir palengvinant jo darbą. Ši 
mechaninė priemonė gali būti naudojama ir esant dešiniojo 
skilvelio nepakankamumui, tokiu atveju skirsis kaniulių 
įvedimo vietos [16]. Šis prietaisas greitai pagerina paciento 
hemodinamiką ir mažina metabolinę acidozę, tačiau 30 dienų 
išgyvenamumas, lyginant su IABP, taikoma vazopresorių 
fone, statistiškai taip pat nėra geresnis [17].

Venoarterinė ekstrakorporinė membraninė oksigenacija 
(VA ECMO) taikoma labai sunkios būklės pacientams, esant 
refrakteriniam kardiogeniniam šokui. Tai sistema, leidžianti 
visiškai apeiti širdį ir plaučius, arba, jei reikia, iš dalies nu-
krauti širdį, taip palengvinant jos darbą. R. Cheng ir kt. at-
liktas tyrimas parodė, kad net 57 proc. pacientų patyrė su 
ECMO susijusių komplikacijų, tokių, kaip apatinių galūnių 
išemija, su indikacija amputacijai, kompartmento sindromas 
su indikacija fasciotomijai, insultas, masyvus kraujavimas, 
inkstų funkcijos nepakankamumas [18]. VA ECMO yra lai-

kinas sprendimas, tačiau šią priemonę galima taikyti keletą 
savaičių, kol paciento būklė pagerės, bus implantuotas VAD 
arba persodinta širdis [19]. 

VAD (angl. ventricular assist device) – tai skilvelį pava-
duojantis prietaisas, chirurgiškai implantuojamas siurblys, 
kuris iš skilvelio siurbia kraują ir nuolatine srove išmeta jį 
į arteriją. Priklausomai nuo to, ar jis implantuotas į kairįjį 
ar dešinįjį skilvelį, kraujas atitinkamai išmetamas į aortą ar 
plaučių arterijas. Jis gali suteikti ilgalaikį ir visišką kraujota-
kos palaikymą. Neatsikūrus miokardo funkcijai, gali būti im-
plantuotas ilgalaikis skilvelį pavaduojantis prietaisas – kaip 
tiltas į širdies transplantaciją [20]. Tai yra chirurginė proce-
dūra, kuri gali būti atliekama tik didžiuosiuose centruose, 
susijusi su kraujavimu, infekcija ar kitomis pooperacinėmis 
komplikacijomis [6]. 

Išvados
1. Kardiogeninio šoko gydymas turi būti pradėtas ne-

delsiant, priklausomai nuo šoką sukėlusios priežasties. Kie-
kvienu atveju pacientams skiriamas invazinis monitoravimas. 
Pagrindiniai šoko gydymo tikslai yra stabilizuota hemodi-
namika, euvolemija ir atkurta širdies funkcija. 

2. Pirmiausia gydymo tikslų siekiama medikamentinėmis 
priemonėmis, o sunkesniu atveju pasitelkiamos pagalbinės 
mechaninės priemonės. 

3. Siekiant kuo geresnės gydymo baigties, būtina vado-
vautis paciento būklės vertinimu ir neatidėliotinos pagalbos 
algoritmais esant ūminiam širdies nepakankamumui, o norint 
pasirinkti tinkamą mechaninę pagalbinę priemonę, reikia 
įvertinti šoko sunkumą, širdies pažeidimo lokalizaciją ir 
operacinio gydymo galimybes. 
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CARDIOGENIC SHOCK – DIAGNOSIS AND 
TREATMENT, A LITERATURE REVIEW

O. Ivanova, E. Atie, M. Švagždienė
Keywords: cardiogenic shock, management.
Summary
Cardiogenic shock is a type of shock most commonly caused 

by myocardial infarction. The choice of treatment for shock de-
pends on the underlying disease, so determining the cause is very 
important before starting treatment. The main goals of treatment 
are euvolemia and stabilized hemodynamics. The outcome of tre-
atment is based on advanced invasive monitoring of vital signs, as 
the patient’s condition can change very rapidly. Shock treatment 
is usually treated with medication, and in more severe cases, me-
chanical assistance devices are used. The choice of mechanical 
assistance devices depends on the severity of the shock and the 
location of the damage to the heart. Etiological treatment of car-
diogenic shock is necessary to achieve the best treatment results 
and to avoid adverse outcomes.

Objectives. To review treatment of cardiogenic shock based on 
published scientific sources over the past ten years. 

Methodology. The literature search was carried out in the in-
ternational medical databases PubMed, UpToDate, Medscape. 
Different kinds of publications in English during the period of 
2010 – 2020 were included: randomized controlled trials, origi-
nal follow-up studies, case reports, case series, and reviews. The 
keywords and their combinations used were cardiogenic shock, 
management. This article provides an overview of the analysis of 
scientific publications.

Results and conclusions. 1. Medical treatment is started imme-
diately and, depends on the cause of the shock; 2. Appropriate tre-
atment tactics are selected based on acute heart failure algorithms; 
3. In order to select the appropriate mechanical assistance devi-
ces it’s important to evaluate shock severity and location of myo-
cardial injury.
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