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Giới thiệu

Sốc tim được định nghĩa là tình trạng giảm tưới máu
mô không đầy đủ do rối loạn chức năng tim nguyên
phát. Chậm trễ trong việc nhận biết và điều trị sốc tim
dẫn đến tình trạng lâm sàng xấu đi nhanh chóng với tỷ
lệ tử vong tại bệnh viện gần 50% trong thời kỳ hiện đại
mặc dù những tiến bộ trong can thiệp y khoa, đặc biệt
là tái thông mạch máu cơ học nhanh chóng với tiêu
huyết khối, can thiệp mạch vành qua da và ghép nối
động mạch vành. Tỷ lệ chung của nhồi máu cơ tim cấp
(AMI) có sốc tim là 5% đến 10%, với tỷ lệ cao hơn ở
MI có đoạn ST chênh lên so với NMCT không đoạn
STchênh lên. Tỷ lệ chung của sốc tim trong 2 thập kỷ
qua không thay đổi. Sốc tim vẫn là nguyên nhân phổ
biến nhất gây tử vong ở bệnh nhân nhập viện với AMI.
Các nghiên cứu của Fang và cộng sự và Helgestad và
cộng sự đã cho thấy tỷ lệ sốc tim do AMI giảm, trong
khi các nghiên cứu của Babaev và Kolte đã báo cáo tỉ
lệ tăng lên đến không thay đổi về tỷ lệ sốc tim do AMI
trong 2 đến 3 thập kỷ qua. Mặc dù tỷ lệ tử vong tại

bệnh viện đã được cải thiện trong thời gian gần đây, tỷ
lệ tử vong dài hạn vẫn tăng ở mức gần 50% .

Sự định nghĩa

Các tiêu chí lâm sàng để chẩn đoán sốc tim dựa trên các
thử nghiệm SHOCK (Có nên tái mạch nhanh chóng cho
các cơn sốc tim) và IABP-SHOCK II (Bơm bóng nội động
mạch trong shock tim II) được xác định bằng huyết áp tâm
thu (SBP) <90 mmHg trong > 30 phút, có sử dụng hỗ trợ
cơ học hoặc dùng thuốc để duy trì HATT> 90 mm Hg,
lượng nước tiểu <30 mL / giờ, chỉ số tim (CI) <2,2 L /
phút / m2, áp lực mao mạch phổi bít (PCWP)> 15 mm Hg
và nồng độ lactat máu > 2 mmol / L. Các hướng dẫn của
Hiệp hội Tim mạch-Suy tim Châu Âu 2016 bao gồm các
tiêu chí lâm sàng cùng với tiêu chí huyết động trong định
nghĩa về sốc tim: HATT <90 mm Hg mặc dù đã được bù
dịch đầy đủ với bằng chứng lâm sàng và cận lâm sàng có
tổn thương cơ quan đích.Tiêu chí lâm sàng được xác định
là tứ chi lạnh, thiểu niệu, thay đổi trạng thái tâm thần, và
HA kẹp, và các bất thường trong CLS bao gồm nhiễm toan
chuyển hóa, tăng lactate huyết thanh và tăng creatinine.
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Nguyên nhân
Căn nguyên phổ biến nhất của sốc tim là suy thất trái (LV)
trong biến cố của AMI. Sốc tim được thấy phổ biến hơn với
AMI thành trước khi so sánh với AMI thành dưới. Các biến
chứng cấp tính của AMI như vỡ vách liên thất, vỡ vách tự do
LV, hở van hai lá cấp tính và chèn ép tim là nguyên nhân thiếu

máu cục bộ khác của sốc tim. Các nguyên nhân không do thiếu
máu cục bộ khác bao gồm hở và hẹp van tim, bóc tách động
mạch chủ, rối loạn chức năng LV nguyên phát như suy tim cấp
mất bù, hội chứng sau phẫu thuật tim, bệnh cơ tim takotsubo,
viêm cơ tim, rối loạn thâm nhiễm (như bệnh sarcoidosis,
amyloidosis,hemochromatosis),
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rối loạn nhịp tim nhanh cấp tính và loạn nhịp tim, viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn, viêm màng ngoài tim và viêm màng
ngoài tim co thắt. Các nguyên nhân hiếm bao gồm bệnh cơ
tim phì đại nặng, bệnh cơ tim chu sinh. Các tác nhân dược lý
như thuốc chẹn beta khi được sử dụng trong giai đoạn đầu
sốc tim do AMI có liên quan đến tỷ lệ sốc tim cao hơn trong
thử nghiệm COMMIT (Clopidogrel và Metoprolol trong
nhồi máu cơ tim).Quá liều flecainide, thuốc chẹn kênh canxi
và digoxin có liên quan đến sốc tim trong một số báo cáo
trường hợp ca ls.
Các giai đoạn của Sốc tim
Bệnh nhân sốc tim có biểu hiện liên tục khác nhau, từ rối
loạn chức năng cơ tim khu trú cục bộ đến rối loạn chức năng
đa cơ quan với tổn thương huyết động nghiêm trọng đến
ngừng tim.Tiên lượng của sốc tim cũng thay đổi ở những
bệnh nhân có các bệnh nguyên khác nhau, mức độ nghiêm
trọng và tình trạng bệnh đi kèm khác.Hiệp hội Chụp mạch
vành và Can thiệp Tim mạch (SCAI) gần đây đã đề xuất một
hệ thống phân loại cho sốc tim bao gồm các thông số lâm
sàng, sinh hóa và đo đạt huyết động để hướng dẫn điều trị và
phân loại kết cục. 5 giai đoạn của sốc tim là (Hình 1):

Giai đoạn A: Khám tim mạch bình thường có tình trạng
tưới máu đầy đủ. Chức năng thận và lactate cũng trong
giới hạn bình thường. Các thông số huyết động phản ánh
huyết áp bình thường, CI> 2,5 L / phút / m2, áp lực tĩnh
mạch trung tâm <10 mm Hg và độ bão hòa động mạch
phổi> 65%.

Giai đoạn B: Bắt đầu sốc tim / sốc tim còn bù; bệnh nhân
có bằng chứng lâm sàng về nhịp tim nhanh và hạ huyết áp
nhưng không giảm tưới máu. Khám tim mạch thấy áp lực
tĩnh mạch cảnh tăng cao, phổi có ran ẩm nhưng tưới máu
bình thường. Bằng chứng về tăng BNP và suy thận nhẹ
trên phòng xét nghiệm. Huyết động với HATT <90 mm
Hg hoặc áp lực động mạch trung bình (MAP) <60 hoặc
giảm> 30 mm Hg so với ban đầu. Mạch> 100 bpm, CI>
2,2 L / phút / m2, tỷ lệ bão hòa động mạch phổi> 65%

Giai đoạn C: Sốc tim điển hình; Bệnh nhân giảm tưới
máu, biểu hiện là giảm tưới máu tương đối cần hỗ trợ
dược lý hoặc cơ học ngoài hồi sức thể tích để phục hồi
tưới máu. Khám thực thể cho thấy rối loạn chức năng
đa cơ quan và giảm tưới máu - quá tải thể tích, suy hô
hấp có ran lan rộng (Killip 3/4) cần hỗ trợ áp lực dương
hoặc thở máy, tứ chi lạnh, thay đổi trạng thái tri giác,
lượng nước tiểu <30 mL / giờ. Dấu ấn sinh hóa

với tăng lactate, tăng gấp đôi creatinine hoặc giảm> 50%
eGFR và tăng BNP. Huyết động với HATT <90 mm Hg,
MAP <60 mm Hg hoặc giảm > 30 mm Hg so với ban đầu
và dùng thuốc / thiết bị để duy trì HATT trên các mục tiêu
này. CI <2,2 L / phút / m2, PCWP> 15 mm Hg, chỉ số xung
động mạch phổi <1,85 và công suất tim ⩽0,6 W.

Giai đoạn D: tiến triển nặng / tử vong; Bệnh nhân có tiến
triển xấu về lâm sàng và huyết động mặc dù được cấp cứu
ban đầu tích cực trong> 30 phút nhưng không đáp ứng, cần
các can thiệp cao hơn. Khám lâm sàng với các đặc điểm bất
kỳ giai đoạn C. Xét nghiệm cho biết tình trạng suy giảm từ
giai đoạn C. Huyết động với các thông số ở giai đoạn C và
cần dùng nhiều thuốc vận mạch hoặc bổ sung các thiết bị hỗ
trợ tuần hoàn cơ học để duy trì tưới máu.

Giai đoạn E: giai đoạn cực nặng; Bệnh nhân bị trụy tuần
hoàn trong tình trạng ngừng tim dai dẵng được hồi sức tim
phổi liên tục và / hoặc được hỗ trợ bởi ECMO và nhiều
biện pháp can thiệp đồng thời. Khám LS thấy vô mạch, trụy
tim, thở máy hoặc sử dụng máy khử rung tim. Bất thường
sinh hóa với pH <7,2, lactate ⩾ 5, các dấu ấn sinh học xấu
đi nghiêm trọng. Huyết động cho thấy không có HATT nếu
không có hồi sức, hoạt động điện vô mạch hoặc nhịp nhanh
thất dai dẳng và hạ huyết áp nếu không có hỗ trợ cơ học.

Sử dụng Thuốc vận mạch trong các giai đoạn sốc tim khác
nhau.
Trong quá trình phân giai đoạn sốc tim của SCAI, các thuốc Vận
mạch đã được coi là một yếu tố chủ chốt, nhưng các chứng cứ
chưa được xem xét. Kết quả của việc sử dụng thuốc co mạch và
thuốc trợ tim trong các giai đoạn khác nhau của sốc tim chưa
được nghiên cứu trong các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên.
Một số nghiên cứu quan sát được hình thành để xác nhận giai
đoạn sốc tim của SCAI và dự đoán tỷ lệ tử vong trong các giai
đoạn khác nhau đã chứng minh việc sử dụng các thuốc vận
mạch trong các giai đoạn sốc tim khác nhau và kết quả tử vong.
Một nghiên cứu của Thayer và cộng sự, cho thấy rằng, trong số
1414 người tham gia nghiên cứu trong các giai đoạn khác nhau
của sốc tim, số lượng và nhu cầu về thuốc vận mạch tăng dần
theo giai đoạn sốc tim của SCAI xấu đi (100% sử dụng hơn 2
thuốc vận mạch trong Giai đoạn E so với 57,8% sử dụng hơn 2
thuốc vận mạch trong Giai đoạn D của sốc tim theo SCAI). Một
nghiên cứu khác của Jentzer và cộng sự với dân số nghiên cứu là
10.004 bệnh nhân đã chứng minh sự gia tăng số loại thuốc vận
mạch và bắt đầu sử dụng thuốc vận mạch sớm hơn trong giai
đoạn D và E so với giai đoạn trước (0,4 ± 0,6 và 34% ở giai
đoạn D so với 1,4 ± 1,0 và 85% trong Giai đoạn E). Các giai
đoạn cao hơn của sốc tim có việc sử dụng tích cực các thuốc vận
mạch và tỷ lệ tử vong cao hơn so với các giai đoạn thấp hơn.
Những nghiên cứu này đánh giá thuốc co mạch và thuốc trợ tim
như một con số tương đối của mỗi loại thuốc. Nghiên cứu trước
đây từ các tài liệu sốc nhiễm trùng đã chỉ ra rằng các phép đo
tích lũy thuốc vận mạch có thể dự đoán tử vong đáng kể.Tuy
nhiên, ảnh hưởng của các phép đo tích lũy thuốc vận mạch và
ảnh hưởng của các thuốc này đối với giai đoạn Sốc tim theo
SCAI vẫn còn được nghiên cứu



Figure 1. The society for angiography and cardiovascular interventions (SCAI) staging of cardiogenic shock.
Adapted with permission from Baran et al.35

Abbreviations: CPR, cardiopulmonary resuscitation; CVP, central venous pressure; ECMO, extra corporeal membrane oxygenation; JVP, jugular venous pulsations;
LFTs, liver function test; MAP, mean arterial blood pressure; PA Sat, pulmonary artery saturation; PCWP, pulmonary capillary wedge pressure; PEA, pulseless electrical
activity; SBP, systolic blood pressure.



Sinh lý bệnh
Sinh lý bệnh của sốc tim rất phức tạp và được đặc trưng bởi
sức co bóp cơ tim bị suy giảm đáng kể dẫn đến một vòng
xoắn đi xuống, trong đó rối loạn chức năng cơ tim tiến triển
dẫn đến giảm thể tích nhát bóp, cung lượng tim (CO) và
MAP thấp, làm giảm tưới máu cơ tim.Điều này tạo thành
một vòng luẩn quẩn làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu
máu cục bộ, và suy giảm thêm chức năng cơ tim, thể tích
nhát bóp và tưới máu toàn thân.Trong sốc tim, kích thích
giao cảm xảy ra như một cơ chế bù trừ làm tăng CO bằng
cách tăng nhịp tim ( HR) và sự co bóp, với cái giá phải trả là
nhu cầu oxy của cơ tim tăng lên. Sự co mạch ngoại vi bù trừ
làm tăng MAP với cái giá là tăng gánh sau của cơ tim và làm
cho chức năng cơ tim trở nên tồi tệ hơn. Việc giảm chỉ số tim
dẫn đến giảm tưới máu mô trầm trọng, có thể làm trầm trọng
thêm tình trạng thiếu máu cục bộ và cuối cùng có thể dẫn
đến sốc dai dẳng và tử vong sau đó. Khi sốc tiến triển, tình
trạng thiếu oxy tế bào kéo dài dẫn đến cạn kiệt adenosine
triphosphat và nguồn dự trữ năng lượng nội bào. Điều này
làm cho các kênh bơm ion chủ động phụ thuộc năng lượng
trở nên không hoạt động, cuối cùng làm cho các tế bào cơ
tim phồng lên do thẩm thấu do sự tích tụ của natri, canxi và
hydro trong tế bào. Những thay đổi này trong điện thế màng
tế bào có thể dẫn đến quá trình chết chu trình của tế bào
thông qua việc kích hoạt các dòng thác và cuối cùng là chết
tế bào. Ngoài ra, tổn thương tim gây ra viêm hệ thống có thể
gây giãn mạch bệnh lý. Việc kích hoạt tổng hợp oxit nitric
cảm ứng sau khi tiếp xúc với chất trung gian gây viêm tạo ra
mức độ oxit nitric cao, cùng với dẫn xuất của nó, peroxynitrit
gây độc cho tim. Giãn mạch hệ thống cũng gây ra bởi các
chất trung gian gây viêm khác như interleukin và yếu tố hoại
tử khối u và có liên quan đến tỷ lệ tử vong trong sốc
tim.Thuốc co mạch và thuốc trợ tim là một nhóm thuốc tạo
ra sự co mạch hoặc tăng khả năng co bóp của tim ở những
bệnh nhân bị sốc tim. Trong khi thuốc co mạch làm tăng co
mạch dẫn đến tăng sức cản mạch hệ thống (SVR), thuốc co
bóp trợ tim làm tăng khả năng hoạt động của tim và cải thiện
CO. Những loại thuốc này hoạt động hiệp đồng trong việc
duy trì MAP và tưới máu cơ quan được tóm tắt là MAP =
CO × SVR (Hình 2).
Suy thất phải (RV) xảy ra khi áp suất tâm thu và tâm trương
của cơ tim giảm. Điều này dẫn đến dòng chảy về phía trước
trong RV không đủ, góp phần làm giảm tưới máu và tăng áp
lực tĩnh mạch. Do vòng tuần hoàn áp lực thấp và khối lượng
cơ tim nhỏ hơn, RV dễ bị giãn sớm so với LV làm ảnh hưởng
thêm đến sự trở lại của tĩnh mạch và tiền tải của LV. Ngoài
ra, vách ngăn liên thất bị kéo về LV làm giảm thêm sự lấp
đầy và thể tích nhát bóp làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu
hụt tưới máu. Một cuộc thảo luận đầy đủ về bệnh lý RV nằm
ngoài phạm vi của bài đánh giá hiện tại và chúng tôi hướng
người đọc đến những bài đánh giá tuyệt vời trước.

Hình 2. Đáp ứng của mạch máu với thuốc vận
mạch và thuốc co bóp. Được Jentzer và cộng
sự cho phép. (2015).49 Abbreviations: HD, high
dose; LD, low dose.

Quản lý sốc tim

Tỷ lệ mắc và tử vong do sốc tim không thay đổi trong hai thập
kỷ qua ở mức hơn 50% mặc dù có những tiến bộ về can thiệp
và điều trị.Mặc dù tái thông mạch sớm (can thiệp mạch vành
qua da / ghép cầu động mạch vành) vẫn là phương thức điều trị
duy nhất có lợi ích về tỷ lệ tử vong đã được chứng minh về lâu
dài, nhưng sốc tim vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở
bệnh nhân nhập viện do sốc tim do AMI. Sự đa dạng về bệnh
lý, biểu hiện lâm sàng rộng của sốc tim đã dẫn đến sự không
thống nhất trong việc chuẩn hóa chẩn đoán và sự khác biệt
trong các chiến lược xử trí. Do đó, một phương pháp tiếp cận
sốc theo nhóm bs đa ngành được hình thành đã cho thấy lợi ích
về tỷ lệ tử vong trong sốc tim. Phương pháp tiếp cận sốc theo
nhóm đa ngành liên quan đến việc xác định nhanh trạng thái
sốc tùy thuộc vào định nghĩa SHOCK, IABP SHOCK II hoặc
Hiệp hội Tim mạch Châu Âu 2015, kích hoạt đội nhóm sốc đa
ngành bao gồm bác sĩ tim mạch can thiệp, bác sĩ phẫu thuật
lồng ngực, bác sĩ chuyên khoa suy tim và bác sĩ hồi sức. Tiếp
theo là theo dõi huyết động xâm lấn sớm với tối ưu hóa điều trị,
thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học sớm cho thất trái hoặc thất phải
và phục hồi tim. Mặc dù việc sử dụng riêng lẻ các thiết bị hỗ
trợ tuần hoàn cơ học cho sốc tim không liên quan đến cải thiện
kết quả tử vong, nhưng việc sử dụng sớm theo phương pháp
tiếp cận sốc theo nhóm bs đa ngành có liên quan đến cải thiện
tỷ lệ tử vong. Nên xử trí y tế ban đầu sốc tim cùng với xử trí
huyết động xâm lấn để đạt được tưới máu mô đầy đủ, duy trì
thể tích máu và ngăn ngừa rối loạn chức năng đa cơ quan

Thuốc vận mạch trong Sốc tim
Thuốc vận mạch được sử dụng ở gần 90% bệnh nhân sốc tim và
tạo thành bằng chứng cấp IIc và cấp C theo hướng dẫn của Hiệp
hội Tim mạch Hoa Kỳ và Châu Âu. Để đạt được hiệu suất tim
tăng lên cả RV và LV



cần tăng cường chức năng. Điều này liên quan đến việc tối
ưu hóa tiền tải và giảm hậu tải cho tim trong khi vẫn đạt
được sự co bóp tối ưu cho tâm thất bị bệnh. Thuốc co bóp trợ
tim được chỉ định ở những bệnh nhân bị giảm tưới máu mô
mặc dù đã được hồi sức thể tích đầy đủ. Sốc tim cũng liên
quan đến giảm sức cản của mạch máu do các con đường tiền
viêm khác nhau góp phần vào việc hạ huyết áp. Thuốc co
mạch được sử dụng để duy trì MAP và áp lực tưới máu mô
khi hạ huyết áp dai dẳng. Điều trị sốc tim bằng thuốc phải
cân bằng tối ưu để đạt được sự tưới máu mô tốt nhất mà
không làm tăng đáng kể công của tim. Do đó, liệu pháp dược
lý nên được sử dụng trong thời gian ngắn nhất và với liều
thấp nhất có thể.

Thuốc co bóp trợ tim.
Thuốc co bóp trợ tim Inotropes là một nhóm thuốc làm

thay đổi sức co bóp của cơ tim và tăng sức co bóp của cơ
tim. Các thuốc co bóp có thể được chia thành 3 nhóm chính :
chất đồng vận adrenergic, chất ức chế phosphodiesterase III
và chất gây nhạy cảm với canxi. Các chất đồng vận
adrenergic phát huy tác dụng co bóp tích cực của chúng bằng
cách tác động lên các thụ thể beta-adrenergic Chúng làm
tăng nhịp tim, thể tích nhát bóp và CO. Các chất chủ vận
adrenergic, dobutamine, dopamine, norepinephrine và
epinephrine, có thể được phân loại thêm dựa trên tác dụng
của chúng đối với sức đề kháng hệ thống mạch máu
(inopressors hoặc inodilators).Milrinone và dobutamine là 2
thuốc duy nhất có tính inodilator( dãn mạch) được phê duyệt
ở Hoa Kỳ.

Dopamine tác động lên hệ tim mạch thông qua 4 thụ thể:
dopaminergic type 1 và 2 và adrenergic alpha 1 và beta 1
receptor. Ở liều thấp hơn (<2,5 ug / kg / phút), nó gây giãn
mạch vành, thận và mạch máu nội tạng. Ở liều trung gian 3
đến 5 ug / kg / phút, nó gây ra tác dụng co bóp và tăng nhịp
tim(chronotropic) đáng kể thông qua các thụ thể beta-1 của
tế bào cơ tim. Ở liều (> 5 ug / kg / phút), nó gây co mạch
mạnh qua thụ thể adrenergic alpha-1 của mạch. Điều này có
thể dẫn đến tăng huyết áp nghiêm trọng và rối loạn nhịp tim
nhanh ở những liều cao này. Dopamine và epinephrine có tác
dụng beta-adrenergic mạnh và làm tăng nhịp tim, thể tích
nhát bóp và CO. Tác dụng của dopamine là tối đa trong
khoảng liều từ 5 đến 10 ug / kg / phút, và mức độ co mạch
cao hơn ở liều trên 10 ug / kg / phút. Thời gian bán thải của
dopamine là dưới 2 phút và không cần điều chỉnh liều ở
người suy thận.

Dobutamine là một chất đồng vận beta-adrenergic có hoạt
tính beta1-adrenergic mạnh và hoạt tính beta2-adrenergic yếu
và alpha1- adrenergic yếu. Thời gian bán thải của
dobutamine là 2 phút và không cần điều chỉnh liều ở người
suy thận. Nó đạt được hiệu ứng trạng thái ổn định trong vài
phút vì nó nhanh chóng được đào thải trong máu. Nó cũng
hoạt động trên hệ mạch ngoại vi thông qua các thụ thể
alpha-1 và beta-2 trong mạch máu. Ở liều thấp (<5 ug / kg /
phút), nó làm tăng CO và giảm hậu tải bằng cách gây giãn
mạch trên các mạch ngoại vi. Ở liều (> 5 ug / kg / phút),

dobutamine gây co mạch thông qua tác dụng chủ vận của nó
trên các thụ thể alpha-1. Khi dùng dobutamine hơn 10 ug / kg /
phút, nó có thể làm trầm trọng thêm nhịp tim nhanh ở bệnh
nhân mà không làm tăng thêm CO.

Milrinone là một chất ức chế phosphodiesterase III. Enzyme
phosphodiesterase III chịu trách nhiệm cho sự phân hủy của
adenosine monophosphate vòng. Sự ức chế enzym này dẫn đến
tăng adenosine monophosphat dạng vòng, làm tăng quá trình
phosphoryl hóa của các kênh dòng canxi. Điều này dẫn đến
việc tăng nồng độ canxi trong tế bào thúc đẩy cầu nối chéo
actinmyosin dẫn đến tăng sức co bóp cơ tim. Nó cũng gây giãn
mạch ngoại vi thông qua tác dụng của nó trên thành mạch bằng
cách ức chế hoạt hóa chuỗi nhẹ myosin trong cơ trơn mạch
máu. Thời gian bán thải của milrinone là 2,3 đến 2,4 giờ ở
người suy tim cũng như suy thận. Milrinone nên được bắt đầu
với liều thâp hơn 0,0625 đến 0,125 mcg / kg / phút nếu độ
thanh thải creatinin từ 10 đến 50 mL / phút. Liều milrinone>
0,5 ug / kg / phút có thể dẫn đến hạ huyết áp.

Levosimendan là một chất nhạy cảm với canxi, làm tăng sức co
bóp của tim bằng cách tăng độ nhạy của troponin C với canxi
nội bào trong tế bào cơ tim. Cả milrinone và levosimendan đều
được ưu tiên hơn so với thuốc co bóp beta adrenergic ở những
bệnh nhân đang dùng thuốc chẹn beta vì tác dụng của chúng
không liên quan đến con đường beta-adrenergic. Cùng với tác
dụng co bóp tích cực, levosimendan gây giãn mạch ngoại vi
thông qua việc mở kênh kali nhạy cảm với ATP trên tế bào cơ
trơn thành mạch. Thời gian bán hủy của levosimendan là 1 giờ
và của chất chuyển hóa có hoạt tính là 70 đến 80 giờ. Suy thận
kéo dài thời gian bán thải. Do thời gian bán thải tăng lên, thuốc
vẫn tồn tại ngay cả sau 24 giờ ngừng thuốc và điều này được sử
dụng trên lâm sàng bằng cách cho các liều thuốc ngắt quãng. Nó
không có sẵn ở Hoa Kỳ. Milrinone và levosimendan có độ thanh
thải ở thận và thời gian bán hủy dài hơn gây ra chậm đạt trạng
thái ổn định.

Thuốc co mạch
Thuốc co mạch tác động thông qua nhiều thụ thể để làm

tăng canxi nội bào trong tế bào mạch máu, gây co mạch ngoại
vi, tăng sức cản mạch hệ thống và do đó MAP. Việc sử dụng
catecholamine được coi là nền tảng trong điều trị sốc tim.
Thuốc co mạch được sử dụng cho tới 90% bệnh nhân sốc tim.
Đây là khuyến cáo loại IIb / c và loại IIb / b của Hiệp hội Tim
mạch Châu Âu trong hướng dẫn xử trí sốc tim.
Các thuốc co mạch catecholamine thường được sử dụng là
norepinephrine, epinephrine, dopamine và phenylephrine. Thuốc
co mạch tác động thông qua nhiều thụ thể để tăng cường khả
năng cung cấp canxi của tế bào trong tế bào mạch máu gây co
mạch làm tăng sức cản mạch hệ thống và MAP. Tất cả chúng
đều hoạt hóa các thụ thể Alpha1-adrenergic để tăng MAP.



Các thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh thuốc co bóp và
thuốc co mạch rất khó thực hiện và bằng chứng lâm sàng rất
khan hiếm. Các khuyến nghị hiện tại về việc sử dụng thuốc
co mạch là thông qua phân tích tổng hợp, ý kiến chuyên gia
và các bài báo tổng quan.

Norepinephrine là thuốc co mạch được sử dụng thường
xuyên nhất để điều trị sốc tim. Norepinephrine làm tăng
MAP mà không ảnh hưởng đáng kể đến nhịp tim do hoạt
tính beta-adrenergic yếu của nó. Norepinephrine cũng làm
tăng chỉ số tim mà không làm tăng đáng kể nhu cầu oxy của
cơ tim do tác dụng kích thích thụ thể beta1-adrenergic có
chọn lọc.Norepinephrine có hoạt lực co mạch tương tự như
epinephrine và phenylephrine và tác dụng co mạch lớn hơn
dopamine. Thời gian bán thải của norepinephrine là 2 đến 3
phút và không cần điều chỉnh liều ở người suy thận. Nó
thường được truyền với tốc độ 0,01 - 0,3 ug / kg / phút và có
thể được chuẩn độ lên đến 1 ug / kg / phút để đạt được huyết
áp mục tiêu. Các tác dụng phụ bao gồm tăng huyết áp, co
mạch ngoại vi dẫn đến thiếu máu cục bộ và loạn nhịp tim,
mặc dù norepinephrine ít gây loạn nhịp tim hơn so với
epinephrine và dopamine.

Epinephrine là thuốc co mạch và thuốc co mạch dòng thứ
hai có hoạt tính cả alpha-adrenergic và beta-adrenergic.
Epinephrine có hoạt tính thụ thể beta-adrenergic 1,2>
alpha-adrenergic mạnh hơn. Ở liều thấp epinephrine làm
tăng CO do tác dụng co bóp và tăng nhịp tim tích cực thông
qua các thụ thể adrenergic beta1. Sự co mạch do hoạt hóa
thụ thể alpha-adrenergic được bù đắp bằng giãn mạch thông
qua giãn mạch do thụ thể beta2 adrenergic gây ra. Điều này
dẫn đến giảm SVR và các tác động khác nhau trên MAP.
Nhưng ở liều cao hơn do hoạt tính alpha-adrenergic chiếm
ưu thế, epinephrine làm tăng MAP bằng cách tăng HR, SVR
và co bóp. Thời gian bán hủy của epinephrine là <5 phút và
không cần điều chỉnh liều ở người suy thận. Liều sử dụng
epinephrine trong sốc tim dao động từ 0,01 - 0,3 ug / kg /
phút. Do tác dụng của nó trên SVR, epinephrine làm tăng áp
lực thất phải cũng như áp lực động mạch phổi, nhu cầu oxy
của cơ tim tăng lên do ảnh hưởng đến nhịp tim. Các tác dụng
phụ khác bao gồm loạn nhịp tim, co mạch nội tạng rõ ràng
hơn khi so sánh với norepinephrine và dopamine. Việc sử
dụng Epinephrine cũng liên quan đến nồng độ lactate và
glucose cao hơn.

Vasopressin hoạt động thông qua các thụ thể vasopressin 1
để gây co mạch và tăng MAP. Nó không có bất kỳ hiệu ứng
co bóp tim nào và làm giảm HR và CO.Vasopressin được
sử dụng như một thuốc co mạch hàng thứ hai trong sốc
nhiễm trùng nhưng chưa có bằng chứng về việc sử dụng nó
trong sốc tim. Không có thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên
nào về việc sử dụng vasopressin trong sốc tim. Thời gian
bán thải của vasopressin là 10 đến 20 phút và không cần
điều chỉnh liều ở người suy thận. Liều khuyến cáo dao
động từ 0,01 đến 0,04 đơn vị / phút. Vasopressin được
chứng minh là hữu ích để cai hoặc giảm liều các
catecholamine khác trong sốc nhiễm trùng. Sử dụng
vasopressin trong hội chứng liệt mạch sau đây

phẫu thuật tim và hội chứng sau phẫu thuật tim có liên quan
đến tỷ lệ biến chứng thấp hơn. Vasopressin có thể được sử
dụng như một thuốc bổ sung thêm trong sốc giãn mạch ngoài
norepinephrine ở những bệnh nhân cần norepinephrine liều cao
và ở những bệnh nhân bị sốc giãn mạch dai dẳng trong AMI
để cải thiện MAP. Ngày càng có nhiều người quan tâm về việc
sử dụng vasopressin trong suy thất phải và sốc do tác dụng
chọn lọc của nó trên giường mao mạch phổi. Vasopressin
không gây co mạch phổi không giống như epinephrine và
dopamine. Vasopressin có liên quan đến việc giảm nguy cơ
loạn nhịp tim khi so sánh với các catecholamine khác. Liều cao
hơn (> 0,04 đơn vị / phút) của vasopressin có liên quan đến co
mạch toàn thân và hoại tử da. Các tác dụng phụ khác bao gồm
hạ natri máu và đái tháo nhạt.

Phenylephrine là một chất đồng vận alpha1 adrenergic thuần túy
nên nó làm tăng MAP bằng cách tăng SVR dẫn đến giảm sức co
bóp của tim và nhịp tim chậm phản xạ. Do tác dụng ngoại ý của
nó và ít thử nghiệm được cung cấp đầy đủ, phenylephrine không
được khuyến cáo trong điều trị sốc tim.
Liều lượng thuốc co mạch và trợ tim

Mặc dù các thuốc co mạch và thuốc co bóp trợ tim được sử
dụng phổ biến trong sốc tim, các tài liệu trước đây về sốc tim
không định lượng một cách tổng thể các loại thuốc vận mạch.
Các nghiên cứu trước đây trong sốc không do tim, chẳng hạn
như sốc nhiễm trùng, đã chỉ ra các chỉ số tích lũy thuốc vận
mạch để dự đoán tỷ lệ tử vong với độ chính xác cao hơn so với
thang điểm rủi ro truyền thống. Thang điểm đánh giá suy giảm
cơ quan liên tục được điều chỉnh theo tim mạch (SOFA sửa
đổi) của Yadav và cộng sự đã chứng minh tầm quan trọng của
việc kết hợp các chỉ số thuốc vận mạch vào thành phần tim
mạch hiện có của thang điểm SOFA.Thang Điểm SOFA sửa
đổi kết hợp chỉ số sốc thay thế cho MAP, lactate máu, và tất cả
các thuốc vận mạch được sử dụng trong thực hành lâm sàng.
Thuốc co mạch bao gồm epinephrine, nor- epinephrine,
vasopressin, dopamine hoặc phenylephrine, và thuốc co bóp
bao gồm dobutamine và milrinone. Việc sử dụng một thuốc
vận mạch được chấm 2 điểm. Sử dụng đồng thời 2 thuốc vận
mạch hoặc nhiều hơn được chấm 3 điểm. Sử dụng dopamine
liều cao hơn (> 5 ug / kg / phút), epinephrine (> 0,05 ug / kg /
phút), hoặc norepinephrine (> 0,15 ug / kg / phút) bất kỳ lúc
nào trong 24 giờ đầu tiên ở ICU được chấm 4 điểm.
Nhóm của chúng tôi trước đây đã phát triển một hệ thống tiên
lượng nguy cơ bằng cách sử dụng hệ thống tính điểm định lượng
thuốc vận mạch, được ghi nhận là vượt trội hơn so với điểm
APACHE III và SOFA trong dự đoán kết cục trong sốc nhiễm
trùng. Các hệ thống tính điểm sau đây (a) đương lượng
norepinephrine, (b) điểm số vận mạch( co mạch-trợ tim), và (c)
chỉ số thuốc co mạch tích lũy được sử dụng để định lượng nhu
cầu thuốc vận mạch đỉnh tổng thể. Cần khẩn trương tiến hành
một nghiên cứu tương tự ở bệnh nhân sốc tim để hiểu mối tương
quan của nhu cầu thuốc vận mạch với sự trở nặng phải hỗ trợ
tuần hoàn cơ học, tỷ lệ tử vong trong thời gian ngắn, sự phát
triển của suy cơ quan và phục hồi chức năng tâm thất.



Nhu cầu sử dụng thuốc co mạch liều cao phản ánh một
tình trạng tiềm ẩn nguy cơ tử vong với nguy cơ biến chứng
cao Sốc kháng trị được xác định khi hạ huyết áp kéo dài mặc
dù đã điều trị bằng thuốc co mạch liều cao (tương đương với
norepinephrine > 0,5 ug / kg / phút). Những bệnh nhân cần
dùng liều cao để duy trì MAP có thể được coi là bị sốc kháng
trị và có nguy cơ tử vong cao. Thuốc co mạch liều cao có
liên quan đến các tác dụng phụ như loạn nhịp tim, nhồi máu
cơ tim, thiếu máu cục bộ và tổn thương thận cấp tính.

Các thử nghiệm thuốc co mạch và trợ tim
. Các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng về việc
sử dụng thuốc co mạch và thuốc trợ tim trong sốc tim còn
hạn chế, và các khuyến nghị về việc sử dụng nó phần lớn là
từ các phân tích và ý kiến   chuyên gia. Một tổng quan lớn từ
Cochrane không cho thấy sự ưu việt nào của từng loại thuốc
co mạch và thuốc trợ tim trong điều trị sốc tim. Thử nghiệm
SOAP II (Nhiễm trùng huyết xảy ra ở bệnh nhân cấp tính) là
thử nghiệm lâm sàng lớn nhất đánh giá việc sử dụng thuốc
co mạch trong tình trạng sốc. Trong các nhóm bệnh nhân bị
sốc, dopamine và norepinephrine có kết cục tương đương.
Với các phân tích nhóm nhỏ về sốc tim từ nhóm lớn hơn về
sốc tuần hoàn, thiếu sự khác biệt về căn nguyên của sốc tim
và các định nghĩa rộng được sử dụng để xác định sốc tim,
kết quả của thử nghiệm này cần được xác nhận thêm trong
các thử nghiệm ngẫu nhiên chuyên sâu. Dopamine có liên
quan đến tỷ lệ rối loạn nhịp tim và phản ứng đường tiêu hóa
cao hơn. Dopamine không được chỉ định thường quy ở bệnh
nhân sốc tim. Tương tự, so sánh dobutamine với milrinone ở
một nhóm bệnh nhân bị sốc tim, phần lớn là sau phẫu thuật
tim, không cho thấy sự vượt trội rõ ràng của cả hai tác nhân.
Ở những bệnh nhân AMI có tiền sốc (tức là huyết áp bình
thường, có dấu hiệu sung huyết) và suy tim cấp, milrinone
có liên quan đến kết quả cải thiện so với giả dược. Trong
thời gian gần đây, levosimendan đã được quan tâm nghiên
cứu bên ngoài Hoa Kỳ như một liệu pháp tiềm năng cho sốc
tim. Truyền levosimendan trong 6 giờ (0,1-0,2 ug / kg /
phút) không làm tăng đáng kể tình trạng hạ huyết áp hoặc
thiếu máu cục bộ, ám chỉ đến tính an toàn của thuốc này.
Nhiều nghiên cứu trước đây đã báo cáo những tác dụng ngắn
hạn thuận lợi của việc điều trị bằng levosimendan ở một số ít
bệnh nhân bị sốc tim. Ở những bệnh nhân có AMI đoạn ST
chênh lên biến chứng sốc tim, levosimendan làm tăng CI,
CO và phân suất tống máu thất trái trong thời gian ngắn hạn
đáng kể hơn so với dobutamine, tuy nhiên nó không chứng
minh được bất kỳ cải thiện kết cục lâu dài nào

Levy và cộng sự đã thực hiện một thử nghiệm ngẫu nhiên
đồng thời so sánh tác dụng và độ an toàn của
norepinephrine và

epinephrine trong sốc tim do AMI. Điểm kết thúc chính ở
cả hai nhóm là tương tự nhau. Nhưng tỷ lệ sốc kháng trị
cao hơn ở nhóm epinephrine (10 trên 27 [37%] so với
norepinephrine là 2 trên 30 [7%]; P = 0,008). Điều này dẫn
đến việc kết thúc nghiên cứu sớm. Họ cũng chỉ ra rằng
epinephrine có liên quan đến nhịp tim cao hơn, tạo sinh
phẩm gấp đôi cao hơn (cho thấy nhu cầu oxy của cơ tim
cao hơn) và mức lactate cao hơn khi so sánh với
norepinephrine.

Tarvasmaki và cộng sự, trong một nhánh nghiên cứu của
nghiên cứu CardShock, đã cố gắng đánh giá việc sử dụng
ngoài đời thực và kết cục của thuốc co mạch và thuốc trợ
tim trong sốc tim. Trong số 219 bệnh nhân, 94% dân số
nghiên cứu đã sử dụng Thuốc co mạch và / hoặc Thuốc trợ
tim. Norepinephrine được sử dụng ở 75% và epinephrine ở
21% bệnh nhân. Epinephrine có liên quan độc lập với việc
tăng tỷ lệ tử vong với tỷ lệ chênh lệch là 5,2 (khoảng tin
cậy 95% 1,88, 14,7, P = 0,002). Norepinephrine cũng có
liên quan đến việc làm xấu đi các marker của tim và thận
trong những ngày đầu tiên. Dobutamine (49%) và
levosimendan (24%) là những thuốc thường được sử dụng
trong nghiên cứu.

Trong một phân tích tổng hợp, Karami và cộng sự đã
điều tra bằng chứng hiện tại về kết quả của thuốc co mạch
và thuốc trợ tim ở những bệnh nhân sốc tim do AMI. Họ
phát hiện ra rằng điều trị bằng noradrenaline, adrenaline,
levosimendan, dobutamine và dopamine không liên quan
đến sự khác biệt về tỷ lệ tử vong ngắn hạn hoặc dài hạn.
Nhìn chung Chất lượng của bằng chứng được xếp loại thấp.
Họ cũng nhận thấy một xu hướng kết cục tốt hơn đối với
việc sử dụng levosimendan, so với đối chứng. Nhìn chung,
họ không tìm thấy đủ bằng chứng cho thấy thuốc co mạch
và thuốc trợ tim thường quy có liên quan đến việc giảm tỷ
lệ tử vong ở bệnh nhân AMI-CS( sốc tim do NMCT cấp)
và do đó nhấn mạnh về sự cần thiết của các thử nghiệm
ngẫu nhiên thích hợp. Uhlig và cộng sự đã đánh giá hiệu
quả và tính an toàn của việc chăm sóc tim bằng thuốc co
bóp tích cực và thuốc giãn mạch trong sốc tim hoặc hội
chứng cung lượng tim thấp do AMI, suy tim hoặc sau phẫu
thuật tim. Nghiên cứu so sánh hiệu quả của levosimendan
so với dobutamine, enoximone hoặc giả dược; enoximone
so với dobutamine, piroximone hoặc
epinephrine-nitroglycerine; epinephrine so với
norepinephrine hoặc norepinephrine-dobu- tamine;
dopexamine so với dopamine; milrinone so với
dobu-tamine và dopamine-milrinone so với
dopamine-dobutamine. Với chất lượng bằng chứng thấp
đến rất thấp, tất cả các so sánh này đều cho thấy sự không
chắc chắn về tác dụng của thuốc co bóp trợ tim / giãn mạch
đối với tử vong do mọi nguyên nhân. Leopold và cộng sự
đã đánh giá mối tương quan giữa việc sử dụng epinephrine
và tỷ lệ tử vong ngắn hạn ở những bệnh nhân sốc tim do
mọi nguyên nhân. Một mối tương quan thuận được tìm
thấy giữa tỷ lệ phần trăm sử dụng epinephrine và tỷ lệ tử
vong trong thời gian ngắn. Họ phát hiện ra rằng trong quản
lý huyết động của bệnh nhân sốc tim, epinephrine có liên
quan đến việc tăng gấp ba lần nguy cơ tử vong.
Hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ về quản lý sốc



tim

đề cập rằng norepinephrine có thể là thuốc vận mạch được
lựa chọn ở nhiều bệnh nhân sôc tim vì nó có liên quan đến ít
loạn nhịp hơn. Tuy nhiên, thuốc vận mạch hàng đầu tối ưu
nhất trong sốc tim vẫn chưa rõ ràng và không có loại thuốc
cụ thể nào được đề cập.



Table 1. Trials of inotropes and vasopressors in shock.

STUDY COUNTRY N COMPARATOR OUTCOMES MORTALITY

SOAP, 2002 European Union 3147 Dopamine vs other
catecholamines

Tăng tỷ lệ tử vong khi chăm sóc
đặc biệt với dopamine

No difference

SOAP II, 2010 Belgium 1679 Dopamine vs
norepinephrine

Dopamine có tỷ lệ rối loạn nhịp tim
cao hơn so với norepinephrine

No difference

Samimi-Fard et al98 Spain 22 Levosimendan vs
dobutamine

Levosimendan không cải thiện khả
năng sống sót dài hạn

No difference

Levy et al73 France 57 Epinephrine vs
norepinephrine

Tỷ lệ sốc tim kháng trị cao hơn với
epinephrine

No difference

Lewis et al96 USA 100 Milrinone vs
dobutamine

Milrinone là một lựa chọn thay thế an
toàn như một loại thuốc trợ tim ban
đầu trong sốc tim

No difference

Tarvasmaki et al72 Finland 219 Vasopressors and
inotropes

Norepinephrine với dobutamine hoặc
levosimendan có tiên lượng tương tự
nhau

Increased with
epinephrine

Hajjar et al83 Brazil 330 Vasopressin vs
norepinephrine

Vasopressin có thể được sử dụng như
một thuốc co mạch đầu tiên trong phẫu
thuật tim

No difference

RUSSLAN, 2002 Russia, Latvia 504 Levosimendan vs
placebo

Sáu giờ dùng levosimendan
không làm tăng đáng kể tình
trạng hạ huyết áp hoặc thiếu máu
cục bộ

Lower with
levosimendan

REVIVE-II, 2006 USA 600 Levosimendan vs
placebo

Giảm BNP và thời gian nằm viện với
levosimendan.

Higher with
levosimendan

SURVIVE, 2006 USA 1327 Levosimendan vs
dobutamine

Không khác biệt trong kết cục dài hạn Lower with
levosimendan

LEAF, 2014 Norway 61 Levosimendan vs
placebo

Levosimendan cải thiện khả năng co bóp
ở cơ tim sau thiếu máu cục bộ

No difference

Annane et al
(2007)105

France 330 Norepinephrine and
dobutamine vs
epinephrine

Không có sự khác biệt về hiệu quả hoặc
độ an toàn

No difference

Russell et al81 Canada 778 Vasopressin vs
norepinephrine

Vasopressin không làm giảm tỷ lệ tử
vong trong sốc nhiễm trùng so với
norepinephrine

No difference

Do sự không đồng nhất về căn nguyên và các yếu tố gây
sốc tim, các hướng dẫn này khuyến nghị các loại thuốc vận
mạch khác nhau cho từng biểu hiện của CS. Hướng dẫn của
Hiệp hội Tim mạch Châu Âu về việc quản lý bệnh nhân
AMI-CS với ST chênh lên khuyến cáo norepineprine như
một chất co mạch được lựa chọn khi HA thấp và áp lực tưới
máu mô không đủ (loại IIb) dựa trên một nghiên cứu (De
Backer et al) cho thấy tỷ lệ rối loạn nhịp tim thấp hơn và tử
vong thấp hơn so với phân nhóm dopamine. Để cải thiện khả
năng hoạt động của tim (nhóm IIb), các loại thuốc co mạch
như dobutamine có thể được dùng đồng thời với
norepinephrine.

Phạm vi nghiên cứu về việc sử dụng tất cả các loại thuốc
này trong sốc tim được thảo luận trong (Bảng 1) cho thấy
rõ ràng nhiều điều không chắc chắn xung quanh đối tượng.
Tuy nhiên, thuốc co mạch và thuốc trợ tim tiếp tục là thành
phần thiết yếu trong quản lý sốc tim bằng cách duy trì
MAP từ 65 đến 70 mm Hg và do đó ngăn ngừa giảm tưới
máu mô và hậu quả là rối loạn chức năng cơ quan.

Như đã chứng minh bởi Pei và cộng sự, hiện tại, việc sử dụng
các loại thuốc này khác nhau giữa các bác sĩ và điều kiện ở các
trung tâm khác nhau. Do đó, họ đề nghị việc hợp lý hóa và
đánh giá lâm sàng trong việc sử dụng các loại thuốc này để xử
trí sốc cần phải được cải thiện và các phương pháp điều trị phải
được tiêu chuẩn hóa. Cuối cùng, việc giới thiệu các giai đoạn
SCAI của sốc tim cần được áp dụng hồi cứu cho các thử
nghiệm cũ hơn, để hiểu được giai đoạn sốc tim mà các thuốc
này được bắt đầu, điều này có thể giải thích sự không đồng
nhất trong dữ liệu.
Đề xuất phương pháp tiếp cận
Như đã thừa nhận trong tổng quan các thử nghiệm lâm sàng hiện
có, vẫn còn sự không đồng nhất đáng kể trong tài liệu do các
tiêu chí đưa vào khác nhau, sự khác biệt về mức độ nghiêm
trọng của bệnh (Phân giai đoạn theo SCAI), căn nguyên khác
nhau (AMI so với không AMI) và thiếu kiểm soát đầy đủ để gây
nhiễu , đặc biệt là ngừng tim đồng thời. Do những hạn chế này,
thuật toán đề xuất của chúng tôi cần được cá nhân hóa cho bệnh
nhân. Phần lớn dữ liệu khuyến nghị norepinephrine là chất vận
mạch chính đầu tiên,



với việc bổ sung vasopressin hoặc epinephrine sau đó để đạt
được thuốc co mạch bổ sung có hoặc không có hỗ trợ co bóp
tim. Việc nâng cao hơn nữa để hỗ trợ co bóp bổ sung như
epinephrine liều cao hơn so với khởi đầu dobutamine và
milrinone cần phải được điều chỉnh thận trọng để chống lại
các biến chứng của loạn nhịp nhanh và giãn mạch ngoại vi.
Ở những bệnh nhân có căn nguyên sốc tim do AMI, thuốc co
mạch có thể được ưu tiên hơn thuốc trợ tim để ngăn ngừa sự
trầm trọng hơn của thiếu máu cục bộ cơ tim, trong khi ở
bệnh nhân suy tim cấp do sốc tim, thuốc trợ tim có thể được
chỉ định để hỗ trợ trong giảm sung huyết. Thông thường khi
cần dùng thuốc vận mạch thứ hai hoặc thứ ba, chúng tôi
khuyến khích sử dụng phương pháp đo huyết động xâm lấn
để hiểu tác động của sốc tim so với sốc phân bố để điều
chỉnh thích hợp các loại thuốc tiếp theo. Điều này cũng sẽ hỗ
trợ cho việc đánh giá chức năng hai thất và cung cấp thông
tin cơ bản để chuyển sang hỗ trợ tuần hoàn cơ học nếu được
chỉ định

Kết luận.

Mặc dù thuốc co mạch và thuốc trợ tim được sử dụng như
một phương pháp chính trong điều trị bằng thuốc đối với sốc
tim, các nghiên cứu về những thuốc này rất hiếm. Bài tổng
quan nhấn mạnh việc quản lý thuốc của sốc tim tập trung vào
các thuốc vận mạch. Thuốc co mạch và thuốc trợ tim là
những lựa chọn hợp lý để xử trí ban đầu trong sốc tim nhằm
tối ưu hóa tình trạng thể tích và duy trì tưới máu mô. Nhưng
những lo ngại về tính an toàn và tính rủi ro chỉ ra rằng việc
sử dụng những loại thuốc này nên trong thời gian ngắn nhất
với liều thấp nhất. Phương pháp tiếp cận bệnh nhân cá thể
hóa nên được điều chỉnh để lựa chọn các thuốc vận mạch
dựa trên huyết động và đặc điểm lâm sàng. Điều trị bằng
thuốc với việc sử dụng sớm các thiết bị tuần hoàn cơ học
trong phương pháp tiếp cận theo đội nhóm sốc đã chứng
minh kết quả cải thiện trong sốc tim, nhưng các thử nghiệm
đối chứng ngẫu nhiên là cần thiết để nghiên cứu sự kết hợp
chi tiết của các thuốc co mạch và trợ tim trong việc thiết lập
các đội sốc tim và lưu đồ điều trị.
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