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shock statesshock states
סדר ההרצאה

 הצגת מקרה עכשווי–סיעור מוחות
ל ל ל דרך מקרה דמיוני,סימולציה של מצבי הלם.

שימוש במדידות ערכים בעורק ריאתי.
ל הגדרת הלם.

סיכום מצבי ההלם השונים ועקרונות הטיפול.
כיוונים בטיפול לעתיד.
הדמיוני" אמיתי"חזרה למקרה ה.
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shock statesshock states
סיעור מוחות

 נפגע בתאונת דרכים כרוכב אופנוע. בריא בדרך כלל. 18בן  .
מימין בירך ושבר משמאל במפשעה מלוכלך פצע למיון .בקבלתו למיון פצע מלוכלך במפשעה משמאל ושבר בירך מימיןבקבלתו

 בליל קבלתו בוצעה הטרייה ושטיפות מרובות של הפצע במפשעה
ימיןותפירתו לרגל גרמית ומתיחה רתו ן,ותפ מ ת לרגל  חה גרמ .ומת

למחרת קבלתו בוצע קיבוע תוך לשדי של השבר בירך מימין.
ההמוגלובין בערכי ירידה נצפתה מכן שלאחר 5עד(ביממה 8  5.8עד(ביממה שלאחר מכן נצפתה ירידה בערכי ההמוגלובין  ,

.ספיקה נשימתית-הלם ואי, )מנות דם 5קיבל 

?מה הסיבה למצבו הקשה
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shock statesshock states
סיעור מוחות 

האפשרויות:
כתוצאה מדימום(הלם היפוולמי.(
ARDS
תסחיף ריאתי.
תסחיף שומני.
הלם אנפילקטי.
הלם קרדיוגני.
הלם נוירוגני.
הלם ספטי.
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shock statesshock states
סיעור מוחות 

:הסיבה
Fasciitis -הלם ספטי כתוצאה מ

במפשעה משמאל
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מצב ראשון– הצגת מקרה 

מקובע  , לאחר תאונת דרכים, 60בן , גבר
לקרש גב וצווארון עם עירוי פריפרי אחד  ל

.ומסיכת חמצן
התנגש חזיתית בעץ.חגור–היה נהג  .

.הנוסעת שלידו נהרגה
חילוצו מהמכונית המעוכה נמשך כשעה.
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המשך-מצב ראשון

נושם ספונטנית  . מחוסר הכרה, בקבלתו
לל30 ל –דופק רדיאלי לא נמוש.לדקה 30

.1 לדקה 80פמורלי נמוש 
עם עיוות של  סימן חגורהבבדיקת הגו

.2עצם הבריח משמאל 
 אישונים שווים  , מחוסר הכרה–נוירולוגית

לא פוקח עיניים לגירוי ,ומגיבים לאור ק,
נסוג  –ובתגובה לגירוי כאב , נאנח, כאב

3עם הידיים
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היחס בין הדופק ללחץ הדםלל

לפחות-לחץ-פריפרידופק כ"ממ80דם  כממ80דם לפחות -לחץ -  פריפרידופק
 כ"ממ 70דם לפחות -לחץ  -   פמורלידופק
 כ"ממ60דם לפחות -לחץ -בקרוטיסדופק

דם סיסטולי-לחץ* 
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המשך-מצב ראשון

נושם ספונטנית  . מחוסר הכרה, בקבלתו
לל30 ל –דופק רדיאלי לא נמוש.לדקה 30

.1לדקה  80פמורלי נמוש 
  בבדיקת הגו סימן חגורה עם עיוות של

.2עצם הבריח משמאל 
 אישונים שווים  , מחוסר הכרה–נוירולוגית

אינו פוקח עיניים לגירוי  ,ומגיבים לאור ק,
נסוג  –ובתגובה לגירוי כאב , נאנח, כאב

3עם הידיים
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ךן  המשך-מצב ראשון
 אינו פוקח  , אישונים שווים ומגיבים לאור, מחוסר הכרה–נוירולוגית

3נסוג עם הידיים –ובתגובה לגירוי כאב,נאנח,עיניים לגירוי כאב

 Glasgow Coma scale
Best Eye Response. 

1.No eye opening. 
2.Eye opening to pain. 
3.Eye opening to verbal command. 
4.Eyes open spontaneously.

Best Verbal Response. 
1.No verbal response 
2.Incomprehensible sounds. 
3.Inappropriate words. 
4.Confused 
5.Orientated 

  
Best Motor Response. 

1.No motor response. 
2.Extension to pain. 
3.Flexion to pain. 
4 Withdrawal from pain  4.Withdrawal from pain. 
5.Localising pain. 
6.Obeys Commands. 
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  המשך-מצב ראשון

ברקע:
ידועה אלרגיה למספר תרופות.
האחרון  , עבר שני אוטמים בשריר הלב

.4 שישה חודשים קודם לתאונה
  התאונה אירעה כחצי שעה לאחר שקיבל

.5חיסון לשפעת 
 6ידוע שמטופל תרופתית ללב.
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הלב שריר לאוטם הסיכון לאוטם שריר הלב  הסיכון
לאחר ניתוח

שכיחות בבריאים:
1.1%–שנים40<בגיל
 1.8%– שנים  40> בגיל

5%–)  לאחר אוטם בעבר(לב -בחולי
חד אוטם לאחר לזמן :ביחס חס לזמן לאחר אוטם חד :ב

 27%– עד שלושה חודשים
3בין 11%חודשים6 11%–חודשים3-6בין
 5%– לאחר חצי שנה

Dr SZABO12



המשך-מצב ראשון

ברקע:
ידועה אלרגיה למספר תרופות.
האחרון  , עבר שני אוטמים בשריר הלב

.4שישה חודשים קודם לתאונה 
  התאונה אירעה כחצי שעה לאחר שקיבל

.5חיסון לשפעת 
 6ידוע שמטופל תרופתית ללב.
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ראשון המשךמצב   המשך-מצב ראשון
בטיפול הוחל הפצוע של מצבו 7לאור  7לאור מצבו של הפצוע הוחל בטיפול.

בקטטר לעורק הריאתי נמדדו הערכים הבאים:
CVP 0 (2 8 H ) CVP    = 0 (2-8 mmHg)

 PAP    = 12/4 (16-24/5-12 mmHg)
 PCWP = 3 (5 12 mmHg) PCWP = 3 (5-12 mmHg)
 CO      = 5 L/min

 SVR = 600 dynXsec/cm5 (900-1200)
 SVR     600 dynXsec/cm

 BP      = 75 / 0
 HR     = 80 / min

?באיזה מצב שוק הפצוע1.
ל ?ל
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הלם נוירוגניל

 מצב הלם כתוצאה משיתוק  –הגדרה
.אוטונומי

Neurogenic  Vs. Spinal shock
אתיולוגיה
פתופיזיולוגיה ה ולוג ז פתופ
קליניקה

ל טיפול
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שני מצב שנמצב
הדגים חזה ריאתיתצילום צ"דוקונטוזיה  ם לום חזה הדג תצ את ה ר צ  דוקונטוז

.8ושבר של עצם הבריח משמאל 
ע כתקינים"צילום פוענחו ואגן צווארי ש ש צווארי ואגן פוענחו כתקיניםצילום ע.
 שבר  צילום עמוד שדרה לכל האורך הדגים

D6 .D6מרוסק בגובה
CT  מוקדים זעירים של  של המוח הדגים

.ללא סימני דחיקהמוחי-דימום תוך
CT  קשל הגו פוענח כתקין פרט לשבר מרוסק ן ק

.עם פגיעה בתעלה הספינאלית D6 -ב
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המשך-מצב שני
כ כהכנה  "הפצוע אושפז בטנ, בשל מצבו

.  9לניתוח ייצוב עמוד שדרה ע
נצפתה  , בקבלתו ליחידה הפצוע מונשם

.10תפוקת שתן טובה ן ק
  במהלך אשפוזו ביחידה נצפו קשיים

.בייצובו ההמודינמי
לאחר קבלתו נצפתה   כעשרים שעות

מלווה  ,סיסטולי80ירידה בלחץ הדם עד ,ץ
.פעימות לדקה 120בדופק בסביבות 
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ךהמשך-מצב שני
 כעשרים שעות לאחר קבלתו נצפתה ירידה בלחץ הדם עד

בסביבותסיסטולי80 בדופק לדקה120מלווה פעימות סטול80 בות,ס מות לדקה 120מלווה בדופק בסב .פע
 שהמדדים שנמדדו  ) מצב תיאורטי ראשון(בהנחה

היו הריאתי בעורק :בקטטר בעורק הריאתי היו:בקטטר
 CVP    = 20 (2-8)

PAP 30/20 PAP    = 30/20 (16-24/5-12)

 PCWP = 20
 CO      = 2.5 L/min

 SVR    = 1500 dynXsec/cm5 (900-1200)

            
הפצוע שוק מצב ?באיזה

Dr SZABO18
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ךהמשך–מצב שני
CARDIAC TAMPONADE

 פציעה חודרת בלב– עיקרית –אתיולוגיה
הלבפתופיזיולוגיה ובהתכווצות הורידי בהחזר בעיה בעיה בהחזר הורידי ובהתכווצות הלב–פתופיזיולוגיה
קליניקה

נוזלים להחייאת מגיב שאינו בהלם פצוע ם את נוזל ב להח נו מג פצוע בהלם שא
BECK’S TRIAD )גודש ורידי צווארי , לחץ דם נמוך

)וקולות לב עמומים
PULSUS PARADOXSUS
KAUSSMAL SIGN

לבאקוגקאאבחנה  לב-אקו.ג.ק.א–אבחנה
 חלון פריקרדיאלי –טיפולVs. פתיחת חזה
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מצב שלישיל
 באותו פצוע עם  ,)מצב תיאורטי שני(בהנחה

שהמדדים שנמדדו  , 120ודופק  80/0ד "ל
:בקטטר בעורק הריאתי הם

 CVP    = 2 (2-8)

 PAP    = 12/4 (16-24/5-12)

 PCWP = 3
 CO      = 2.5 L/min

 SVR    = 1500 dynXsec/cm5 (900-1200)

?באיזה מצב שוק הפצוע
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לל נפחי-הלם תת–מצב שלישי

אתיולוגיה
ל פתופיזיולוגיה

קליניקה
ל הסימן המהימן ביותר–לח וחיוור,עור קר

 סימן בין הראשונים–דופק מהיר וחלש
לח ת לםר ב ב לה30%ר מ ומעלה  30%רק באובדן של –דם-ירידת לחץ

IIIדרגת הלם –מנפח הדם 
תת בהלם פצוע עדבטראומה נפחי נפחי עד  -בטראומה פצוע בהלם תת
שהוכח אחרת
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לל נפחי-הלם תת–מצב שלישי

 בדיקה פיזיקלית, אנמנזה–אבחנה
אובדן דם פנימי:

 ל"מ 750–זרוע / בשוק
           ל"מ 1500 -בירך
   ל"מ 2000 -בבית החזה
 ללא הגבלה -אגן   / בבטן
           שוק רק בתינוקות -ראש

 בהמשך -טיפול
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"אמיתי"ה–מצב רביעי
כעשרים שעות לאחר קבלתו ליחידה , הפצוע, כאמור

בלחץכ"לטנ ירידה עד-ונצפתה דופק80/0הדם ועליית דה בלחץ,כלטנ ר ת דופק   80/0הדם עדונצפתה  ועל
.120עד 

הבאים הערכים נמדדו הריאתי בעורק ם:בקטטר ם הבא את נמדדו הערכ :בקטטר בעורק הר
 CVP    = 0 (2-8)

 PAP    = 12/6 (16-24/5-12)( )

 PCWP = 3
 CO      = 7 L/min
 SVR    = 400 dynXsec/cm5 (900-1200)

?באיזה מצב שוק הפצוע     
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ל הלם ספטי–מצב רביעי
 מהי הסיבה הסבירה ביותר  –אתיולוגיה

'?שלנו'למצב בפצוע 
  פתופיזיולוגיה
קליניקה קליניקה

 קר"לעומת שוק " חם"שוק"
אבחנה
טיפול

ספציפי לעומת כללי
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המשך-מצב  רביעי

 בוצעDPL שהעיד על פריטוניטיס
בניתוח נצפתה פריטוניטיס .החולה נותח

מהתנקבות של המעי מפושטת כתוצאה 
.הדק הסופי

  קבוצעה כריתת הקטע המנוקב והשקה ק ק
.קצה לקצה, ראשונית

כללי נמרץ לטיפול ליחידה הוחזר החולה פול נמרץ כלל דה לט ח ,  החולה הוחזר ל
.מונשם
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הלם סיכום–מצבי סיכום–מצבי הלם

  :הגדרה-הלם
מצב פתופיזיולוגי הנוצר כאשר
ומרכיבי החמצן באספקת אספקת החמצן ומרכ

,  או היכולת לנצלם, המטבוליזם
בהתאם ,איננה מספקת

המטבוליות ותלדרישות שות המטבול לדר
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סיכום– מצבי הלם
 The 3 P’s:הסוגים השונים

 “PIPE FAILURE”
S ti N i A h l ti Septic, Neurogenic, Anaphylactic

 “PUMP FAILURE”
Cardiogenic Cardiogenic
 Intrinsic: MI, Arrhythmia, Rupture
 Extrinsic: Tamponade, Massive PE Extrinsic: Tamponade, Massive PE 

Tension pneumothorax, ARDS

 “PERFUSATE FAILURE”
 Hypovolemic: Hemorrhagic, Dehydration 

3rd spacing
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סיכום– מצבי הלם
:הטיפול

Improving Oxygen deliveryImproving Oxygen delivery
(while reducing oxygen demand)
Do Cardiac output X art O content Do2 =  Cardiac output X art. O2 content

 Do2 =  CO  x  CaO2 x 10
Do (SV HR) [(Hb S O 1 36) Do2 =  (SV x HR)  x  [(Hb x SaO2 x 1.36) 

+ (PaO2 x  0.003)] x 10
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סיכום– מצבי הלם
:הטיפול

 The optimal therapeutic approach 
undoubtedly includes intravenous 
fl id h d i dfluid therapy and vasoactive drugs

 The optimal approach to the use of 
these therapies remains 
controversial
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I t  fl id thIntravenous fluid therapy

 Sequential fluid challenges should q g
be administered with the objective 
of achieving a sustained rise in g
stroke volume for at least 20 min 
(based on the application of ( pp
Starling's law of the heart)
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V   i t i  thVasopressor or inotropic therapy

 Emerging evidence suggests the 
use of inotropic therapy in moreuse of inotropic therapy in more 
judicious doses may lead to clinical 
benefit while avoiding many of thebenefit while avoiding many of the 
harmful effects of these agents*

*Pearse RM, Belsey JD, Cole JN, Bennett ED. Effect of 
dopexamine infusion on mortality following major 
surgery: individual patient data meta-regressionsurgery: individual patient data meta regression 
analysis of published clinical trials. Crit Care Med 
2008; 36:1323–1329

Dr SZABO31



Mi l  bl d flMicrovascular blood flow

 The microcirculation is the principal site 
of oxygen exchange between blood andof oxygen exchange between blood and 
underlying tissues

 There are abundant data indicating There are abundant data indicating 
profound disruption of the 
microcirculation in shockmicrocirculation in shock

 Fluid and inotropic therapy may have 
important effects on microvascular flowimportant effects on microvascular flow 
in patients with shock and in high-risk 
surgical patients
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Mi l  bl d fl  C l iMicrovascular blood flow - Conclusion
 The current evidence base neither confirms nor 

refutes the proposed clinical benefits of this e utes t e p oposed c ca be e ts o t s
treatment

 Emerging evidence strongly suggests improved Emerging evidence strongly suggests improved 
microvascular flow may play a central role
It seems likely that after 25 years of debate the It seems likely that, after 25 years of debate, the 
definitive evidence for or against the use of 
haemodynamic optimization will soon behaemodynamic optimization will soon be 
available
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סיכום– מצבי הלם
:הטיפול

Reducing metabolic demands Reducing metabolic demands
 Mechanical Ventilation
 Treating high fever
 Sedation & Paralysis
 Avoid overfeeding
 Treat hypermetabolic states yp
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מצב חמישי

נצפתה לאשפוזו הרביעי בריוויוןביום ירידה  ירידה בריוויון  ביום הרביעי לאשפוזו נצפתה
.80%עד  pulse oxymeter -ב החמצן

11כ 11נכונות הקריאה נבדקה.
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המשך-מצב חמישי

במקביל להידרדרות בחמצון חלה ירידה בלחץ הדם עד ל -  
עד90/40 דופק נצפו130ועליית הריאתי בעורק ובקטטר ובקטטר בעורק הריאתי נצפו  ,130ועליית דופק עד90/40

:הערכים הבאים
 CVP = 20 CVP      20
 PAP    =  40 / 18
 PCWP =  10
 CO      =  5.5 L/min
 SVR    =  1600 dynXsec/cm5

?מה הסיבה למצבו של הפצוע           
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יתר לחץ ריאתיל

 אתיולוגיה- ARDS Vs. Pulm. Emboli
פתופיזיולוגיה
קקליניקה ק

 חלק מ/ שלב ראשון- MSOF
טיפול טיפול
פרוגנוזה
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הלם אנדוקריניל

 Adrenal insufficiency
 Might be a part of unresponsive  shock

 Thyroid storm / Myxedema coma
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סוף-מצב חמישי

למרות הטיפול האינטנסיבי באנטיביוטיקה  ,
,   וזופרסורים והתאמת תנאי ההנשמה, נוזליםל

משקע 'הופעת , ירידה בתפוקת השתןנצפתה 
ל' .בזונדה וצהבת בלחמיות' קפה

 ספיקה רב  - איהפצוע נפטר בתמונה של
.ביום השמיני לאשפוזוMSOF–מערכתית
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Early Goal-directed 
therapy in Septic Shocktherapy in Septic Shock
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