
ȘOCUL

STĂRILE DE ȘOC



DEFINIŢIE

• Sindrom clinic acut caracterizat prin 
hipoperfuzie tisulară globală sau 
perfuzie tisulară inadecvată nevoilor 
tisulare

• Aport inadecvat de O2, ce produce o 
afectare progresivă a metabolismului 
celular care se manifestă prin 
disfuncţii/leziuni organice multiple şi/sau 
moarte.



DEFINIŢIE

problema fiziopatologică centrală a

şocului se poate reduce la existenţa unui 

dezechilibru între aportul de oxigen 

sistemic (DO2) şi consumul de oxigen la 

nivel tisular (VO2).



Variabilele transportului de oxigen

• DO2= IC x CaO2 unde

• DO2 reprezintă transportul (aportul) de oxigen

• IC reprezintă indexul cardiac

• CaO2 reprezintă conţinutul arterial de oxigen

• CaO2 = SaO2 x 1,36 x Hgb + (0,031 x PaO2), unde

• SaO2, este saturaţia în oxigen a hemoglobinei în sângele arterial

• PaO2, este presiunea parţială a oxigenului în sângele arterial

• VO2 = IC x (CaO2 - CvO2), unde

• V02 reprezintă consumul global de oxigen

• IC este indexul cardiac

• CaO2 este conţinutul arterial în oxigen

• CvO2 este conţinutul în oxigen al sângelui venos amestecat (din artera 
pulmonară)

• CvO2 = SvO2 x 1,36 x Hgb + (0,0031 x PvO2), unde

• SvO2, este saturaţia în oxigen a hemoglobinei din sângele venos amestecat

• PvO2 este presiunea parţială a oxigenului din sângele venos amestecat.



MODELE FIZIOPATOLOGICE



A. Scăderea aportului de oxigen (D02)

1. Şoc hipovolemic_reducerea presarcinii

(scăderea volumului de sânge din

ventriculul stâng la sfârşitul diastolei, în

contextul scăderii volumului sanguin

circulant).

2. Şoc cardiogen_reducerea performanţei

de pompă a cordului.



Reacţie de tip hipodinamic

Clinic:

• tahicardie

• extremităţi reci, umede

• scăderea presiunii arteriale medii

• modificarea stării de conştientă (obnubilare, 
agitaţie);

• scăderea debitului urinar (oligurie)

• scădere presiunii pulsului (scăderea diferenţei 
dintre presiunea arterială maximă şi presiunea 
arterială minimă)

• timp de umplere capilară prelungit.



Reacţie de tip hipodinamic

Paraclinc:

• index cardiac (IC) scăzut

• rezistenţe vasculare sistemice ( RVS) 

crescute

• presiuni de umplere (PVC, PCP):

mult scăzute în şocul hipovolemic

mult crescute în şocul cardiogen



B. Creşterea consumului de oxigen (VO2)

1. Șocul septic_ creşterea consumului de 

oxigen (VO2) în condiţiile unui DO2 

normal sau chiar crescut. Caracterizează 

o complicaţie a infecţiilor severe. 



Reacţie de tip hiperdinamic

Clinic:

• tahicardie (şi alte semne de SIRS/Sepsis) 

şi tendinţă la hipotensiune

• presiunea pulsului crescută;

• presiunea diastolică scăzută;

• extremităţi calde;

• timp de umplere capilară normal;



Reacţie de tip hiperdinamic

Paraclinc:

• index cardiac (IC) crescut

• rezistenţe vasculare sistemice ( RVS) 

scăzute

• presiuni de umplere (PVC,PCP) normale 

sau uşor scăzute



Clasificare

1. Hipovolemic,

2. Cardiogen,

3. Extracardiac obstructiv

4. Șocul distributiv



Hipovolemic
1. Hemoragic

• prin traumatisme (hemoragie externă, internă);

• sângerare gastrointestinală. 

2. Non-hemoragic:

• deshidratare;

• vărsături;

• diaree;

• fistule;

• arsuri;

• poliurie diabet insipid, cetoacidoză diabetică, insuficienţă 
medulosuprarenaliană);

• acumularea de fluide în „spaţiul trei" (peritonită, pancreatită, ascită).



Cardiogen
1. Prin insuficienţă de pompă a miocardului: 

• infarctul acut de miocard 

• contuziile miocardice;

• miocardite (virale, autoimune, din parazitoze);

• cardiomiopatii (de ex. hipertrofice, din amiloidoze, etc.);

• depresii date medicamente sau toxice (ß-blocante, blocante ale canalelor de calciu, 
antidepresive triciclice);

• depresii miocardice intrinseci (în SIRS, în speţă datorită factorilor depresori, în 
acidoză, hipoxie);

• post cardiotomie sau post circulaţie extra-corporeala (în chirurgia cardiacă).

2. Prin difunctii mecanice:

• stenoze valvulare sau dinamice;

• insuficienţe valvuläre;

• defect septul ventricular;

• defecte ale pereţilor ventriculari sau anevrisme ventriculare.

3. Prin tulburări de ritm şi/sau conducere:

• tahiaritmii;

• bradiaritmii;

• blocuri atrioventriculare.



Extracardiac obstructiv
1. Compresie vasculară extrinsecă:

• tumori mediastinale.

2. Presiune intratoracica crescută:

• pneumotorax sub presiune;

• ventilaţie mecanică cu PEEP.

3. Obstrucţie vasculară intrinsecă:

• embolism pulmonar;

• embolie gazoasă;

• tumori;

• disecţie de aortă;

• coartacţie de aortă;

• hipertensiune pulmonară acută.

4. Afecţiuni pericardice:

• tamponadă 

• pericardită constrictivă.

5. Miscelanee (sindroame de hipervâscozitate, criza de siclemie, policitemia vera).



Șocul distributiv
1. Sepsis, şoc septic (produs de bacterii, fungi, 

viruşi);

2. Pancreatită, politraumatisme, arsuri.

3. Şocul anafilactic/anafilactoid (veninuri, 
medicamente);

4. Şocul neurogen (traumatisme medulare, 
anestezie spinală înaltă);

5. Şocul dat de substanţe toxice/medicamente 
(vasodilatatoare, benzodiazepine, etc);

6. Şocul endocrin (tiroidian din mixedem, 
insuficienţă medulosuprarenaliană).



ŞOCUL HIPOVOLEMIC



ŞOCUL HIPOVOLEMIC

Modificări hemodinamice
Macrocirculaţia:

• ↓ Volumului sanguin (VSC) » activarea baroceptorilor de 
joasă presiune ( atriilor/vene mari) » venoconstricția 
sistemică. 

• ↓↓ VSC » baroceptorii de înaltă presiune (sinusului 
carotitian şi arcului aortic) » reflex reacţia sistemică 
simpato-adrenergică » eliberarea de catecolamine de la 
nivelul terminaţiunilor nervoase simpatice şi de la nivelul 
medulosuprarenalei » redistribuţia regională a fluxului 
sanguin (centralizare a circulaţiei - dirijarea fluxului 
sanguin preferenţial spre cord şi creier). 

• Redistribuţia fluxului sanguin: 

1. rol benefic prin asigurarea temporară a supravieţuirii

2. cauza disfuncţiilor/leziunilor la nivelul organelor 
"sacrificate" din teritoriile cu vasoconstricţie (splahnic, 
muşchi scheletici, piele).



ŞOCUL HIPOVOLEMIC

Modificări hemodinamice
Macrocirculaţia:

• Întârzie deteriorarea hemodinamică gravă a circulaţiei în 
organele vitale → nu corectează deficitul de flux 
sanguin.

• Fluxul (debitul) = Presiune / rezistenţă.

• Creşterea rezistenţei vasculare sistemice menţine
constantă presiunea cu preţul variabilităţii fluxului.

• Fluxul sanguin (determină buna funcţionare organ). 
Sistemul cardiovascular uman nu posedă receptori de 
flux, ci doar baroreceptori care tind să menţină o anumită 
presiune.

• Ischemia celulară poate facilita reacţii de tip 
umoral/proinflamator (citokine, oxid nitric) → agraveaza 
tulburările circulatorii →leziune de organ/moarte.



ŞOCUL HIPOVOLEMIC

Modificări hemodinamice

Microcirculaţia:

• Inițial → inversarea fluxului (din interstiţiu 

spre vas) →  refacerea volumului sanguin  

prin umplere transcapilară (2l în 2h)

• Apoi oboseala sfincterului pre-capilar → 

trecerea apei din capilar către interstiţiu 

(scurgere capilară)



ŞOCUL HIPOVOLEMIC

Modificări hemodinamice
Microcirculaţia:
• Șunt arterio-venos → traversarea rapidă a sângelui → 

imposibilitatea schimburilor

• Distribuţia fluxului → fluxul sanguin poate fi distribuit 
neuniform în acelaşi teritoriu capilar. 

• Modificări reologice → ↑↑ vâscozitatea sângelui 
capilar. Agregare plachetară urmată de coagulare 
intravasculară care compromite teritoriul capilar 
respectiv 

• Disfuncţii/leziuni ale endoteliului capilar → exprima 
molecule de adeziune pentru leucocite circulante. Induc 
perturbări similare la nivelul interstiţiului/celulelor 
ţesutului dependent

• Hipoxemie → metabolismul anaerob → acid lactic → 
injurie celulară



Tratament

1. Tratamentul etiologic adresat cauzei producătoare (ex. 
hemostaza chirurgucală)

2. Evaluarea funcției respiratorii și aplicarea de măsuri terapeutice 
adecvate (menținerea libertății căilor aeriene, oxigenoterapie, 
ventilație mecanică, etc)

3. REFACEREA VOLUMULUI SANGUIN CIRCULANT  → 
prioritatea tratamentului hemodinamic. Rapiditatea cu care se
reface volumul sanguin circulant condiţionează succesul.
NU SE ÎNCEPE NICIODATĂ CU SÂNGE, ci cu
soluţii electrolitice saline și/sau soluţii macromoleculare.

– soluţiile saline izotone (ser fiziologic, soluţie Ringer, soluţie Hartman) 
sau hipertone (NaCl 5,85%). Nu glucoza 5% → scade osmolaritatea 
→ apa migrează intracelular → agravează metabolismul.

– soluţii macromoleculare înlocuitoare de plasmă. Pentru refacerea 
volemiei se utilizează în prezent derivaţii de GELATINĂ și/sau 
HIDROXIETILAMIDONUL.

– dintre produşii derivaţi de sânge, albumina 5% reprezintă soluţia 
ideală de refacere a volemiei (cost ridicat şi dificultati de producere)



Tratament

4. Refacerea transportului de oxigen. Administrarea de
CONCENTRAT DE HEMATII (masă eritrocitară). 
Corectarea rapidă a hematocritului la valoarea optimă de 
25-30% (Hb 8-10g/dl.).

• Utilizarea sângelui integral este rezervată doar 
hemoragiilor cataclismice.

5. Evaluarea şi corectarea tulburărilor de coagulare. 
Semne de coagulopatie de diluţie şi/sau consum →  
refacerea concentraţiei factorilor de coagulare prin 
administrarea de PLASMA PROASPĂTĂ CONGELATĂ
(conţine toţi factorii de coagulare),  refacerea numărului 
de trombocite (CONCENTRAT TROMBOCITAR),  
Crioprecipitat (fibrinogen și factori coagulare)



ŞOCUL CARDIOGEN

Triada diagnostică:

1. hipotensiune arterială severă (TA 
sistolică < 90 mm.Hg);

2. reducerea severă a debitului cardiac
(index cardiac < 1,8 l/min/mp);

3. creşterea volumului de sânge din 
ventriculul stâng la sfârşitul diastolei 
(presiune capilară pulmonară : PCP > 
18-25 mmHg).



ŞOCUL CARDIOGEN

• Ş.C. apare → mai mult de 40% din ventriculul stâng 
(VS) este nefuncţional.

• Cauza dominantă → infarctul miocardic acut (IM)

• Consecinţele unui IM depind de: mărimea teritoriului 
miocardic afectat şi de “terenul" miocardic restant ( adică 
starea miocardului neafectat şi a vaselor coronare 
neafectate de IM).

• Ş.C. apare la 7-9 % din pacienţii internaţi cu diagnosticul 
de IM, iar timpul mediu de apariţie după internare este 
de 4-5 ore, ceea ce face ca « fereastra terapeutică » să 
fie extrem de mică.



Diagnostic

Șoc hipodinamic, plus:

• Semne de suferinţă cardiacă, creşterea presiunii 
venoase jugulare, edeme periferice, raluri 
crepitante la bazele pulmonare, dureri 
precordiale;

• modificări ischemice pe ECG;

• Rx - profilul cardiac mărit/congestie pulmonară.

• hipotensiune arterială.

• Echo cord

• Enzime

• Monitorizare hemodinamică



Fiziopatologie

1. Cercul vicios al ischemiei miocardice

• Disfuncţia cardiacă  apărută va agrava ischemia şi astfel 
se va creea un cerc vicios: ischemia miocardică 
generează ischemie miocardică

• Ischemia/necroza miocardică → insuficienţă severă de 
pompă → scăderea dramatică a volumului bătaie(VB) şi 
a debitului cardiac (DC) → HIPOTENSIUNE 

a. agravează ischemia miocardică;

b. iniţiază reacţia hemodinamică de tip hipodinamic cu 
vasoconstricţie (clasica reacţie simpato-adrenergică) şi « 
centralizarea circulaţiei ».

c. activarea axului renină-angiotensină → eliberarea de 
aldosteron → retenţia de apă şi sare → disfuncţie 
sistolică/diastolică → limitarea umplerii diastolice 
→congestie pulmonară → hipoxemie → 
ischemie/disfuncţie miocardică.



Fiziopatologie

2. Miocardul sideral (« stunned myiocardium ») şi 
miocardul hibernant

• miocard siderat → disfuncţia miocardică postischemică 
care persistă în ciuda restaurării unui flux coronarian 
normal dar a cărui performanţă se poate recupera 
complet.

• miocardul hibernant → teritoriu disfuncţional datorat 
unui flux coronarian extrem de scăzut dar a cărui funcţie 
se normalizează prin ameliorarea fluxului coronarian 

• au deci un potenţial de rezervă şi răspund la stimulare 
catecolaminică, oferind o fereastră terapeutică 
(catecolamine plus suport circulator mecanic) până la 
recuperarea acestor teritorii: miocardul hibernat prin 
revascularizţie iar cel siderat prin trecerea timpului.



Fiziopatologie

Răspunsul inflamator sistemic (SIRS)

• Pacienţii cu infarcte miocardice extinse au deseori: 
leucocitoză, febră, precum şi nivele crescute de 
interleukine, proteină C-reactivă, complement.

• mediatorii inflamaţiei activează şi sinteza de oxid 
nitric_(NO).

• nivelele mici de NO au efect cardioprotector: cresc 
contractilitatea miocardică şi ameliorează relaxarea 
diastolică;

• nivelele mari de NO au un efect deletoriu: scad 
contractilitatea miocardică, alterează respiraţia 
mitocondrială. Inhibă răspunsul la stimularea β-
adrenergică şi produce vasodilataţie sistemică



Tratament

• A. Tratamentul cauzei 

• B.   Tratamentul şocului cardiogen consecutiv infarctului de miocard

• 1.Terapie generală şi imediată

• a. Oxigenoterapie

• b. tratamentul durerii ( Morfină 1-2-5 mg.iv.)

• c. tratamentul imediat al aritmiilor severe, terapia antiplachetară

• d. administrarea de Vasopresoare

• Obiectivul principal imediat în terapia intensivă a şocului cardiogen îl 
constituie menţinerea unei presiuni arteriale minime necesare pentru 
asigurarea unui flux sanguin coronarian şi cerebral adecvat 
supravieţuirii.Mijloacele farmacologice clasice cuprind substanţe 
vasoconstrictoare (noradrenalina), inotrop pozitive (dopamina, dobutamină) 
sensibilizatori de calciu

• f. Suportul circulator mecanic: utilizarea balonului de contrapulsație intra-
aortică (în toate cazurile în care cauza socului cardiogen este potenţial 
reversibilă cu exccepţia asocierii insuficienţei aortice). Din nefericire 
aplicarea tuturor măsurilor terapeutice enunţate anterior nu au reuşit să 
scadă mortalitatea acestor pacienţi sub 80%.



Tratament

2. Terapia etiopatogenică

• A schimbat prognosticul pacienţilor cu şoc cardiogen 
consecutiv infarctului de miocard (mortalitate 40-50 %) 
→ revascularizaţia miocardică de urgenţă.

• angioplastie coronariană transluminală percutană cu 
stent (PTCA) este metoda de elecție;

• tromboliza medicamentoasă fibrinolitică;

• revascularizaţie    chirurgicală, by-pass    coronarian    
sub    circulaţie extracorporeală de urgenţă.

3. Terapia complicaţiilor mecanice (defect septal 
interventricular, insuficienţă mitrală acută, ruptura 
cardiacă) este esenţialmente chirurgicală.



ŞOCUL SEPTIC



ŞOCUL SEPTIC

• INFECŢIA este răspunsul inflamator determinat de prezenta microorganismelor 
invadatoare la nivelul unor ţesuturi ale gazdei.

• BACTERIEMIA  viremia,  fungemia  etc,  definesc  simpla prezentă a 
microorganismelor viabile în sângele gazdei.

• SINDROMUL DE RĂSPUNS INFLAMATOR SISTEMIC (SIRS) reprezintă 
modalitatea de răspuns nespecific a gazdei la orice traumă (injurie)severă.

• Se manifestă prin:

• Temperatură  > 38˚C sau < 36˚C:

• Tahicardie >90 bătăi/minut

• Tahipnee >20 respiraţii/minut sau PaC02 < 3 2 mmHg;

• Leucocite >12.000/mm2, leucocite < 4.000 sau > 10% forme imature.

• SEPSISUL este considerat RĂSPUNSUL INFLAMATOR SISTEMIC determinat de 
prezenta unui proces infecţios activ în organismul gazdă.

• Acest răspuns declanşat de infecţie nu este dependent de cantitatea 
microorganismelor ce produc infecţia, fiind determinat exclusiv de calităţile
organismului gazda care elaborează răspunsul..

• SEPSISUL SEVER defineşte sepsisul asociat cu disfuncţii organice.

• ŞOCUL SEPTIC reprezintă sepsisul însoţit de scăderea presiuni arteriale medii şi 
semne de hipoperfuzie tisulară în condiţiile unei volemii normale. 



Fiziopatologie

• Toxinele bacteriene (exotoxine ex. stafilococului şi 
endotoxine (lipopolilizaharid ex. Gram neg). Sunt 
capabile să declanşeze activitatea a numeroase 
cascade de mediatori 

• Germenii microbieni şi leziunile tisulare sunt de fapt 
activatorii sindromului de răspuns inflamator sistemic 
(SIRS). 

• Reacţia hiperdinamică este un model fiziopatologic 
aparte dictat de către necesarul metabolic celular foarte 
crescut, deci de un consum global de oxigen crescut 
(VO2) care necesită un transport global de oxigen 
crescut (DO2).



Fiziopatologie

Macrocirculația:

• Creşterea debitului şi a indexului cardiac cu creşterea debitului bătaie şi 
tahicardie. Performanţa cardiacă este global crescută (inițial, apoi scăderea 
contractilității)

• Tensiunea arterială sistolică este fie normală, fie uşor scăzută sau 
crescută ne fiind modificată în mod caracteristic (cu excepţia şocului septic)

• Rezistenţa vasculară sistemică este scăzută în mod semnificativ.

• Presiunile de umplere (PVC, PCP) sunt normale sau uşor/moderat 
scăzute. _

• Trebuie menţionat că asocierea hipovolemiei sau a afectării miocardice în 
sepsisul sever sau şocul septic, în lipsa unei terapii adecvate, (repleţie 
volemică, respectiv administrarea de inotrop pozitive) vor evidenţia o reacţie 
hipodinamică şi nu una hiperdinamică.

• Afectarea miocardică în sepsisul sever şi şocul septic vor modifica 
presiunile de umplere (PVC, PCP) în sensul creşterii acestora.

• Presiunile pulmonare nu sunt nici ele modificate în reacţia hiperdinamică 
din SIRS şi sepsis. Odată cu apariţia leziunilor pulmonare şi cardiace din 
sepsisul sever şi şocul septic acestea cresc.



Fiziopatologie

Microcirculația:

• Afectare gravă a endoteliului vascular şi capilar.

• Rolul afectării microcirculaţiei tuturor organelor (ca 
răspuns al organismului la acţiunea mediatorilor) este 
crucial în evoluţia spre vindecare sau deces în cursul 
şocului hiperdinamic, iar leziunea decisivă se află la 
nivelul interfeţei capilar/interstiţiu celular

• Pacienţii dezvoltă atât hipotensiune cât şi 
maldistribuţie a fluxului sanguin.

• Lezarea endoteliului capilar produce leak capilar şi deci 
extravazarea volumului intravascular. '

• Deşi mediatorii SIRS, sepsisului şi şocului septic produc 
ei înşişi leziuni celulare, leziunea celulară definitivă 
apare după o etapă intermediară, aceea a afectării 
interfeţei capilar/ interstiţiu celular.



Diagnostic

• tahicardie şi scăderea presiuni arteriale medii

• creşterea indexului cardiac; scăderea rezistentei 
vasculare sistemice

• presiuni de umplere ( PVC, PCP) normale sau uşor 
scăzute

• scăderea contractilității miocardice (compensată 
tranzitoriu prin creşterea volumului);

• rezistenta vasculară pulmonară iniţial normală, apoi 
crescută chiar şi în absenta hipoxemiei şi acidozei;

• perturbarea relaţiei DO2/VO2.

• semne de sepsis



Tratament

1. Măsurile terapeutice adresate cauzei:

• tratamentul sursei de infecţie: evacuarea/ drenarea 
focarelor septice și debridare tisulară

• antibioterapie : la început cu spectru larg, iar după 48-72 
ore, după identificarea germenilor antibioterapie „țintită “ 

2. Terapia intensivă a perturbării hemodinamice :

• optimizarea volumului sanguin circulant şi corectarea 
anemiei la un Ht optim de 30%

• vasopresoare (noradrenalină – de elecție sau 
dopamină) dacă terapia volemică nu a restaurat 
tensiunea arterială şi perfuzia tisulară;

• administrarea de droguri initrop pozitive pentru 
maximalizarea contractilităţii miocardice.



Tratament

3. Terapia patogenica antimediatori

• corticosteroizii în doze mici (HHC 100mg.x3/zi) 5-10 zile.

4. Măsuri terapeutice generale

• analgezie-sedare;

• controlul glicemiei (glicemie < 150 mg/dl);

• protocol de nutriție enterală/parenterală;

• profilaxia trombozelor venoase profunde 

• profilaxia ulcerului de stress (agenți anti-H2, inhibitori pompă 
protoni);

5. Tratamentul disfuncțiilor/leziunilor organice

• tratamentul plămânului de șoc (ARDS): ventilație mecanică

• tratamentul insuficienței renale acute: hemodiafiltrare.



ŞOCUL ANAFILACTIC 

(ANAFILACTOID)
• Şocul anafilactic are un mecanism imunologic, fiind determinat de o 

reacţie acută la o substanţă străină la care organismul a fost în 
prealabil sensibilizat 

• Şocul anafilactoid este identic din punct de vedere al manifestării 
clinice, dar nu este declanşat de un mecanism imunologic.

• Expunerea la o substanţă alergogenă → stimulează sinteza de IgE 
care se leagă de suprafaţa mastocitelor şi bazofilelor. La următoarea 
expunere la antigen se produce o reacţie antigen/anticorp →
eliberarea de histamină.

• Manifestările cardiovasculare ale şocului anafilatic şi anafilacoid 
sunt identice: vasodilaţaţie, creşterea permeabilităţii capilare cu 
pierderea de plasmă în spaţiul interstitial, scăderea presarcinii 
(hipovolemie absolută şi relativă), scăderea debitului cardiac, 
tahicadie şi hipotensiune arterială severă brusc instalată.

• Manifestările cardiovasculare sunt asociate frecvent cu tulburări 
respiratorii severe (bronhospasm, obstrucţie laringiană) care 
agravează evoluţia.



ŞOCUL ANAFILACTIC 

(ANAFILACTOID)
• Tratament

• 1. Tratamentul insuficienţei pulmonare

• oxigenoterapie;

• intubaţia traheală;

• suport ventilator artificial.

• 2. Adrenalina – medicaţia de elecţie în tratamentul şocului anafilactic (anafilactoid) datorită pe de 
o parte efectelor sale vasoconstrictoare (efect alfa1), şi cardiotonice (efect beta 1) care 
corectează perturbările hemodinamice,capacităţii sale a inhiba eliberarea de histamină (efect beta 
2), iar pe de altă parte datorită efectelor sale bronhodilatatoare (efect beta 2) care ameliorează 
funcţia pulmonară.

• Adrenalina se administrează intravenos, în perfuzie continuă (1-2 mg în 100 ml ser fiziologic) 
urmărind dispariţia simptoamelor respiratorii şi cadiovasculare.

• Îin situaţia unor manifestări anfilactice (anafilactoide) care nu sunt însoţite de şoc. adrenalina se 
poate administra subcutanat în doză de 0,3-0,5 mg.

• Dacă fenomenele de bronhospasm nu cedează la administrarea de adrenalină se pot administra: 
aminofilină 5-6 mg/Kg în perfuzie în 30 de minute.

• Corticoizii, utilizaţi pe scară largă în practică, nu au efect imediat care să fíe util în corectarea 
tulburărilor severe respiratorii şi cardiocirculatorii din şocul anafilactic (anafilactoid) declanşat, dar 
par a avea efect profilactic.

• Antihistaminicele (anti HI şi H2) nu au efect în şocul anafilactic (anafilactoid) declanşat. La fel ca 
şi corticoizii, antihistaminicele par a avea mai mult rol profilactic.

• 3. Pentru restabilirea volemiei se utilizează înlocuitori de plasmă sau soluţii electrolitice (vezi şocul 
hipovolemic).


