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 تعریف

 .وضعیتی بین مرگ و زندگی است←←   از نظر فلسفی  •

 

 .ناتوانی سیستم خونرسانی بدن برای اکسیژن رسانی و تغذیه بافتی است←←  از نظر علمی •

 

اطالعات کمی        +ظاهر کلی بیمار+ بیماری زمینه ای+ سن+ شرح حال ←← از نظربالینی •

 (عالیم حیاتی،بیوشیمی خون،برون ده ادراری و اکسیژناسیون خون) 



Classification 

 هموراژیک•

 کاردیوژنیک•

 نوروژنیک•

 سپتیک•

 آنافیالکتیک•



 علل شوک درحاملگی و دوران باروری 

 سقط ،حاملگی نابجا ،مول: اوایل بارداری  -:  خونریزی •

 جفت سرراهی،کندگی جفت ،پارگی رحم:  اواخر بارداری و زایمان  -                    

 پارگی رحم ،آتونی رحم: پس از زایمان  -                    

 

 .سقط عفونی ،آمنیونیت ، متریت: علل عفونی •

 

 آسیب به رحم یا روده در حین سقط ،پارگی رحم: تروما •



 مراحل شوک

 .  متابولیسم بی هوازی افزایش می یابد← خونرسانی به بافتها کم است : مرحله اولیه •

 .اسید الکتیک تولید می شود                                                               

 سیستم سمپاتیک فعال میشود و برای جبران پرفیوژن بافت تالش    ( :  برگشت پذیر)فاز جبرانی•

 .می کند                                         

 ایسکمی←وازوکانستریکشن شدید : مکانیسمهای جبرانی شکست میخورند  : فاز پیشرفته •

 اسیدوز الکتیک← افزایش تولید اسید الکتیک                                                                          

 مرگ قریب الوقوع← نکروز سلولی و اختالل فانکشن چند ارگانی : مرحله برگشت ناپذیرو مقاوم •

 



 شوک هموراژیک

 کاهش پرفیوژن بافتی← از دست رفتن حجم خون :اتیولوژی •

 ...دهیدراتاسیون در اثر استفراغ،اسهال،سوختگی،← ازدست رفتن اکسترنال مایع  -: علت •

 ...از دست دادن خون در اثر تروما،←                                                    

 ...کاهش فشار انکوتیک خون،← از دست رفتن اینترنال مایع   -            



 شوک هموراژیک

 تنگ شدن عروق،افزایش انقباض قلب،افزایش تعداد ضربان قلب═ کاهش سریع حجم خون •

بنابراین فشار خون و تعداد  .پاسخ قلبی عروقی بسته به سن،وضعیت قلبی ریوی،داروهای مصرفی متفاوت است•
 .ضربان قلب به تنهایی وجود یا عدم وجود شوک را اثبات نمی کند

 :ترتیب بروز عالیم در شوک هموراژیک•

 افزایش ضربان قلب و افزایش خفیف در فشار سیستولیک -1

 کاهش فشار خون سیستولیک -2

 

 baseخون نرمال است ولی   pHتولید اسید الکتیک،اما هنوز← کاهش خونرسانی به ارگانهای غیر  حیاتی _  
deficit    است -2منفی تر از. 



 شوک هموراژیک

 :زمانیکه یک سوم حجم خون بدن از دست برود •

 (.90فشار خون شریانی کمتر از )فشار خون شروع به افت میکند-

-PH کاهش می یابد. 

 :        عالیم آزمایشگاهی•

  40< الکتات خون -

- 35 mmHg >  Paco2 

   150-170:هیپرگالیسمی خفیف -

 3/5 – 3/7:هایپوکالمی-

 







 شوک سپتیک

بوسیله هر نوع میکروبی می تواند ایجاد شود اگرچه در بیش از نیمی از موارد هیچ ارگانیسمی •

 .شناسایی نمی شود

 .عفونت های گرم مثبت علت عمده سپسیس در بیماران بستری در سالهای اخیر بوده اند•

 :اثرات شوک سپتیک •

 افت نسبی فشارخون - 

 دپرسیون قلبی عروقی-

 



 شوک سپتیک

 :  علل هایپوولمی•

 افزایش ظرفیت وریدی -                        

 از دست دادن حجم از طریق گوارش،تاکی پنه،تعریق -                        

 کاهش توانایی خوردن مایعات -                        

 نشت مایع به فضای سوم -                        



 شوک سپتیک

 .هایپوکسمی در شوک سپتیک شدیدتر از شوک هموراژیک است•

 

 .هستند ARDSبواسطه عوامل التهابی مستعد مشکالت ریوی مثل پنومونی،•



شوک کاردیوژنیک   

درصد عضله قلب در اثر ایسکمی،التهاب،سموم یا تخریب 40زمانی ایجاد میشود  که بیش از •

scایمنی نکروز شود. 

 

بر خالف )در اکوکاردیوگرافی در اوایل بروز شوک اختالل عملکرد سمت چپ قلب را دارند•

 (.سایر علل شوک 



 شوک کاردیوژنیک

 پارگی عضالت پاپیالری← عوارض سکته حاد قلبی  -:  علل •

 آنوریسم بطنی                                                            

 پارگی سپتوم بطنی                                                            

 کاردیومیوپاتی -             

 تامپوناد -             

 پنوموتوراکس فشارنده -             

 آریتمی  -             

 بیمارهای دریچه ای -             

          



 شوک کاردیوژنیک

 ترومای قفسه سینه -:   ارزیابی از نظر•

 تامپوناد قلبی -                            

 ادم اندام تحتانی -دیس ریتمی                                    -                            

 تنگی نفس -انفارکت قلب                                   -                            

 ورید برجسته گردن و فشارپایین -کانتوژن قلب                                   -                            

 صدای قلب مافلد -تاکیکاردی                                      -                            



 شوک آنافیالکسی

 .ناشی از واکنش شدید آلرژیک به یک آلرژن است که میتواند تهدید کننده حیات باشد•

 .معموال واکنش سریع است: عالیم •

 کهیر،اریتم،خارش،آنژیوادم: عالیم پوستی -             

 استریدور،ویز،برونکوره،دیسترس تنفسی: عالیم تنفسی  -            

 تاکیکاردی،وازودیالتاسیون،افت فشارخون: عالیم گردش خون  -            



 عالیم بالینی شوک

 .تشخیص اولیه  بر اساس شرح حال سریع و معاینه فیزیکی است•

 .، رنگ پریده، عرق کرده  ill: ظاهر•

 .تاکی پنه، نبض ضعیف و سریع: معاینه •

 (دارو،هایپوکسی شدید)تعداد ضربان قلب ممکن است نرمال باشد -               

 (  رفلکسهای وازوژنیک) فشار خون در ابتدا ممکن است نرمال باشد -               

 .(در بچه ها تا آخرین مراحل شوک نرمال می ماندفشارخون )                  

 (0/8>نرمال) افزایش نسبت تعداد ضربان قلب به فشار خون سیستولیک -               

 ساعت، 1ارزیابی طی نیم تا )برون ده ادراری کاهش یافته -               

 (ساعت/کیلوگرم/سی سی0/5کمتر از                        

 

 





 عالیم بالینی

دیدگاه ارزشمندی    prehospital providerشرح حال،عالیم حیاتی و معاینه فیزیکی توسط •

 3-4فشارخون پایین قبل از مداخله مرگ بیش از )نسبت به شرایط فیزیولوژیک بیمار میدهد

 (برابر

 



 معاینه فیزیکی

 دهیدراتاسیون← مخاط خشک  •

 .نارسایی قلب یا انسداد ناشی از امبولی ریه یا تامپوناد قلبی← ورید جوگوالر برجسته •

 تامپوناد← صدای قلب مافلد •

 نارسایی قلب چپ← رال دوطرفه بدون تب •

 .انافیالکسی،نارسایی قلب،ادم ریه: برونکواسپاسم← ویز ریوی •

 .ترومای مخفی،التهاب پریتوین← تندرنس شکم •

 



 ارزیابی در اورژانس

 گرافی قفسه سینه•

 نوار قلب•

 گلوکومتری•

•CBC 

 انالیز ادرار•

 الکترولیت سرم•

 عملکرد کبد و کلیه•

•ABG  

 پالس اکسی متری•

 sالکتات سرم •







 اقدامات فوری در شوک در دوران بارداری یا زایمان

 درخواست فوری کمک•

 مانیتور عالیم حیاتی•

 (به پهلو،باال بردن پاها)پوزیشن مناسب •

 گرم نگهداشتن مادر•

 گرفتن نمونه خون برای آزمایشات الزم•



   Management 
 مانیتورینگ پرفیوژن

 .باید مدام مانیتور شوند  O2saturationضربان قلب،فشارخون،: در همه بیماران با شوک •

 .برون ده ادراری به عنوان نشانه ای از خونرسانی به ارگانهای حیاتی باید مانیتور شود•

 .باید تعبیه شود18دو کاتتر با حداقل سایز •

•CVLine یا  Artery Line در صورت لزوم. 

داروهای وازواکتیو ترجیحا از راه ورید مرکزی تعبیه شوند و کریستالویید و دیگر داروها از •

 .راه محیطی تجویز شوند



Management 
 ونتیالسیون

در موارد شوک مقاوم برای پیشگیری از آسپیراسیون،افزایش اکسیژنرسانی،درمان نارسایی •

 .تنفسی ،اینتوباسیون الزم می شود

اینتوباسیون  به درمان اسیدوز متابولیک،کاهش کار تنفسی و در نتیجه کاهش مصرف اکسیژن  •

 .کمک می کند



برون ده +بهبود عالیم حیاتی + خون base deficiteافزایش + کاهش غلظت الکتات سرم •

 .احیای کافی← ادراری کافی 

 .برسد باید ادامه یابد 2احیا باید تا زمانی که الکتات سرم به کمتر از •

 



Management  
volume replacement 

 .هدف افزایش خفیف حجم پایان دیاستولی بطن چپ است•

معموال مناسب است و باید همراه با افزایش  15-  Cm H2O 10( CVP) فشار ورید مرکزی•

 .برون ده ادراری و فشار خون و کاهش الکتات باشد



 درمانهای اختصاصی

 : شوک هموراژیک •
 در صورت خونریزی با   )ساعت در بالغین  1لیتر در 2حداقل : مایع کریستالویید ایزوتونیک -

 (سرعت بیشتر                                           

 .در اطفال 20سی سی /کیلوگرم                                           

 کنترل خونریزی-

 تجویز پک سل در صورت لزوم-



 درمان در بارداری یا زایمان

 دادن اکسی توسین -: توقف خونریزی •

 ماساژ رحم -                           

 فشار دو دستی -                           

 جراحی -                           

 مایع دادن•

 ترانسفوزیون در اولین فرصت•

 رفع علل اختصاصیع •



 عوارض ترانسفیوژن محصوالت خونی

 .عوارض پوستی ، شوک آنافیالکسی:  واکنش به تزریق خون •

 HIV,HBV,HCV: انتقال عفونتهای ویروسی •

 عفونتهای باکتریال•

 افزایش خطرات با افزایش حجم تزریق خون•

 



 درمانهای اختصاصی

 : شوک سپتیک •

 (لوله گذاری و ایجاد سدیشن)برقراری ونتیالسیون کافی برای اصالح هایپوکسی و اسیدوز-

سی سی /کیلوگرم 5-10سی سی و اگر هایپوپرفیوژن باقی بود /کیلوگرم  20-25تجویز کریستالویید -
 (.آلبومین)محلول کلویید 

 .درصد حفظ شود30هماتوکریت در حد -

 .و در صورت لزوم درناژ جراحی( ساعت اول3در اولین فرصت طی )تجویز آنتی بیوتیک-

 (نوراپینفرین)در موارد مقاوم علیرغم دادن مایع،تجویز وازوپرسور-



 درمانهای اختصاصی

 :شوک کاردیوژنیک •

 در صورت لزوم اینتوباسیون ووصل به ونتیالتور-

 تجویز کریستالویید،خون،داروهای وازواکتیو-

 



 درمانهای اختصاصی

 :شوک آنافیالکتیک •

 تشخیص سریع و اقدام شدید -       

 حفظ راه هوایی -       

 اپی نفرین وریدی -       

 آنتی هیستامین وریدی -       

 کورتون -       

 پیشگیری•



 درمان شوک آنافیالکتیک




