




:تعریف شوک 

د شده و ایجاخونرسانی ناکافی بافت شوک یک سندرم بالینی است که در نتیجه 
.باعث کاهش اکسیژناسیون در سطح سلول میشود



پاتوفیزیولوژی شوک

در طی فرآیند شوک  •

کاهش خونرسانی به سلول              کسب انرژی از طریق •

اخلی متابولیسم بی هوازی و تجمع اسید الکتیک در فضای د

لول سلول                اختالل در عملکرد طبیعی سلول،تورم س

شکننده شدن دیواره سلول

افزایش نفوذپذیری عروق                 ورود الکترولیت ها و•

مایعات از خارج سلول به داخل سلول و در نهایت آسیب 

میتوکندری و مرگ سلول



Understanding Shock

• Cellular responses to decreased systemic oxygen delivery
• ATP depletion → ion pump dysfunction
• Leads to systemic metabolic lactic acidosis that 

overcomes the body’s compensatory mechanisms   
• Cellular edema
• Hydrolysis of cellular membranes and cellular death



Multiorgan Dysfunction
Syndrome (MODS)

• Progression of physiologic effects as shock 
ensues

• Cardiac depression

• Respiratory distress

• Renal failure

• DIC

• Result is end organ failure 



The Circulatory System

:تنظیم فشار خون 

:عامل بستگی دارد3حفظ فشار خون مناسب و خونرسانی کافی بافتی به 
حجم خون کافی ) 1blood

vesselبستر عروقی مناسب 2)

پمپاژ قلبی مناسب   ) 3heart



پمپاژ قلبی و بستر عروقی مناسب

CO=HR × SV

CO × PVR =MAP 

MAP : فشار متوسطی که خون در حال جریان در عروق ایجاد
.میکند

PVR :دمقاومت عروق محیطی که توسط قطر رگ ها ایجاد میشو



وکمکانیسم های جبرانی قبل از استقرار ش

ا بارورسپتوره

تحریک سمپاتیک ، تحریک بخش مرکزی آدرنال •

کاتکول آمین رلیز و افزایش ضربان قلب و انقباض عروق•

کلیه ها 

و با ترشح آنزیم مبدل Ιترشح رنین ،تاثیر روی آنژیوتانسین •

و انقباض عروقПبه Ιتبدیل آنژیوتانسیون •

بخش قشری 

آدرنال  

تولید آلدوسترون و احتباس آب و سدیم   •

از هیپوفیز خلفی و احتباس )  ADHافزایش سطح سدیم باعث تولید •

(آب



حجم در افزایش.....مایعات از فضاي بینابینی به فضاي عروقی اتقال 
شیفت مایعاتگردش



Understanding Shock

• Inadequate systemic oxygen delivery activates 
autonomic responses to maintain systemic oxygen 
delivery

• Goal is to maintain cerebral and cardiac perfusion
• Sympathetic nervous system

• epinephrine, dopamine, and cortisol release

• Causes vasoconstriction, increase in HR, and increase of 
cardiac contractility (cardiac output)

• Vasoconstriction of splanchnic, musculoskeletal, and renal 
blood flow

• Renin-angiotensin axis
• Water and sodium conservation and vasoconstriction
• Increase in blood volume and blood pressure



مراحل شوک

(مرحله جنگ یا گریز:)مرحله جبرانی-1
BP برون ده قلبی در حد نرمال نرمال ، انقباض عروق و در نهایت.

سمت قلب در این فاز جریان خون در پوست و سیستم گوارش و کلیه ها کاهش یافته و به
. و مغز و ریه ها میرود 

:عالئم 
پوست سرد 

(ADHترشح )ادرار کم 
صداهای روده کم

HR  افزایش
BP  نرمال
RR (آلکالوز تنفسی)افزایش

بیقراری و گیجی 
اسیدوز متابولیک



مرحله پیشرونده -2

ش ناتوانی مکانیسم هاي جبرانی در کنترل  پیشرفت شوک و کاه
BP,MAP

افزایش کار قلب و ایسکمی قلبی

نارسائی عملکرد قلب در پمپاژ خون •

یمیائی کاهش عملکرد خود تنظیمی میکروسیرکوالسیون در پاسخ به مواد ش

.آزاد شده از سلول های ایسکمی شده 

افزایش نفوذ پذیری عروق و ایجاد ادم بینابینی •



درمان 

رفع علت زمینه ای 

د مکانیسم های جبرانی برای مدت محدودی قادر به جبران هستن: نکته 
د درمان بنابراین بررسی پرستاری صحیح و تشخیص و درمان به موقع کلی

.موفقیت آمیز است

:مراقبت پرستاری 
کنترل عالئم عینی و ذهنی شوک در بیمار

 کاهش اضطراب
 حفظ امنیت



شوکمشکالت سیستم های مختلف در طی فاز پیشرونده

:سیستم تنفس 
تنفس سریع و سطحی 

رال 
CO2خون شریانی و افزایش O2کاهش 

هایپوکسی
کاهش سورفکتانت

کالپس ریوي
ادم ریه 

ARDS



سیستم قلبی و عروقی 
دیس ریتمی قلبی 

ایسکمی قلبی 
HRافزایش 

درد قفسه سینه 
سکته قلبی 

CPK-MB,LDHافزایش سطح آنزیم های قلبی نظیر 

:سیستم عصبی
هایپوکسی مغزی 

گیجی 
بیقراری

کاهش سطح هوشیاری
میدریاز و پاسخ کند مردمک به نور



سیستم کلیوی
کاهش عملکرد کلیه ها 

ARF

BUN , Crافزایش  

احتباس مایعات و الکترولیت ها 
اختالل اسید و باز 

UOکاهش 

سیستم کبدی
کاهش عملکرد متابولیسمی کبد 

کاهش عملکرد فاگوسیتوزی کبد

AST , ALT ,  Billirubinافزایش آنزیم های کبدی  ,LDH

زردی رنگ بیمار



سیستم گوارش
ایسکمی سیستم گوارش 

استرس اولسر
GI.bleedingخونریزی معده 

اسهال خونی
آزاد شدن اندوتوکسین ها 

ین هاعدم متابولسیم مواد غذائی توسط سلول ها به علت تاثیر اندوتوکس

سیستم خونی
DIC

PT,PTT,PLTافزایش





درمان 
:بستگی دارد به 

نوع شوک 
میزان اختالل عملکرد سیستم ها 

:اما به طور کلی شامل 
حمایت تنفسی-1
افزایش حجم داخل عروقی-2
حمایت از عمل پمپ قلبی-3
بهبود عملکرد سیستم عروقی -4
حمایت از سیستم گوارش -5
حمایت تغذیه ای-6



مراقبت پرستاری

و آزمایشات  خونی VS,ABG,ECGمانیتورینگ دقیق 
دادن به موقع دارو و سرم تجویز شده 

IOکنترل دقیق  

....عفونت و : بررسی عالئم زودرس عوارض نظیر 
مراقبت از پوست 

برقراري استراحت 
ایجاد درجه حرارت مناسب محیط

حمایت و اطالع رسانی صحیح به خانواده بیمار



مرحله غیر قابل بازگشت 

طوالنی شدن مدت شوک و بروز صدمات غیر قابل برگشت به ارگان های
مختلف

عدم پاسخ به درمان
نارسائی  چند سیستمی 

مرگ 

مراقبت پرستاري

ادامه مراقبت ها تا لحظه آخر
اطالع رسانی به خانواده 

حمایت روحی خانواده 



درمانهای عمومی در شوک

حمایت تنفسی
جایگزینی مایعات وریدی
 داروهای موثر بر عملکرد قلب و عروق
 حمایت تغذیه ای
 حمایت از سایر سیستم ها
 پیشگیری از عوارض



جایگزینی مایعات 
:  انواع سرم های مورد استفاده در شوک 

 کریستالوئید ها:

ر حرکت مایعات الکترولیتی  که آزادانه بین فضای داخل عروقی و بینابینی د
.هستند 

%0/9رینگر ، رینگر الکتات ،  نرمال سالین : مثال 
:معایب 

و  تجمع مایعات ( داخل عروق% 25فضای بینابینی ،%75)ایزوتونیک بودن آنها 
ویدر فضای خارج سلولی و در نهایت دریافت مایع بیش از دفع  و ایجاد ادم ری



کلوئیدها 

محلول وریدی حاوی پروتیئن پالسما 

ایجاد فشار انکوتیک : مکانیسم 

تالوئیدی استفاده در حجم کم ،طویل االثر بودن نسبت به محلولهای کریس: محاسن 

: مثال 

%6، دکستران% 6، هتاستارچ % 5آلبومین 

گران قیمت ، دسترسی محدود به آن : معایب 



مراقبت پرستاری

:مانیتورینگ دقیق بیمار از نظر 
IO

VS

GCS

ECG

CVP(4-12 سانتی متر آب)
صداهاي ریوي



داروهای موثر بر عملکرد قلب و عروق

انقباض عروق : سمپاتومیمتیک ها
افزایش قدرت انقباضی قلب و افزایش ضربان قلب

اتساع عروق خونی قلب و اتساع برونش

مراقبت پرستاری

VSکنترل 

IVتجویز داروها به صورت 

استفاده از میکروست یا اینفیوژن پمپ

قطع داروها به تدریج



حمایت تغذیه ای

کالری در 3000افزایش نیاز به انرژی به علت افزایش متابولیسم در حدود 

مایت  روز به علت کاتکول آمین رلیز ،بروز کاتابولیسم  و در صورت عدم ح

تغذیه ای، طوالنی شدن روند درمان شوک

ریدی رژیم سرشار از پروتئین به شکل خوراکی یا تغذیه لوله ای یا داخل و

تجویز آنتی اسید و رانیتیدین ،سایمتیدین ،سوکرالفیت 



انواع شوک 

هایپوولمیک

کاردیوژنیک 

وازوژنیک

سپتیک•

نوروژنیک•

آنافیالکتیک•



شوک هایپوولمیک

مایعات کل بدن 2مایعات بدن           داخل سلولی     
3

خارج سلولی                داخل عروقی

فضای بینابینی
: تعریف شوک  هایپوولمیک 

کاهش پیدا کند ،که در یک فرد بالغ %25-15هرگاه حجم داخل عروقی 
میلی لیتر خون میباشد ،شوک ایجاد میشود                                                 1300-750حدود 



• Non-hemorrhagic 
• Vomiting
• Diarrhea
• Burns 
• environmental (dehydration)

• Hemorrhagic 
• GI bleed
• Trauma
• Ectopic pregnancy, post-partum bleeding

Hypovolemic Shock



پاتوفیزیولوژی

:علل شوک هایپوولمیک 

.خونریزی ،اسهال ،تعریق،استفراغ : اتالف مایعات خارج سلولی 

آسیت ، ادم شدید: جابجائی مایعات داخل بدن 

coکاهش حجم داخل عروقی            کاهش پیش بار          کاهش 

.و شوک BPدر نهایت افت 

:درمان 

جایگزینی مایعات داخل عروقی -1

اصالح علت شوک -2



جایگزینی مایع و خون 

 گرفتن دوIV.LINE بزرگ
 انتخاب نوع سرم بر اساس شرایط بیمار
یترانسفیوژن خون در شوک هایپوولمیک ناشی از خونریز
 ارسال نمونه خون جهت بررسی میزان الکترولیت ها وCBC , 

Blood group.
توزیع مجدد مایعات

پوزیشن ترندلنبرگ تعدیل شده یا شوک پوزیشن



مراقبت پرستاري

 پیشگیری از شوک با تشخیص  به موقع عالئم
 جایگزینی به موقع مایعات و داروهای تجویز شده
ی کنترل بیمار از نظر بروز عوارض شوک و مایع درمان
اکسیژن درمانی
 کنترل درجه حرارت محیط
 کنترل کلیه پارامترهای مهم نظیرVS، صداهای ریه،...



شوک کاردیوژنیک 
ا نارسائی قلب در انقباض و پمپاژ خون و خون رسانی به بافته: تعریف 

کرونری ، غیر کرونری: علل 

ب کاهش قدرت انقباضی قل

کاهش حجم ضربه ای
کاهش برون ده قلب

احتقان ریوی کاهش خونرسانی 
به بافت ها

کاهش خون رسانی 
شریان کرونر



درد قفسه سینه و دیس ریتمی : عالئم 

: درمان 

اصالح علل زمینه ای -1

درمان داروئی-2

مایع درمانی-3

وسایل کمکی مکانیکی-4



اولویت هاي درمانی در شوک کاردیوژنیک

   واللیتر در دقیقه  با ماسک صورت یا نازال کان6-2: اکسیژن درمانی
با پالسی اکسی مترSo2کنترل میزان 

  کاهش پره تسکین درد ،اتساع وریدها و)مرفین : کنترل درد قفسه سینه
(لود ، کاهش اضطراب

 انتقال بیمار به : مانیتورینگ قلبCCU

 کنترل : کنتری وضعیت همودینامیک بیمارVS,ABG کاتتر داخل شریانی،
.و کنترل فشار ریوی 



های درمانی در شوک کاردیوژنیکاولویت 

 درمان داروئی:
افزایش قدرت انقباضی قلب،                                                                    :اهداف درمانی در شوک کاردیوژنیک 

(کاهش پیش بار ،پس بار )کاهش بار کاری قلب 

:انواع داروهای مورد استفاده 

انقباض عروق•

قلبافزایش قدرت انقباضی قلب و افزایش سرعت ضربان•
با )سمپاتومیمتیک ها

( احتیاط

کاهش  پس بار قلبی •

کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن •
وازودیالتورها 



دوپامین

افزایش جریان خون کلیه و ( min/0/5-3 mcgr/kg)مصرف با دوز کم 
مزانتر و کاهش ایسکمی این ارگان ها 

بهبود قدرت انقباضی قلب ( min/4-8 mcgr/kg)مصرف با دوز متوسط 
و افزایش ضربان قلب

تنگی عروق و افزایش پس بار( min/8-10 mcgr/kg)مصرف با دوز باال 

انتخاب دوز دارو بسیار مهم است و در طی مصرف دوپامین : 1نکته 
.،کنترل فشار خون و نبض بایستی انجام گیرد

هش در صورت وجود اسیدوز متابولیک ،اثربخشی دوپامین کا: 2نکته 
.می یابد و بایستی ابتدا این مشکل درمان گردد



نیتروگلیسرین 

اتساع وریدها و افزایش پیش بار : مصرف در دوز پائین 

اتساع شریانها و کاهش پس بار: مصرف در دوز باال 

یکاهش بار کاری قلب و افزایش برون ده قلب: مصرف در دوز متوسط 

:سایر داروهای موثر بر عروق 
دوبوتامین 

نوراپی نفرین 

(آدرنالین)اپی نفرین 

ایزوپرترنول



داروهاي ضد دیس ریتمی 
د ،باز کمبود اکسیژن ،اختالالت الکترولیتی و اسی:علل

داروهای دیورتیک
جهت کم کردن بار قلب ناشی از تجمع مایعات 

مایع درمانی
مصرف مایعات با سرعت کم 

ادم ریوی در مصرف با حجم یا سرعت زیاد:خطر 



مراقبت پرستاري

 پیشگیری از بروز شوک
 اکسیژن درمانی
 استراحت مطلق
 کنترلVS.ABG,بی و پالس اکسی متری،مانیتورینگ قلبی،صداهای قل

.ریوی 
 انجام به موقع و صحیح آزمایشات.
 تجویز داروها و مایعات.
نظارت بر سرعت دریافت مایعات و پاسخ بیمار به دریافت آنها.
کنترل عالئم عوارض احتمالی
 حمایت روحی از بیمار و خانواده



شوک وازوژنیک 

نسبی ناشی از تون ناکافی عروق، نوعی شوک هایپوولمیک:تعریف 
.ناشی از باقی ماندن غیر طبیعی حجم خون در بستر عروقی

میائی کاهش تون اعصاب سمپاتیک ، آزاد شدن واسطه های شی: علل 
از سلول

توزیع نامناسباتساع عروق
خون 

کاهش خون 
بازگشتی به قلب

کاهش حجم 
ضربه ای

کاهش برون ده 
قلبی

کاهش پرفیوژن 
محیطی



شوک سپتیک
نوعی شوک وازوژنیک به علت عفونت شدید : تعریف 

.ارگانیسم های گرم منفی ،مثبت ، ویروس ها : شایعترین علت 
: مراحل شوک سپتیک 

 هایپردینامیک :
افزایش برون ده قلبی و اتساع عروق وافزایش درجه حرارت بدن 
: عالئم مرحله هایپردینامیک 

تب ،تاکی پنه ،استفراغ،اسهال،کاهش برون ده ادراری،تغییرات سطح
.هوشیاری ،تاکی کاردی و کاهش فشار خون 

 هایپودینامیک:
انقباض عروق ،کاهش برون ده قلبی 

:عالئم مرحله هایپودینامیک 
ار خون پوست سرد و مرطوب ،رنگ پریدگی،تاکی کاردی ،تاکی پنه ،افت فش

.الیگوری یا آنوری ،نارسائی چند سیستمی



درمان 

شناسائی عامل عفونت با انجام کشت خون ،ادرار،خلط،زخم 

استفاده از تکنیک استریل در طی پروسیجر های تهاجمی 

ریافت آنتی بیوتیک درمانی با ترکیبات وسیع الطیف قبل از د

.یوگرام جواب کشت و سپس بر اساس نتایج حاصل از کشت و آنتی ب

تغذیه مناسب 



مراقبت پرستاری
 رعایت اصول استریل
کنترل محل ورود کاتترها و لوله ها و پوست از نظر زخم فشاری و...
 شناسائی بیماران های ریسک
 تهیه نمونه ها با روش صحیح
 کنترل منظم عالئم حیاتی و بخصوص درجه حرارت
اکسیژن درمانی
 توزین روزانه
 حمایت تغذیه ای
 کنترلI&O

 دادن به موقع داروها و مایعات بدن
 کنترل پاسخ و واکنش بیمار

.درجه سانتی گراد40در طی شوک سپتیک تب درمان نمیشود مگر در تب : نکته 



شوک نوروژنیک 
: تعریف 

سولین یا کاهش تون سمپاتیک به علت صدمه نخاعی یا بی حسی نخاعی ،شوک ان
فقدان گلوکز در خون 

: عالئم 
.برادی کاردی ،پوست گرم و خشک 

:درمان 

: رفع عامل ایجاد کننده 
گلوکز: هایپوگلیسمی 
تثبیت صدمه و درمان آن : آسیب نخاعی 

قراردادن در پوزیشن مناسب: بی حسی نخاعی 



• Loss of sympathetic tone results in warm and 
dry skin

• Shock usually lasts from 1 to 3 weeks

• Any injury above T1 can disrupt the entire 
sympathetic system

• Higher injuries = worse paralysis

Neurogenic Shock 



• A,B,Cs
• Remember c-spine precautions

• Fluid resuscitation
• Keep MAP at 85-90 mm Hg for first 7 days
• Thought to minimize secondary cord injury
• If crystalloid is insufficient use vasopressors

• Search for other causes of hypotension
• For bradycardia

• Atropine
• Pacemaker 

Neurogenic Shock- Treatment



Neurogenic Shock- Treatment

• Methylprednisolone

• Used only for blunt spinal cord injury

• High dose therapy for 23 hours

• Must be started within 8 hours



شوک آنافیالکتیک 

و شوک ناشی از واکنش آلرژیک بدن به یک آلرژن: تعریف 
.واکنش ایمنولوژیک بدن 

: پاتوفیزیولوژی 

ورود آلرژن به بدن               تحریک ماست سل ها ،آزاد شدن 

نین               مواد شیمیائی موثر بر عروق نظیر هیستامین ،برادی کی

.اتساع عروق و افزایش نفوذپذیری عروق 



درمان 
 حذف آنتی ژن
 کنترل عالئم حیاتی
 اپی نفرین
 داروهای آنتی هیستامین
 آمینوفیلین
 احیاء قلبی ریوی: در صورت ایست قلبی تنفسی.

مراقبت پرستاری
پیشگیری از بروز شوک در بیماران های ریسک 

کنترل عالئم آلرژیک در صورت مصرف داروی جدید برای بیمار 
کنترل عالئم حیاتی 

کمک در انجام عملیات احیاء




