
 HEMORAJİK ŞOK YÖNETİMİNDE SIVI RESÜSSİTASYONU:  
ESKİ KÖYE YENİ ADET Mİ? 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl; insan grupları, ülkeler arasında artan şiddet ve ça-
tışmaları ile anılacaktır. Travmaya uğrayacak daha fazla insan olacağını söyle-
mek kehanet olmaz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ithal teknolojilerle 

yüksek teknoloji ve yüksek hızlı toplu taşıma gerçekleşmekte ve transportasyon afet-
lerine yol açmaktadır. Bu nedenle travma resüssitasyonunun son yıllarda daha aktif 
olarak tartışılması şaşırtıcı değildir. Birinci basamak ve acil tıp hekimleri, hem toplu 
hem bireysel kazalar ve afetlerden kaynaklanan kan kaybı ve hemarojik şok olgularıyla 
karşılaşmaya hazır olmalı, bunları yönetmek için gerekli kavramları sistematik yak-
laşımlarla gerçekleştirmelidir. 

Şok; kısaca, dokunun temel metabolik ihtiyaçlarının kan akımı tarafından karşı-
lanamaması olarak tanımlanır. Şok, klasik gruplamada hipovolemik, septik, kardiyak 
ve nörolojik bir çok durumun sonucu olarak karşımıza çıkabilir. Son yıllarda anafi-
laktik, septik ve nörolojik şok tipleri için “distribütif şok” tanımı kullanılırken; tansi-
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Hemorajik Şok Yönetiminde  

Sıvı Resüssitasyonu 
Fluid Resusscitation in the Management of  

Hemorrhagic Shock

ÖZET Bu derleme, acil koşullarda hemorajik şok olgularının değerlendirilmesi ve yönetimi konu-
sundaki güncel öneri ve yenilikleri içermektedir. Hastaların perfüzyon ve oksijenizasyon düzeylerini 
monitörize etmek için bugüne kadar önerilen araçlar sunulmuştur. Geleneksel olarak tedavi amaçlı 
hastaların kristaloid hatta kolloidlerle “doldurulması” önerilse de, bu yaklaşım nedeniyle ortaya çıkan 
birçok komplikasyon, aşırı resüssitasyonun yerine düşük volümlü resüsitasyona doğru bir eğilim oluş-
masına yol açmıştır. Sıvı infüzyonunu, ortalama arteryel basıncı kabul edilir hipotansif değerlerde 
(permisif hipotansiyon) tutacak şekilde ayarlamak yönündeki yaklaşım gün geçtikçe daha fazla ta-
raftar kazanmaktadır. Antifibrinolitiklerin ve Protrombin Kompleks Konsantresinin hemorajik şok te-
davisindeki kullanımı da tartışılmıştır. 
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ABS TRACT This review addresses up-to-date recommendations on evaluation and management of 
the patient with hemorrhagic shock in the emergency setting. The endpoints defined to date to moni-
tor perfusion and oxygenation status of the victim are presented. Although it is traditionally recom-
mended that patients should be `filled in` using crystalloid and even colloids, numerous complications 
secondary to such policy has led to a current trend towards permissive hypotension in trauma patients 
as opposed to overresuscitation. Day by day, the policy of judicious fluid administration to maintain 
the mean arterial pressure between 60 and 80 mmHg (namely, permissive hypotension) is gaining 
more popularity. Use of antifibrinolytics and prothrombin complex concentrates in resuscitation of 
trauma victims with shock are also discussed.  
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yon pnömotoraks, kardiyak tamponad ve masif pulmoner 
emboli nedeniyle oluşan perfüzyon bozukluğu “obstrüktif 
şok” olarak isimlendirilmektedir.  

Travma hastaları söz konusu olduğunda, “hemorajik 
şok” terimi ile “hipovolemik şok” terimi genellikle aynı 
anlamda kullanılır. Şok semptom ve bulguları ile başvuran 
multipl travma olguları, aksi kanıtlanıncaya kadar (kardi-
yak tamponad ve masif pulmoner emboli gibi diğer potan-
siyel nedenler akılda tutularak) hemorajik/hipovolemik şok 
hastası olarak kabul edilir. Bu nedenle travma hastasında 
temel ilke, hastanın hemodinamik durumu ve doku per-
füzyonunun birincil bakıda -havayolu açıklığı ve solunum 
yeterliliğinden hemen sonra- değerlendirilmesidir. Diğer 
bir kural, hemoraji ve/veya ressüsitasyonun etkinliği açı-
sından hastanın sürekli izlenmesidir.1 

Hemorajik şok kliniğinde olan travma hastalarının re-
süssitasyonu geleneksel olarak büyük sıvı volümlerine da-
yanır. En çok kabul gören protokoller, (Örn.İleri Travma 
Yaşam Desteği -Advanced Trauma Life Support- ATLS) 2 
L kristaloid ile başlamayı, hastanın genel yanıtı ve kan ba-
sıncına (KB) göre eritrosit süspansiyonu ve plazma ile 
devam etmeyi önerir.2 

 HEMORAJİK ŞOKUN AKUT YÖNETİMİ  
Hemorajik şokta kanama odağının araştırılması ile sıvı in-
füzyonuna başlanması eş zamanlı olmalıdır. Yetişkin has-
talarda 16-gauge kateter ile en az iki damaryolu 
açılmalıdır.2 İntraosseöz aygıtlar gibi yeni ve pratik damar 
yolu seçenekleri, geleneksel venöz cut-down girişimleri-
nin yerini almıştır. 2015 AHA (American Heart Associa-
tion) kılavuzunda ve 2018 güncellemelerinde de 
intraosseöz kanülasyonun güvenli olduğu, intravenöz 
yolun açılamadığı tüm durumlarda etkin bir sıvı resüsitas-
yonu aracı olarak endike olduğu bildirilmiştir.3 

Kan grubu ve cross-match analizi ve gerektiği düşünü-
lüyorsa arteriyel kan gazı için kan örneği alınıp, aynı za-
manda kristaloid infüzyonuna başlanır.4 Hipotansif hastada 
1-2 L hızlı kristaloid infüzyonu yapılır. Hasta hızlı ve yeterli 
yanıt verirse yaralanmanın çok ciddi olmadığı ve çok mik-
tarda kan kaybetmediği söylenebilir. Bu olguların tedavisinde 
dengeli salin solusyonları yeterli olabilir. Yeterli yanıt ver-
meyen veya geçici yanıt veren olguların ileri şok evrelerinde 
kabul edilmesi ve agresif önlemlerin alınması zorunludur.  

 HEMORAJİK ŞOKTA SIVI  
RESÜSSİTASYONUNUN İZLEM ARAÇLARI 

Şok hastalarında monitörizasyon kabaca, hemodinamik pa-
rametreler ve oksijenizasyon parametreleri olarak sınflan-

dırılabilir. Aynı zamanda invazif ve noninvazif araçlar ola-
rak da ayrılabilir (Tablo 1).  

Şokun klinik değerlendirmesinde, kalp hızı ve KB’nın 
yanı sıra, kapiller geri dolum zamanı, cilt rengi, cilt sıcak-
lığı, bilinç durumu ve idrar çıkışı da değerlendirilmelidir.2 
Ancak klinisyen şunu unutmamalıdır; bunlar yaşamsal ol-
makla birlikte kanamanın erken saptanmasında ne sensitif 
ne de spesifik verilerdir.1 

Kompansatuvar mekanizmalar, genellikle, yaralan-
manın ciddiyeti ve resüssitasyonun etkinliği konusunda, 
kalp hızı ve KB gibi klasik vital bulguların tanısal güçlerini 
zayıflaştırır. Doku oksijenizasyonu için KB’nin zayıf bir 
prediktör olduğu bilinmektedir. Evre III şoka kadar (ATLS) 
kan basıncında düşme gözlenmez. Hipotansiyon gelişmesi, 
multi organ yetmezliğinin ve bu nedenle kötü prognozun 
habercisidir.2 Bu nedenle hipotansiyon, travma yönetim 
stratejisi için tarama testi olarak oldukça geç bir bulgudur. 
Bunun yerine taşikardi gelişimi, II. Evrede ortaya çıkan 
daha erken bir bulgudur ve zaman kaybetmeden önlem alın-
ması ve tedavinin başlaması için daha doğru bir veridir.  

Şokun şiddetini ve tedavinin etkinliğini değerlendir-
mek için önerilen birçok parametreden bir kaçı acil serviste 
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Hemodinamik Monitorizasyon:  

 Non-Invazif Hemodinamik Monitorizasyon (kardiyak outputu değerlendirmek 
için) 

 Kan basıncı (manşon/cuff ile) 

 Ekokardiyografi/Ultrasonografi 

 Torasik elektriksel biyoimpedans  

 İnvazif Hemodinamik Monitorizasyon  

 Arteryel kateterizasyon 

 Santral venöz basınç (CVP) 

 Termodilüsyon 

 Pulmoner kapiller wedge basıncı (PCWP) 

Sistemik Oksijenizasyon Parametreleri 

 Şokun serum belirteçleri 

 Baz defisiti 

 Laktat 

 Oksijenizasyon ve perfüzyonun dokuya spesifik ölçümleri 

 Doku, kas ve subkutan doku 

 Gastrointestinal mukoza. 

 Near-infrared spectroscopy (NIRS). 

 Serebral perfuzyon 

 Beyin dokusu oksijen basıncı. 

 Jugular venöz O2 saturasyonu (SjvO2) 

TABLO 1:  Şok durumunu ve resussitasyon etkinliğini 
monitörize etmek için kullanılan parametreler (vital bulgular ve 

fizik bakı bulguları dışında) 



(AS) kullanmaya uygun pratik araçlardır (Tablo 1). “Kla-
sik” vital bulgular dışında, laktat ve baz defisiti (BD) akut 
durumlarda bakılabilen pratik ve yararlı parametrelerdir. 
Laktat ve BD, genellikle anaerobik glikolizin göstergeleri 
olarak kullanılır. Laktat, şok durumunun önemli özelliği 
olan oksijen eksikliğinin ölçütüdür. BD ise doku perfüz-
yonunun indirekt göstergesi olan global doku asidozunun 
kaba bir ölçütüdür. Hemorajik şokun hayvan modellerinde; 
ortalama arteriyel basınç (OAB), kardiyak output, miks 
venöz oksijen saturasyonu ve oksijen ekstraksiyonu düzel-
mesine rağmen BD’nin anormal kalabildiği görülmüştür.5 

Yatak başı ultrasonografi (POCUS) da hastanın sıvı 
açığının düzeyini veya nadiren de olsa hipervolemik, kon-
jesyona uğramış hastayı ortaya çıkaracaktır. Noninvaziv 
ve yatak başı olduğundan her hastada vena kava inferior 
veya superiorun değerlendirilmesi önerilmektedir.  

Fibrinojen de son yıllarda önemli bir gösterge olarak 
kabul edilmiştir.6,7 Hipoansif travma olgularında sık olarak 
fibrinojen düzeyi düşüklüğü not edilmektedir. Bu nedenle 
multipl travmalı hastalarda tedaviyi yönlendirebilecek bir 
parametre olarak kabul edilmiştir.8 

 SONSUZ İKİLEM: KRİSTALOİDLER Mİ  
KOLLOİDLER Mİ? 

Kaybedilen volüm kristaloidler veya kolloidler ile yerine 
konabilir. Solüsyonların pulmoner fonksiyon üzerine etkisi 
önemlidir ve şu şekilde özetlenebilir: 

a) Kristaloid solüsyonların kullanımı plazma onkotik 
basıncını düşürür ve böylelikle daha düşük mikrovasküler 
basınçlarda akciğer ödemine yol açar. 

b) Pulmoner hasar (kontüzyon) durumunda verilen 
kolloidler ekstravaze olabilir ve plazma intertisyel onkotik 
gradientin azalması nedeniyle ödeme yol açabilir.  

Bazı kolloid ve kristaloid sıvı preparatlarının özellik-
leri Tablo 2’de verilmiştir. 

Bazı çalışmalar resüssitasyonda kristaloidlerin avan-
tajlı olduğunu göstermiştir. Salin ve dekstranın, nişasta ve 
plazmaya göre alveoler boşluktan daha hızlı temizlendiği 
gösterilmiştir.9 Most. ve ark.’nın metaanaliz çalışmasında, 
kolloid verilen hastaların pulmoner komplikasyonlar ne-
deniyle daha yüksek bir mortalite hızına sahip oldukları 
gösterilmiştir.10 
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Preparat Plazma hacmi Tipik infüzyon Anafilaksi Yan etkileri ve  

 üzerine etkisi  miktarı (ml) Antikoagülasyon Yarı ömrü(h) insidansı (%) dezavantajları  

Albumin 5% 0.7–1.3 500 yok 16 h 0.5–1.5 Insan ürünü 

Enfeksiyon 

Hipokalsemi 

25% 4-5 100  

Dekstran 40-kDa 10% 1.0–1.5 Von Wilebrand >12 h 1.5–3 ABY (suçlanıyor) 

70-kDa 6% 0.8 benzeri  sendrom Maksimum doz 

Uzamış kanama zamanı düzeyine etki

Artmış fibrinoliz 20 mL/kg glukoz  

DVT/PE profilaksi  

Jelatin Değişken aynı (1.0) Minimal/ bilinmiyor < 3 0.05–10 Ilımlı etki 

Nişasta 6% Hetastarch 1-1.5 500 Minimal >10 0.1 Renal transplant 

10% Pentastarch üzerine olumsuz 

etki 

Artmış amilaz 

Lökosit  

fonksiyonlarını 

 engeller 

Maksimum doz 

1.5 L/gün 

Hipertonik salin7.5% 4 250  

LR 0.25 1,000  

TABLO 2:  Bazı kolloid ve kristaloid sıvı preparatları ve özellikleri.

DVT: derin ven trombozu; PE: pulmoner emboli; ABY: akut böbrek yetmezliği.
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Metaanalizlerin sonuçları, kritik hastaların resüssi-
tasyonu göz önüne alındığında, sıvı seçiminin mortaliteye 
çok az etkisi olduğu veya hiç etkisi olmadığını göstermiş-
tir.11 Aksine yalnızca travma hastalarının resüssitasyonu 
göz önüne alındığında sonuçlar benzerdir ve kolloidlerle 
resüsitasyonun artmış bir mortaliteye yol açtığını gösterir. 
Bu nedenle, hemorajik şok hastalarının resüssitasyonunda 
kristaloidleri tercih etmeye devam edilmelidir. ATLS kıla-
vuzu, başlangıçta 2 L bolus kristaloid olmak üzere agresif 
sıvı resüssitasyonu uygulamasını önerir. Resüssitasyona, 
kanama odağının araştırılmasına eş zamanlı olarak tekrar-
lanan LR ve gerekliyse kan verilmesiyle devam edilir2. 

Geleneksel yaklaşım, kaybedilen kan miktarının üç katı 
kristaloidle replasman yapılmasını zorunlu kılar.2 Bu kural 
şimdilerde sorgulanmaktadır ve kolloid ozmotik basınçtaki 
azalma nedeniyle muhtemelen 7:1 hatta 10:1 olmalıdır (örn; 
kanamaya, kapiller sızıntıya ve kristaloid uygulamasına 
bağlı serum proteinindeki azalma nedeniyle).12 

İsrail ordu hekimleri, özellikle savaş durumlarında 
travma hastaları için kurtarma zamanına göre ayarlanan bir 
sıvı resüsitasyon rejimi uygulamaktadır.12 Hemorajik şok 
hastalarında, eğer kanama odağı kontrol altına alınmış ve 
çıkarma/kurtarma zamanı kısa ise (bir saatten az) krista-
loid infüzyonuna başlanır. Öte yandan, kurtarmanın 60 da-
kikadan uzun sürmesi bekleniyorsa kolloidler de kullanılır. 
Kontrol altına alınamamış hemorajik şokta, kanama azal-
mışsa kanamayı yeniden başlatmak veya kollaps endişe-
siyle LR ile agresif sıvı resüssitasyonundan kaçınılır. 
Kristaloid ve kolloid kullanımı, kurtarma 60 dakikayı aştığı 
durumlarda endikedir. Eğer kafa travmasından şüpheleni-
liyorsa, sıvı resüssitasyonunda öncelikli amaç hemodina-
mik parametrelerin normalleştirilmesi olmalıdır.13 

LR solusyonu, hızla eksilen intertisyel sıvı kompart-
manının yerine geçme avantajına sahiptir. Elektrolit anor-
malliklerine neden olmaz, ucuzdur, izotoniktir ve 
kolaylıkla elde edilebilir. 

Hipovolemik hastaların resüsitasyonunda normal 
salin (NS) solüsyonu da iyi bir seçenektir. Masif resüssi-
tasyonun, hipernatremik, hiperkloremik metabolik asidoza 
neden olduğu yönündeki endişeler, NS ve hipertonik salin 
solüsyonlarla yapılan ileri araştırmalarda doğrulanmamış-
tır.. Kristaloid solüsyonlarla (LR veya NS) yapılan resüsi-
tasyonda, sıvı kayıpları 3:1-4:1 oranında yerine konmalıdır. 

 NE KADAR TEDAVİ? DÜŞÜK VOLÜMLÜ  
RESÜSSİTASYON (DVR) 

Bugüne kadar yayınlanan randomize kontrollü çalışmalar, 
şiddetli kanamalarda erken veya yüksek volümlü sıvı rep-
lasmanını desteklememiştir. Major vasküler yaralanma-

larda, “klasik” sıvı resüssitasyonu sonucunda, kanama mik-
tarında artış ve belirgin yüksek mortalite görülebilir. Pek 
çok hayvan çalışmasını içeren bir başka preklinik metaa-
naliz çalışması da bu tezi desteklemektedir. 

Bickell ve ark. çalışmasında, alışılan sıvı miktarını al-
mayan hastalar ile alan hastaların acil servise ulaştıklarında 
eşit kan basıncı değerlerine sahip oldukları bildirilmiştir.14 
Şoktaki hastada agresif volüm replasmanın; pulmoner 
ödem, hemorajinin şiddetlenmesi ve artmış intrakraniyal 
basınca yol açtığı bilinmektedir. Dutton ve ark.’nın rando-
mize kontrollü çalışmasında, hemorajik şoktaki hastaların 
sistolik KB 100 veya 70 mmHg olarak hedeflenmiş ve sıvı 
replasmanı da bu hedeflere uygun şekilde düzenlenmiştir.15 

Permisif (izin verilen) Hipotansiyon: Yaralanmaya 
bağlı olan kanamanın yeniden başlamasına (rebleeding) 
neden olmaksızın, vital organların optimal veya kabul edi-
lebilir bir perfüzyonunu sağlayacak şekilde KB’nin “nor-
mal” düzeylerin altında tutulması stratejisini kapsar. 
Kontrolsüz hemorajisi olan hayvanlardaki iyi yapılandırıl-
mış çalışmalarda hipotansif bırakılan hayvanlarla sıvı re-
süsitasyonu alanların sağkalım oranlarının benzer olduğu 
gösterildi.16 Pek çok travma cerrahı, OAB’yi 60 ve 80 
mmHg arasında tutacak sıvı uygulama politikasını benim-
semiştir. Permisif hipotansiyon kalıcı ve kesin bir tedavi 
olarak önerilmez, kan kaybının kontrolü kesin sağlanma-
dan geçici bir önlem olabilir.17 

2018’de yayınlanan bir meta-analizde hemorajik yara-
lanması olan hastalarda permisif hipotansiyonun konvansi-
yonel tedavi alanlara göre sağkalımda da kan ürünü 
kullanımında da yararlı sonuçları olduğu, MAP>=50 mmHg 
hedeflendiğinde MAP>=65 mmHg’ye göre 30 günlük sağ-
kalımın ve kan kaybının daha iyi olabildiği gösterilmiştir.18 
Benzer çalışmalarda 110 mmHg’nin üzerindeki sistolik kan 
basıncının özellikle zararlı olduğu vurgulanmıştır.19 

Protrombin KomPleKs Konsantresi (PCC) 

Bu ajanlar Faktör II, VII, IX ve X’i yerine koyarak pıhtılaş-
mayı sağlamada yararlıdır. Öncelikle K vitamini antago-
nistlerinin neden olduğu kanamaya karşı konumlandırılmış 
olsalar da birçok çalışma multipl travmanın neden olduğu 
koagülopatinin benzer bir koagülopatiye neden olduğunu 
göstermiştir. “Trauma-induced coagulopathy (TIC)” adı ve-
rilen bu fenomen PCC ile etkin bir şekilde tedavi edilebil-
mektedir.20 Jehan ve ark. yakın zamanda 4 faktörlü PCC’nin 
sadece taze donmuş plazma verilen hastalara göre eritrosit 
transfüzyonu ve diğer kan ürünü kullanımında azalmaya yol 
açtığını bildirmiştir.21 Başka araştırmacılar prospektüs bil-
gisi olmasa da PCC kullanımının INR’yi daha hızlı düzelt-
tiğini vurgulamışlardır.22,23 



traneKsamiK asit 

Belirgin Kanamada Antifibrinolitiğin Klinik Randomi-
zasyonu- CRASH–2 adıyla yapılan çok ülkeli, çok mer-
kezli randomize plasebo kontrollü çalışma, traneksamik 
asit ile yapılan antifibrinolitik tedavinin ölüm ve trans-
füzyon üzerine olan etkisini değerlendirmiştir.24 1 gr tra-
neksamik asit infüzyonu ilk 10 dakikada yapılıp 1 gr 8 saat 
içinde infüze edildiğinde diğer konzervatif tedavi yapılan 
grupla karşılaştırıldığında tüm nedenlere bağlı ölüm riski 
%16’ya karşı %14.5’a düşmektedir. Kanamaya bağlı ölüm 
riski %5.7’den %4.9’a düşmüştür. Yakın zamanda sonuç-
ları açıklanmaya başlanan CRASH-3 çalışması ise intrak-
raniyal hemorajilerde traneksamik asidin Glasgow Koma 
Skalası skoru 3’ün üzerinde ve reaktif pupilleri olan has-
talarda ölüm ve disabilite riskini azalttığını ortaya koy-
muştur.25  

 SONUÇ 
Hemoraji, multipl travma hastalarında şokun öne çıkan et-
yolojisidir. Sıvı replasmanın temel taşları son birkaç dekat 
boyunca değişmemiştir. Kristaloid solüsyonlar volüm geniş-
letmek ve sellüler hipoksiyi önlemek için başlangıç tedavisi 
olarak öncelikle seçilir. Hemodinamik olarak stabil olmayan 
ve sınıf III-IV kanaması olanlar, kan ve ürünleriyle tedavi 
edilirler, aynı zamanda operatif tedavi hızla hazırlanmalıdır. 
Her ne kadar sıvı replasmanında klasik olarak agresif replas-
man esas alınsa da olguyu kabul edilebilir hipotansif değer-
lerde tutarak kanamayı en aza indirmeye çalışan permisif 
veya kontrollü hipotansiyon yaklaşımı kan kaybının kontrolü 
tamamen sağlanmadan önce geçici bir önlem olarak değerli-
dir. Antifibrinolitikler (traneksamik asit) ve Protrombin 
Kompleks Konsantresi (PCC) gelecekte hemorajik şok teda-
visinin ana unsuru olma potansiyeline sahiptir. 
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