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•
Şokun ilk tanımlanmasından bu yana geçen
bir asırlık sürede elde edilen bilgi ve deneyimlere rağmen, hemorajik şokta tedavi yöntemlerinin güncellenmesi gerekliliği bu konuda henüz son sözün söylenmemesinden kaynaklanmaktadır. Damar yatağından kan kaybı sonucu
ortaya çıkan hemorajik şokta, bu kaybın ne tip
bir solüsyonla, ne hız ve miktarda ve ne zaman
yerine konulması hakkındaki tartışmalar bugün hala devam etmektedir.
1940’lı yılların başında Wiggers’in geliştirdiği hemorajik şok modelinde yapılan çalışmalar, serum fizyolojik ve glikoz içeren kristalloid
solüsyonlarının stabil olmadığını, kısa sürede
intravasküler alanı terk ettiğini ve bunun yerine tam kan kaybını karşılamada plazma ve serumun daha iyi olduğunu göstermiştir[1-3]. Bu
sıvı tedavi stratejisi II. Dünya Savaşı esnasında
kullanılmıştır. Başta akut böbrek yetmezliği ol-

mak üzere, şok sonucu ortaya çıkan komplikasyonları engelleyememiştir. Daha sonra Shires’ın
klinik ve deneysel çalışmalarında, ciddi hemorajik şokta ekstraselüler alanda sıvı kaybının
çok daha fazla ve önemli olduğunu, şok esnasında vücuttaki su dengelerinin önemli oranda
değiştiğini göstermesi ile birlikte 1960’lı yıllarda izotonik kristalloid sıvıların kullanımı tedavide temel oluşturmuştur[4,5]. Ekstraselüler sıvı
kaybının tam hesaplanamaması ve bu alandaki
sıvının hem intraselüler hem de damar yatağına
geçtiğinin bilinmesi nedeniyle önerilen optimal
sıvı tedavisi geniş hacimli (agresif) idi. Seçilen
sıvılarda ise, üçe bir oranında kristalloid ve tam
kan verilmesi hatta ciddi şokta bu oranın sekize bir şeklinde olması önerilmekteydi. Bu tedavi yaklaşımı akut böbrek yetmezliğinin ortaya
çıkmasını engellese de, o dönemde yaş akciğer
veya şok akciğeri diye adlandırılan bugün ise
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akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) olarak
tanımlanan bu komplikasyonun ortaya çıkmasına engel olamamaktadır. Patogenezi tam aydınlatılamayan bu klinik tablodan kristalloid solüsyonların sorumlu olduğu düşünülerek 1970’li
yıllardan sonra hemorajik şok tedavisinde kolloidlerin kullanılması gündeme gelmiştir[6-9].
Akciğer üzerine etkilerin değerlendirildiği karşılaştırmalı randomize çalışmalarda, kristalloidler ile kolloid sıvılar arasında anlamlı bir fark
olmadığı gösterilmiştir[10,11]. Fakat aynı çalışmalarda kristalloidlerin mortalite üzerine daha
olumlu yönde etkilerinin olduğu ifade edilmiştir.
Belki bugün de, o çalışmaların ışığında, hemorajik şok tedavisinde, agresif kristalloid sıvı tedavi stratejisi uygulama alanı bulmaktadır.
Şok, genel anlamda sebebine bağlı olmaksızın, hücrelere ihtiyaçları olan oksijenin yeterli
miktarda ulaşamaması ile ortaya çıkan bir dolaşım bozukluğudur. Hipoksiye maruz kalmış
hücre, makro ve mikroçevrede ortaya çıkan bir
dizi endokrin, metabolik ve immünolojik adaptasyon mekanizmaları ile hücresel bütünlüğünü korumaya çalışır. Eğer bu aşamada tedavisinde hipoksi ve hipoperfüzyon düzeltilmezse
çoklu organ yetmezlikleri ve sonuçta ölüm kaçınılmazdır. Şokun geriye döndürülebilmesi
hastanın fizyolojik kompensasyon mekanizmalarını tüketmeden erken dönemde amaca yönelik tedavisine bağlıdır.
HEMORAJİK ŞOK TEDAVİSİNDE TAKİP
ÖLÇÜTLERİ
Hastanın şokta olduğu tespiti yapıldıktan
sonra ilk aşamada temel yaşam desteğinin yanında, çocuklarda 20 mL/kg olarak, büyüklerde ise 2-3 L kristalloid perfüzyonunun, tercihan da laktatlı ringer veya serum fizyolojik solüsyonunun bolus tarzda hızla (ortalama 15-30
dakikada) verilmesi gerekir. Hastanın tansiyonu, kalp atım hızı, idrar çıkışı, santral venöz
basıncı gibi klinik ölçütlerin yanında arter kan
gazında baz açığı, laktat ve hemoglobin hematokrit seviyelerine bakılır. Bu geleneksel takip
ölçütleri ile hastanın şok durumunun ciddiyetine, kanamanın devam edip etmediğine ve yapılan sıvı tedavisinin yeterliliğine karar verilir.
Şok gibi dinamik bir klinik durumun takibinde
ve tedavisinde yeni kullanılacak ölçütlere ihtiyaç vardır. Şokun komplikasyonu olan çoklu
organ yetmezliğinde tetiği çeken ana faktörlerden biri doku hipoksisidir. Her ne kadar arter
kan pH’sı, baz açığı ve laktat düzeyleri hücre-

sel asidozun dolaylı göstergesi olsa da gerçek
anlamda hücresel asidozu göstermez. Nazogastrik tonometri kateteri ile ölçülen, gastrik intramukozal pH değeri, şok takibinde son yıllarda
kullanılmaktadır. Tüm bu ölçütler, günümüzde
doku perfüzyonunun en iyi göstergeleridir[12-14].
Şokta, hücresel hipoperfüzyon sonucu gelişen
anaerobik metabolizmanın ürünü olan kan laktat düzeyinin normali 0.44-1.8 mmol/L’dir. Kritik hastaların ortalama %96’sında yükselir. İyi
bir resüsitasyonla 24 saat içinde normale iner.
Baz açığı, hastanın mevcut olan tampon bazı ile
normal tampon baz değerleri arasındaki farkı
anlatır. Normalde ± 4 mmol/L’dir. Yetersiz hücresel perfüzyon sonucu asidozda olan kritik
hastada negatif değerlerde artması önemlidir.
Şok resüsitasyonunun takibinde kullanılabilir.
Hipovolemide kan laktat düzeyinden daha hızlı olarak artar. Şokun takibinde ve mortalite
tahmininde gastrik intramukozal pH ölçümünün çok daha değerli olduğu bildirilmektedir.
Kan laktat düzeyinin 5 mmol/L, baz açığının 10 mmol/L olduğu olgularda, periferde ciddi hipoperfüzyonun olduğu ve hızla düzeltilmesi gerektiği bilinmelidir[15,16].
Şok resüsitasyonunda ana amaç dokulara yeterli oksijenin ulaştırılmasıdır. Yeterli oksijen sunumuna üç faktör etkilidir. Hemoglobin konsantrasyonu, oksijen satürasyonu ve kardiyak
out-put’tan oluşan bu ana faktörler şokun derecesine göre farklı oranlarda etkilenir. Kan oksijen satürasyonu dışarıdan verilen oksijenin konsantrasyonu artırılarak (FiO2), hemoglobin konsantrasyonu eritrosit transfüzyonu ile, kardiyak
out-put ise kısmen sıvı ve vazopresör ilaçlarla
düzeltilmeye çalışılır. Burada kontrolü ve takibi
en zor ölçüt kardiyak out-put’tur. Pulmoner kateter yerleştirerek devamlı kardiyak out-put monitörize edilebilir. Bu invaziv girişimde kardiyak
out-put yanında pulmoner kapiller kama basıncı (PKKB), sağ ventrikül end-diyastolik volüm
indeksi gibi şok tedavisinin takibinde önemli diğer ölçütler de izlenebilir. İdeal olarak hücresel
oksijen sunumundaki değişikliklerin tüm düzeylerde izlenmesi gerekmektedir[17,18]. Ne var ki,
klinikte bunu gerçekleştirmek o kadar kolay değildir. Bugün rejyonel ve doku düzeyindeki monitörizasyona ihtiyaç duymamıza rağmen, hala
daha çok global parametreler ile yetinmek durumundayız. Shoemaker ve arkadaşlarının yaptığı
klinik çalışmalar sonucu optimal oksijen sunumunun 600 mL/dakika/m2 olarak tutulmasının
sağkalım üzerine etkili olduğu bildirilmiştir[19].
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Yine başka bir çalışmada bu değerin 500
mL/dakika/m2 olarak tutulması durumunda
daha az sıvı ve kan transfüzyonu yapılarak
benzer sonuçların alınabileceği bildirilmiştir[20]. Kan laktat düzeyindeki düşüş izlenerek
oksijen sunumu artırılabilir. Burada belli bir
düzeyde oksijen sunumunun artırılmasına rağmen laktat düzeylerinde azalma olmaması periferik dokuların mitokondriyal yapısında
fonksiyon bozukluğu ve çoğul organ yetmezliğine gidişin, başka bir ifade ile şokun geri dönüşümsüz dönemine girdiğinin göstergesidir.
Şokun takip ve tedavi ölçütü olarak oksijen
sunum indeksi (DO2I ≥ 600 mL/dakika/m2) kullanılıyorsa, sıvı tedavisinde 10 g/dL’nin altında
hemoglobin seviyelerinde eritrosit süspansiyonu, PKKB < 15 mmHg ise kristalloid (laktatlı
ringer) verilmelidir. DO2I < 600 mL/dakika/m2,
PKKB > 15 mmHg ise sadece sıvı tedavisi ile hedefe ulaşılamaz, sıvılar ile beraber pozitif inotrop (dobutamin) ve vazopresör (norepinefrin)
ajanların da tedaviye eklenmesi gerekir.
HEMORAJİK ŞOK TEDAVİSİNDE
KULLANILAN SIVILAR
Travmatik veya nontravmatik hemorajik
şok tedavisinde ideal bir sıvı; ucuz, güvenli, temini kolay, hücreler için gerekli oksijen ve besin maddelerini içeren ve hücreleri reperfüzyon
hasarından koruyan özelliklere sahip olmalıdır.
Günümüzde, ne yazık ki böyle özelliklere sahip
bir sıvı elimizde yok. Elimizde bulunan kristalloidlerin, kolloidlerin ve kan ürünlerinin bilinen
faydaları yanında yan etkileri de mevcuttur.
İzotonik Kristalloidler
Laktatlı ringer solüsyonu hemorajik şokun
başlangıç tedavisinde sık kullanılır. Tedavide verilen total miktarın artması ve bu sıvıların nötrofil aktivasyonunu belirgin olarak indüklemeleri
ile izotonik kristalloidler şokun geç komplikasyonlarına ve karın kompartıman sendromuna
neden olurlar[21]. Böylece düşük miktarda kullanıldıklarında faydalı etkileri olurken, aşırı miktarda kullanılmaları istenmeyen sonuçlara neden olur. Bunun için, antiinflamatuvar etkili farmakolojik ajanları ve enerji kaynaklarını da
içinde bulunduran kristalloid solüsyonları (ringer etil pirüvat, keton ringer solüsyonları) üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır[22,23].
Hipertonik Kristalloidler
1980 yılında Velasco ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarla gündeme gelen %7.5 NaCl
solüsyonu en çok kullanılan hipertonik kristal164

loiddir. Az hacimlerde dahi intravasküler hacmi izotonik kristalloidler kadar etkili bir şekilde yükseltir ve kardiyak out-putu artırırlar[24].
Mikrosirkülasyonu düzeltmede daha üstündürler. Bunu selektif olarak arteriyoler vazodilatasyon, eritrositlerin ve endotelin şişmesini engelleyerek sağlarlar. Mikrosirkülasyonun düzelmesinin bir kötü etkisi, kanamanın artmasına sebep olmasıdır. Fakat geç dönemde hücresel hasar göz önüne alındığında laktatlı ringer
solüsyonuna göre daha az nötrofil aktivasyonuna neden olurlar. %7.5 NaCl solüsyonlarının
olumlu etkilerinin dekstran ile kombine edildiğinde daha da fazla olduğu hayvan ve klinik
çalışmalarda gösterilmiştir[25-27]. Her iki hipertonik solüsyonla standart kristalloid solüsyonlarının karşılaştırıldığı 1990’lı yıllardan
sonra yapılan çalışmaların sonucunda yalnız
başına %7.5 NaCl’ün bir üstünlüğünün olmadığı fakat dekstran ile kombine edilen solüsyonların şok resüsitasyonunda daha etkili olduğu gösterilmiştir[28]. Beyin kan perfüzyonunu artırmaları, ödemi azaltmaları sebebiyle de
travmatik ve özellikle de kapalı kafa travması
ile beraber olan hemorajik şoktaki hastalarda
kullanılması önerilmektedir.
Kolloidler
Albumin, nişasta ve jelatin gibi yüksek molekül ağırlıklı içerikleri ile hemorajik şok tedavisinde kullanılan kolloidlerin intravasküler
alana sıvı çekmeleri ve dolaşımı sağlamaları
bilinen en önemli avantajlarıdır. Ciddi şokta
kapiller geçirgenliğin artması ve bu moleküllerin interstisyel alana geçmesi ve bu alandan
güç elimine edilmeleri, sıvı hareketinin hücreler arası alana yönelmesine, sonuçta ödemin
daha da artmasına ve etkili dolaşımın azalmasına neden olur. Karın kompartıman sendromu ve akut böbrek yetmezliğinin önlenmesinde
etkili olduğu gösterilen kolloidler şokun tedavisinde kullanılabilirler. Kanın oksijen transportunu arttırırlar, kardiyak out-putu düzeltirler.
Özellikle HES (%6 hidroksietilstarch) ve dekstranlı solüsyonlar önerilmektedir. Yirmidört saat
etkilidirler. Ama günde 1 L’den fazla kullanılmamalıdır, çünkü allerjik, bağışıklık sistemini
baskılayıcı ve koagülopati yaratıcı yan etkileri
olabilir. Pentastarch daha az allerjiktir. Daha
kolay tolere edilebilir ama etkisi 12 saat sürer.
Bu solüsyon, uygulanan volümün 1.5 katı kadar
plazma volüm genişlemesi sağlarken, diğer HES
solüsyonları uygulanan volüm kadar plazma genişlemesine yol açarlar[29-31].
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Doğal ve Yapay Kan Ürünleri
Taze donmuş plazma ve eritrosit süspansiyonları hemorajik şok resüsitasyonunda sık
kullanılan kan ürünleridir[32-41]. Oksijen taşıma kapasitesini artırmak ve pıhtılaşma mekanizmasını düzenlemek amacıyla verilen bu
ürünlerin temininin zor ve bilinen yan etkilerinin olması yeni alternatifler gündeme getirmiştir. Hemoglobine bağlı oksijen taşıyıcı olarak
kullanılacak birçok solüsyon araştırılmasına
ve bulunmasına rağmen klinik çalışma aşamasına ancak modifiye tetramerik hemoglobin solüsyonu gelmiştir[42]. Bu solüsyonun damar yatağında nitrik oksit bağlayarak şiddetli vazokonstrüksiyona neden olması ve buna bağlı
ölümlerin ortaya çıkması ile insan çalışmaları
durdurulmuştur[43]. Araştırıcıların kolay bulunur etkili oksijen taşıyıcı geliştirme çalışmaları son yıllarda polimerize tetrametrik hemoglobin solüsyonları üzerine dönmüştür. Bu solüsyonda bir önceki kuşakta görülen vazokonstrüksiyon ve hemoglobinin düşük oksijen basınçlarında bağlı olduğu oksijeni serbest bırakmama problemleri çözüm bulmuş durumda görülmektedir[44,45]. Küçük boyutlu klinik çalışmalarda ve olgu sunumlarında polimerize hemoglobin solüsyonlarının iyi yönde sonuçları
bildirilmektedir[46,47].
KANAMA KONTROLÜ
Hemorajik şok tedavisinin temelini kanama
kontrolü oluşturmaktadır ve bugüne kadar bilenen en etkili yöntem cerrahi metotlardır. Fakat
hipotermi, asidoz ve sonuçta yol açtığı hiperkoagülopati cerrahi metotlar ile durdurulamayan
kanamaya neden olur. Burada şokun tedavisinde sıvı ve kan ürünlerinin verilmesi mevcut klinik durumu daha ağırlaştırır. Hastanın girmiş
olduğu bu kısır döngüden çıkartılması için zincirin bir yerden kesilmesi gerekmektedir. Son
yıllarda, öncelikle hemofili hastalarında kullanılmaya başlanan aktive edilmiş rekombinant
faktör 7 (rFVIIa), şokun tedavisi esnasında ortaya çıkan cerrahi olarak durdurulamayan kanamaların tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.
Hipotermi ve asidoz düzeltikten sonra rFVIIa
kullanılmalıdır. rFVIIa ortaya çıkmış subendotelyal doku faktörüne bağlanır, bu kompleks
ekstrensek pıhtılaşma yolunu aktive ederek FX
üzerinden patolojinin bulunduğu yerde pıhtılaşmaya neden olur. Sistemik hiperkoagülopatiye
neden olmaz. Kullanımı ile ilgili geniş çalışma
serileri henüz yoktur[48,49].

Bu yazıda özetlenen güncel tedavi yöntemlerinin pratik uygulamaya geçmesi sonucunda,
ölüm ile sonuçlanan hemorajik şok olgularının
sayısı azalacaktır, fakat bu ideal tedavi yöntemlerinin bulunduğu anlamına gelmemelidir.
Bu konuda, yeni kolay uygulanabilir, takip ölçütleri ve ideal sıvı, oksijen taşıyıcıları geliştirilmelidir.
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