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GİRİŞ

Şok, klasik olarak hastanın metabolik gereksinimleri 
için yetersiz doku kanlanması durumu olarak 
tanımlanmıştır. Bu yetersiz kan akımı kendini 
taşikardi, solukluk, oligüri, laktik asidoz ve bilinç 
durum değişikliği olarak gösterir.

Şok hipovolemik, kardiyojenik, anaflaktik veya 
sitotoksik olabilir. Doğum sonu kanama ile ilişkili 
şok, dolaşan kan hacmindeki azalmaya bağlıdır. 
Hipotansiyon çoğunlukla ciddi vakalarda görülür; 
fakat kan hacmindeki kaybı göstermede zayıf ve geç 
bir bulgudur.  Gebeliğe eşlik eden kardiyovasküler 
fizyolojideki değişim, kan kaybına olan yanıt ve 
bunun yönetimi gebe olmayanlara göre farklılık 
gösterebilmektedir. Gebelerde kan hacmi artmakta, 
kırmızı kan hücre kütlesi kan hacmindeki artışa göre 
daha az olmakla birlikte artmakta, sistemik vasküler 
direnç düşmekte ve kalp atımı vücudun pozisyonuna 
daha bağımlı hale gelmektedir.

İngiltere’de yoğun bakım ihtiyacı olan gebe ve 
lohusaların % 35’ini masif doğum sonu kanama 
vakaları oluşturmaktadır1, 2. Bu hastaların hızlı tanısı 
ve tedavisi gerekmektedir. Tedavide hipovolemik 
şoka bağlı vücudun savunma sistemleri ve geç 
gebelik döneminde görülen fizyolojik değişiklikler 
göz önüne alınarak, dolaşan kan hacmindeki kaybın 
akıllıca yerine koyulmasına dikkat edilmelidir. 

FİZYOLOJİ

Gebe olmayan bir yetişkinde dolaşımdaki normal 
kan hacmi 70 ml/kg veya vücut ağırlığının % 7,5’u 
kadardır. Kalp atımı 4-6 lt/dakika ve sistemik damar 
direnci 10-15 mm Hg/lt/dakika’dır (900-1200 
dyne.s/cm5). Gebeliğin 30. haftasında kan hacmi 
ortalamanın % 40 üstüne yükselmekte ve buna kırmızı 
kan hücresindeki % 20-30’luk artış eşlik etmektedir. 
Gebeliğin 24. haftasında kalp atımı gebelik öncesi 
seviyenin % 50 üzerine yükselmektedir. Sağlıklı bir 
gebede sistemik kan basıncı daha değişkendir. İlk ve 
ikinci üçayda hafif bir düşme ve son üçayda gebelik 
öncesi döneme dönüş göstermektedir. Dinlenme 

halindeki kalp hızı ise ilk iki üçayda ilerleyici olarak 
gebelik öncesi dönemin 15–20 atım/dakika üstüne 
yükselmektedir. Bu değişikliklere ek olarak kan 
kaybına vücudun yanıtını etkileyen damar içi hacim 
ve dolaşımın kendini düzenlemesindeki değişiklikler, 
hipovolemiye verilen yanıtı etkilemektedir. Bunlara 
örnek olarak nitrik oksit (NO) üretimindeki artışa 
bağlı olabilecek anjiotensin II (ATII) yanıtında 
azalma, gövdenin pozisyonundaki değişikliklere 
toleransta azalma ve kalpte noradrenalin yıkımında 
artma gösterilebilir3–5.

Gebeliğe bağlı hastalıklar ve bunların tedavileri, 
gebelikte meydana gelip erken lohusalıkta da devam 
eden etkilerle oluşan dolaşım hacmi, hipovoleminin 
klinik belirtileri ve vücudun hacim kaybını telafi 
etmedeki yeteneğinde görülen değişikliklerden 
etkilenmektedir. Örneğin preeklampsi normal 
lohusalıkla karşılaştırıldığında, etkin arteriyel 
kan hacminde sınırlama meydana getirir. Geniş 
kullanımı olan hidralazin ve magnezyum gibi ilaçlar 
vücudun kanamaya karşı geliştirdiği savunma 
mekanizması olan vazokonstriksiyon yeteneğine 
karşı damar direncindeki duyarlılıkta artışa neden 
olurlar. Gerçekten de preeklampside uterusun spiral 
arterlerine olan yetersiz trofoblastik invazyona 
bağlı sistemik damar direnci düşürmede ve plazma 
hacmini arttırmada başarısızlık görülür5. Bu yüzden 
preeklampside kılcal damarlardaki geçirgenlikte 
artış, hipoalbuminemi ve sol ventrikül işlev 
bozukluğuna bağlı olarak sıvı tedavisi sırasında 
akciğer ödemine artmış eğilim vardır6.

Tahmini kan kaybı vajinal doğumlarda 300–500 
ml, sezaryenle doğumlarda 750–1.000 ml kadardır. 
Bununla birlikte önemli miktarlarda kan sistemik 
dolaşıma tekrar yönlendirilmekte ve bu sıklıkla 
ototransfüzyon etkisi olarak bilinmektedir. Kalp 
atımında yaklaşık % 80’lik artışa yol açan bu durum 
sağlıklı lohusalarda 2–3 hafta daha devam eder5.

DOLAŞAN KAN HACMİNİN 
BELİRLENMESİ

Genç sağlıklı yetişkinler dolaşımlarından büyük 
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hacimlerde meydana gelen kan kaybını sadece 
birkaç ufak belirtiyle dışa vururlar. Tam olarak kan 
kaybını tespit etmek Bölüm 4’te de tanımlandığı 
gibi deneyimli veya deneyimsiz doktorlar için 
zor olabilmektedir. Kanamanın ilk semptomları 
sıklıkla öncü belirtiler olarak saptanır. Bu belirtiler 
açıklanamayan anksiyete ve huzursuzluk, nefes 
almada güçlük hissi (taşipneyle birlikte veya taşipne 
olmadan), üşüme hissi veya genellikle iyi olmama 
hissini içerir. Gebe olmayan sağlıklı yetişkinler 
için hipovolemi ve buna bağlı belirtiler 4 evreye 
ayrılır (Tablo 1). Bu genellikle belirlenemeyen % 
15’ten az kan kaybı olan Evre 1’den, ciddi hayati 
tehdit oluşturan % 40’tan fazla kan kaybı olan 
evreye kadar olan aralığı içerir. Maalesef erken 
gebelik, geç gebelik ve erken doğum sonu dönem 
için karşılaştırmalı tablolar derlenememiştir. 
Fakat belirtilerin benzer özellikler gösterdiği 
bilinmektedir.

Doğum sonu kanama tedavisinde en önemli 
prensip, erken tanı ve kayıp dolaşım hacminin 
acilen yerine koyulmasıdır. Ayrıca daha fazla kan 
kaybından koruyucu tıbbi ve cerrahi müdahaleler 
de planlanmalıdır. Yaşamı tehdit eden fizyolojik 
düzensizliklerin erken tanısı, erken uyarı puanlama 
sistemleriyle sağlanabilir. Düzenli aralıklarla 
yaşamsal bulguların kaydı hastanelerde uzun 
süredir rutin pratikte uygulanmaktadır. Basit rutin 
fizyolojik bulguları kullanarak oluşturulan erken 
uyarı puanlama sistemleri yüksek riskli hastaları 
tanıyıp, ölüm riskini ortaya koyabilir. Bu sistemler 

erken doğum sonu kanaması olup da, belirti 
vermeyen veya çok ufak belirtiler veren kanamaları 
tanımlamada kullanılabilir. Bu sistemler ayrıca 
2004’teki ana ölümleri ve çocuk sağlığı raporlarında 
da (confidential enquiry into maternal and child 
health report) önerilmiştir7. Bu sistemler yaşamsal 
tehlike oluşturabilecek hastaları tanımlamada 
fizyolojik değişkenlerinden yararlanmaktadır. Bu 
değişkenler solunum sayısı, kalp hızı, sistolik kan 
basıncı, ateş ve bilinç takibinden oluşmaktadır. 
Her değişken ağırlıklı bir değere sahiptir. Elde 
edilen değer klinisyen için yoğun bakım asistanını 
veya kıdemli asistanı çağırma gerekliliğinin 
belirlenmesinde de hızlı bir fikir vermektedir. Bu 
sistemler çoğaltılabilir gibi gözükmekte ve kritik 
hastalık geliştirebilecekleri belirlemede etkilidir. 
Bu sistemler değerlendirilemeyen kan kayıplarının 
gizli belirtilerini saptamada da uygundur. Tablo 2’de 
gösterildiği gibi cerrahi veya dahiliye hastalarından 
çıkarılmış bu sistemler, geç gebelik ve erken doğum 
sonu dönemdeki değişmiş normal fizyolojiye bağlı 
olarak yeniden düzenlenmiştir. Bir kez damar 
içinden kayıp olasılığı artmışsa, hastanın klinik 
durumu hızla değişebileceğinden acil klinik tanı 
zorunludur. Klinik tanı uygun invazif ve invazif 
olmayan monitörizasyon ile mevcut ise kıdemli 
doktor tarafından yapılmalıdır. Problemi, olabilecek 
en erken zamanda tayin edebilmek için sık aralıklarla 
özel bir dikkatle tekrarlayan değerlendirmeler 
yapmalıdır. Eğer kıdemli doktor yoksa Bölüm 22 ve 
50’de tanımlanan protokollere uyulmalıdır.

Tablo 1: Şokun evreleri
Evre 1 Evre 2 Evre 3 Evre 4

Kan kaybı (%) 10–15 15–30 30–40 > 40

Bilinç durumu Açık, hafifçe 
susamış

Sinirli ve 
huzursuz

Saldırgan ya da 
konfüze

Uykuya eğilimli, 
konfüze ya da bilinçsiz

Solunum Normal Hafifçe artmış Artmış Artmış
Cilt Normal Soluk Soluk Bariz soluk ya da gri
Ekstremiteler Normal Soğuk Soluk ve soğuk Soğuk
Kapiller doluş Normal Yavaş (> 2 sn) Yavaş (> 2 sn) Çok az ya da yok
Nabız hızı Normal Normal Artmış Artmış, ama güçsüz
Sistolik kan 
basıncı Normal Normal Normal ya da hafifçe 

azalmış Hipotansif

İdrar çıkışı Normal Azalmış Azalmış Oligoanüri
Kaynak: Baskett PJF. ABC of major trauma. Management of hypovolaemic shock. BMJ 1990; 300: 
1453–7.
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Klinik muayene eş zamanlı olayla ilişkili öykü 
almayla güçlendirilmelidir. Öykü alırken aşırı kan 
kaybı ve ağrı gibi şokun acil özelliklerinin yanı 
sıra; genel hastalık, anksiyete, huzursuzluk, iyi 
tanımlanamayan kötü his ve nefes alamama gibi 
gizli özellikleri de ortaya çıkabilir. Fizik muayene 
solunum işlevlerinin uygunluğu, oksijenlenme, 
dolaşım, bilinç durumu ve hava yolunun 
korunması gibi yaşamsal işlevlerin temel alanlarına 
yönlendirilmelidir. Özellikle şu noktalara dikkat 
edilmelidir:

Şokun erken evreleri huzursuzluk ve 1. 
ajitasyon, bazen de artmış susuzluk hissi ile 
ilişkilidir. Fakat kan kaybı yaklaşık % 30 
olduğunda uyuklamaya ilerler. Bilinç kaybı 
geç belirtidir ve ani ölüm için önemli bir 
risktir.
Taşipne erken bir belirtidir ve başlangıçta 2. 
anksiyete ile birliktedir. Bağımsız bir 
göstergedir ve solunum hızı artan kan 
kaybıyla artış gösterir. % 30 kan kaybında 
çoğunlukla 20/dakika’yı aşar.
Oksijenlenme güçleşir ve klinik olarak 3. 
bedenin uç bölümlerinde solukluk 
belirginleşir ve doku beslenmesi zayıfladığı 
için nabız oksimeteresi daha az inanılır hale 
gelir.

Juguler ven basıncında oldukça erken 4. 
dönemde düşme meydana gelir. Fakat bu 
ven kapasitesinin düşürülmesiyle telafi 
edilir. Bununla birlikte lohusada juguler ven 
kolayca görülemeyebilir.
Hipovoleminin daha inanılır göstergesi 5. 
hacim tedavisinde merkezi ven basıncındaki 
(central venous pressure [CVP]) hafif artışın 
dikkatle takip edilmesidir.
Kan hacminde yaklaşık % 15-20’lik bir 6. 
kayıpta nabız hızı artar. Fakat bu gösterge 
geç gebelik dönemi ve doğum sonundaki 
fizyolojik sinus taşikardisi nedeniyle çok 
güvenilir değildir.
Kılcal damarlardaki dolum % 15’lik 7. 
kan kaybında yavaşlamıştır. % 40 kan 
kaybındaysa tamamıyla kaybolmuştur.
Kalp atımında ve doku beslenmesinde 8. 
düşmeye rağmen kan basıncı iyi korunmuştur. 
Bu kan kaybı dolaşım hacminin % 30-40’ını 
aşana kadar devam eder.

YÖNETİM

Kan basıncını belli bir seviyeye kadar düşmeden 
telafi eden mekanizmalar tükendiğinde, kan 
basıncı dramatik olarak düşebilir. Bu noktada şok 

Puan

3 2 1 0 1 2 3
Solunum hızı (/dakika) < 8 9–18 19–25 26–30 > 30
Nabız hızı (/dakika) < 40 40–50 51–100 101–110 111–129 > 129
Sistolik kan basıncı 
(mm Hg) < 70 71–80 81–100 101–164 165–200 > 200

Diastolik kan basıncı 
(mm Hg) < 95 95–104 > 105

Bilinç durumu Yanıtsız
Ağrılı 

uyarana 
yanıt

Sese yanıt Uyanık Huzursuz

İdrar çıkışı (ml/st ya da 
ml/gün) 0 < 30 < 45 > 45

Sonuç: Herhangi bir andaki toplamla elde edilir.
0–1: Klinik durum uygun olduğunda yeniden değerlendir.
2: Ebeyi bilgilendir ve 15 dakika sonra yeniden değerlendir.
3: Ebeyi, diğer doğumhane çalışanlarını ve anestezisti bilgilendir.
≥ 4: Yukarıdakilere ek olarak kıdemli doğum hekimini bilgilendir. Anestezi ve yoğun bakımın kıdemlisini 
bilgilendirmeyi de dikkate al.

Tablo 2: Doğumla ilgili değiştirilmiş erken uyarı puanlama sistemi. İngitere’deki Kraliyet Berkshire 
Hastanesi’nin kıdemli anesteziyolojsti Dr. R Jones’in devam etmekte olan çalışmasından alınmıştır. 
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ilerlemiştir ve ani ölüm riski vardır. Bu zamana 
kadar öncelikle önemli kan kaybı fark edilmiş, 
geniş damar yolundan sıvı tedavisine başlanmış 
olunmalıdır. Eğer tıbbi tedaviler kullanılmış ve 
etkisiz bulunmuşsa, cerrahi girişimler için hazırlık 
yapılmalıdır. Bu arada dolaşımdaki hacim miktarını 
ve dolaşımın etkinliğini değerlendirmek için diğer 
yöntemler de uygulanmış olmalıdır.
Bu yöntemlerin ilk ve en kolayı CVP ölçümüdür. CVP 
kateteri herhangi bir santral venden yerleştirilebilir. 
Ama şu hatırlanmalıdır ki hipovolemide sonografi 
kullanmadan santral venin bulunması zor olabilir. 
Bu durumlarda internal juguler ven daha uygun bir 
seçenektir. Üstelik femoral venin tayini nispeten 
daha zordur ve subklavian ven geç gebelik ve erken 
doğum sonu dönemde, özellikle de kateter acil 
durumlarda takılmışsa, daha yüksek komplikasyon 
riskine sahiptir.

NICE, internal juguler ven kanülizasyonunun iki 
boyutlu sonografiyle yapılmasının daha güvenilir 
olduğunu belirten bir kılavuz yayınlamıştır8. 
Sağlıklı, gebe olmayan bir yetişkinde sistemik 
ven kapasitesi 3–4 lt veya dolaşan kan hacminin 
% 75’idir. Hacim kaybında venlerin kapasitans 
damarlarının tonusunda değişme olmasaydı, CVP 
erkenden ve hızla düşer ve buna kalp atımındaki 
hızlı düşme de eşlik ederdi. Bununla birlikte kan 
kaybında venlerin kapasitans damarlarındaki tonus 
artar, kan merkezi venlere taşınır ve ven basıncı 

korunur. Venlerdeki dönüş kavramının belirsizliği, 
sağ atriuma olan artmış kan akımından çok sağ 
atrium basıncı olarak düşünülürse giderilebilir. Kan 
kaybı olduğunda venlerin kapasitans damarlarındaki 
hacim azalacak ve bu damarların tonusu artacaktır. 
Şekil 1 akut kan kaybının hızla yerine konmasında 
kapasitans venleri ve CVP arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir. Dolaşımdan kan kaybı olduğunda 
hastanın konumu çizgi A’dan B’ye değişmektedir 
(Şekil 1). CVP ilk başta yavaş olarak düşmekte, 
sonra kan kaybındaki artışa göre daha hızlı düşüş 
göstermektedir. Dolaşıma hacim tekrar döndüğünde 
hasta basitçe çizgi B’den A’ya geçmek yerine, 
çizgi B’den C’ye geçiş gösterecek ve sonra çizgi 
C’den D’ye geçecektir. Geçişler bu başlıktaki diğer 
bölümlerde anlatılacak birçok etmene bağlıdır. El 
ve ayaklarda nabzın palpe ediliyor olması iyi bir 
göstergedir; fakat arteriyel kan basıncı ile arasındaki 
uyum zayıftır. Nabızların kaybı hipovolemik şokun 
geç preterminal göstergesidir. Arteriyel basınç 
en basit olarak sfingomonometre kullanılarak 
ölçülebilmektedir. Bu tüm doktorların aşina olduğu 
ve kolun çevresini saran Rivo Rocci manşonunun 
kullanıldığı bir yöntemdir. Hastanın kol çapına 
göre doğru boyutta manşon kullanılmalıdır. Seçilen 
manşona göre kol çok büyük olduğunda kan basıncı 
yanlış olarak yüksek ölçülecektir. 

Sık sık invazif olmayan arteriyel kan basıncı 
ölçümü bu tekniğin otomatize olmuş halidir. Ne 
yazık ki bu yöntem, doğum sonu kanamaya bağlı 
hipovolemide görülen zayıf uç doku beslenmesi 
ve hipotansiyonda olduğu gibi, kan kaybında 
önemli miktarlara gelinmeden doğru ve inanılır 
sonuçlar vermez9. Otomatik invazif olmayan 
kan basıncı ölçüm cihazları tahmin edilenin 
üstünde hipotansiyon ve tahmin edilenin altında 
hipertansiyon gösterme eğilimindedirler. Belirgin 
hipotansiyon ölçüldüğünde tekrar eden döngüde 
ölçümler yaptığı için erken tanıyı geciktirir. Son 
olarak belirgin hipovolemik şoka bağlı kan basıncı 
yokken veya ölçülemezken, tamamen yanlış olarak 
uygun kan basıncı ölçümü gösterebilmektedir9. 

Anormal veya hızlı değişen durumlarda arteriyel 
kan basıncı ölçümünün en güvenilir metodu arter 
içi doğrudan ölçümdür. Bu metodun ek avantajı 
arteriyel kan gazı ölçümü ve diğer kan ölçümleri 
için örnek alımında kolaylık sağlamasıdır. Bu 
sistemlerde genellikle heparinize serum fizyolojik 
kullanmaktadır. Heparin kullanımı gerekli değildir 

Şekil 1: Kan kaybı ve bunun yerine konması 
sırasındaki merkezi ven basıncı ve venlerin 
kapasitans durumu (Kaynak: Bradley RD. Studies 
in Acute Heart Failure. London: Edward Arnold, 
1977: 11).

Merkezi
ven basıncı Sabit ven 

gerginliğini 
gösteren 

hayali çizgiler

Venöz
kapasitans 

damarlarının
hacmi
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ve serum fizyolojik kullanımı pıhtılaşma testleri 
için alınan örneklerin yanlış sonuç korkusu olmadan 
alımına izin verir10. 

Hemoglobin örnekteki tahmini hemoglobin 
derişimini gösterir; yani, akut kan kaybını takip eden 
hemoglobin derişimi sadece tıbbi müdahaleyi ya da 
hastanın kan kaybına karşı telafi mekanizmasını 
yansıttığı noktasını kuvvetlendirir. Akut kan kaybı, 
tek başına sistemde kalan kandaki hemoglobin 
derişimini değiştirmez. Derişim sadece kayıp 
hacmin sıvı ile değişimi veya hemoglobini düşük 
sıvı eklenmesi halinde düşer. Tedavi edilmezse 
akut kan kaybı 4–6 saat içinde vücut sıvılarının 
yer değiştirmesiyle hemoglobin derişiminde düşme 
ile sonuçlanır. Tezat olarak sıvının ven içinden 
verilmesi hemoglobini daha hızlı seyreltecektir.
İnvazif ve karmaşık tekniklerle dolaşım durumu 
hakkında daha fazla bilgi kazanılabilir. Bunlar 
pulmoner arter kateterizasyonu, nabız analizi 
ve özofagustan Doppler tekniğini içerir. Kalp 
atımının pulmoner arter kateterizasyonu ve 
termodilüsyon tekniği ile ölçümü ilk kez 1968’de 
Bradley ve Branthwaite tarafindan tanımlanmıştır11. 
Daha sonra Swann, Ganz ve çalışma arkadaşları 
tarafından yaygın kullanıma sokulmuştur12. Kalp 
atımı ve sol atrial basıncın invazif tayininde 
altın standart olmasına rağmen, çoğu durumda 
riskleri kazanımlarından daha ağır bastığı için 
son birkaç 10 yıldır kullanımı yaygın değildir13. 
Pulmoner arter kateterizasyonunun faydaları vücut 
pozisyonundaki değişimden etkilenmemesinin 
yanı sıra sedasyon alan ve mekanik ventilatöre 
bağlı anestezi almış hastalarda uyanık hastalarla 
eş etkinlikte değerler vermesidir. Hacim eksikliği 
olan bir hastaya sonografi kılavuzluğunda dahi 
CVP kateteri yerleştirilmesi, şiddetli kanamalara 
neden olabilir. Aynı zamanda infeksiyon, aritmi, 
pulmoner arter hasarı ve akciğer yaralanması da 
olası riskler arasındadır. Gebelerde pulmoner 
arter kateterizasyonu preeklampsi ve eklampsisi 
olan hastalarda, masif doğum sonu kanaması olan 
hastalara göre daha fazla kullanılmaktadır14.

Nabız analizi pulmoner arter kateterizasyonunun 
gerçekçi bir alternatifidir15. Bu sistem için standart 
periferik arteriyel ve merkezi vene kateter gereklidir. 
Lityum seyreltme tekniğini takiben kalp atımının 
başlangıç ve devamlı ölçümleri bu tekniğin yaygın 
kullanıldığı bir örnektir (LiDCO Ltd, Cambridge, 
UK16). Bu teknikte basınç dalgasının şekli sabit kalp 

atımındaki ölçümleri referans alarak, atım hacmini 
tahmin etmek için kullanılır. Atım hacmi ve kalp 
atımını devamlı olarak tahmin etmede, nabız dalga 
şekli ve kalp hızındaki değişikliklerden yararlanılır. 
Kalp atımı yeniden değerlendirilip, lityum seyreltme 
tekniği kullanılarak kalibrasyon yapılır. Tekniğin 
kullanımını kısıtlayan bazı yanları da yok değildir. 
Bunlar arasında aortun direnç kapasitesinin çizgisel 
olmaması en önemlisidir. Radiyal arterdeki nabız 
dalga şekli, aortun ilk kısmındaki dalga şeklini 
ve buna bağlı olarak da atım hacmini, kalp atımı 
ölçümlerinin statik ölçümlerle farkını ve özellikle 
de aritmilerde zayıf dalga iletime bağlı sorunları 
doğru temsil etmekte güvenilirliği sınırlıdır17. 
Tüm bu kaygılara rağmen bu teknik merkezi vene 
ve vücudun uç bölümlerinde arter girişi olan tüm 
hastalarda kalp atımını, sistemik kan basıncı ve 
damar direnci hakkında sürekli bir fikir sağlar. Bu 
nedenle şiddetli kanama ve resüsitasyona gidişat 
gösteren doğum sonu hastaların monitörizasyonu 
için uygundur. Aksiller veya femoral arterden 
transpulmoner termodilüsyon ölçümü kullanan 
PiCCO sistemi (Pulsion Medical Systems, Munich, 
Germany) gibi diğer nabız analiz sistemleri de kalp 
atımının ölçümünde alternatif bir metottur ve ticari 
olarak bulmak mümkündür.

KAYIP HACMİN YERİNE KONMASI

İdeal olarak kaybedilen dolaşım hacminin yerine 
konmasına hipovolemi belirtileri gelişmeden, önemli 
derecede kanama fark edilince başlanmalıdır.  Önemli 
başlangıç aşamaları eş zamanlı oksijen sağlamak, 
birden fazla geniş çaplı ven girişi sağlamak, hızlı 
ön klinik tanı ve ulaşılabilir ise anestezi, yoğun 
bakım, cerrahi ve hematoloji bölümlerinden nitelikli 
yardım istenmesidir. Her sağlık kurumu şiddetli 
kanama ve doğum sonu kanama yönetimi için hızlı 
yanıt protokolüne sahip olmalıdır. Bu protokoller 
birbirine benzer, kolay uygulanabilir ve izlenebilir 
olmalıdır (Bkz. Bölüm 13 ve 22). 

Şiddetli doğum sonu kanama sırasında ve 
sonrasında kaybedilen hacmin yerine konmasının 
altındaki temel amaç hücre işlevinin ve canlılığının 
sürdürebilmesi için tüm vücuttaki organların 
doku beslenmesinin yeniden yapılandırılması ve 
sürdürülmesidir. Öncelikli odak şokun genel klinik 
göstergelerinin düzeltilmesi olsa da daha fazlasına 
ihtiyaç vardır. Geleneksel olarak kullanılan tüm 
belirteçler düzelse de şok hala hücre, doku veya 
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organ bazında devam edebilir18. Telafi edilebilen 
şok geleneksel hemodinamik değişkenlerin normale 
döndüğü durumdur. Ancak tipik olarak splanknik 
yatakta olduğu gibi dokuların yetersiz beslenmesi 
devam etmektedir. Uygun hacim tedavisine rağmen 
hastalarda birden fazla organda işlev bozukluğu ve 
buna bağlı ölüm veya ciddi hastalık gelişebilir. Kayıp 
hacmin yerine koyulması kanama kontrolü ile eş 
zamanlı olmalıdır. Kan kaybı devam ederken uzamış 
hacim resüsitasyonu nedeniyle tıbbi ve cerrahi 
girişimler geciktirilmemelidir. Hacim resüsitasyonu 
oksijen taşıma kapasitesinin ve hemostatik işlevlerin 
etkin olarak geri dönmesi için dolaşan kan hacminin 
tekrar yerine konmasını amaçlamalıdır.

Başlangıçta sıvı tedavisi sağ atrial dolum ve kalp 
atımını arttırır. Kan kaybına bağlı şok geliştiğinde 
ven basıncı yukarıda anlatıldığı gibi artar. Hacmin 
eklenmesi hızlı olmalıdır ve sağ atrial dolum 
basıncına göre ayarlanmalıdır. Başlangıçta 
kapasitans venlerindeki kapasite azalmasına bağlı 
kayıptakinden daha az sıvı hacimleriyle, sağ atrial 
dolum basıncı düzeltilebilir. Gerçekten de tüm kayıp 
hacmin hızla verilmesi kapasitans damarlarındaki 
tonusta hızlı düşme olmadıysa sıvı yüklenmesine yol 
açabilir. Bu şekil 1’den de incelenerek görülebilir. 
Buna göre hızlı hacim tedavisi çizgi B’den C’ye 
kadar olmaktadır. Kalan damar içi bölümün 
azalmasına rağmen CVP yükselir. Resüsitasyon 
sonrasında ven basıncı azalır, venlerin kapasitans 
hacminin tamamen dolu hale gelmesiyle CVP 
normale düşer. Bunun için hacim yönetimi hızlı 
olmalıdır; fakat sağ atrial dolum basıncı, sistemik 
kan basıncı ve diğer hemodinamik değişkenler 
gözetilerek sıvı verilmelidir. Genellikle 250–500 
ml kristaloit veya kolloid acil zorunluluktan 10–20 
dakikalık bir zaman içinde verilir (Evre 4 hayatı 
tehdit eden şokta olan bir hasta daha hızlı bir şekilde 
2–3 lt sıvı alacaktır. Ancak sıvı infüzyonu sırasında 
hemodinamik değişkenlerin takibine devam 
edilmelidir). Hemodinamiyi etkileyen nedenlerin 
gözle görünür restorasyonu sonrasında devam eden 
azalmış doku beslenmesi ölçümleri baz açığı ve 
serum laktat düzeyini içerir. Bu gibi değişkenler 
normale dönene kadar doku beslenmesini ölçme ve 
arttırma çabaları sürmelidir. Doku beslenmesinin 
takibi için daha özgün ölçümler doku oksijen gerilim 
cihazları ve gastrik tonemetridir; ama bunların geniş 
kullanımı yoktur19, 20.

Hemorajik şokta kullanılan en iyi hacim genişletici 

bir tartışma konusudur. Hem kristaloitler, hem de 
kolloidler etkili olsa da ikisinin de avantajları ve 
dezavantajları vardır (Tablo 3)21. Yakın zamandaki 
geniş bir çalışma, hacim genişletici gereksinimi olan 
yoğun bakım hastalarında serum fizyolojik veya 
albümin kullanımında ölüm oranı açısından fark 
olmadığını göstermiştir22. Kolloidler damar içi aralığı 
daha çok genişletirler. Oysa kristaloitler hızla damar 
dışı aralığa dağılırlar. Serum fizyolojiğin seyreltik 
veya hiperkloremik asidoza neden olan hiperkloremi 
dezavantajı da vardır23, 24. HES ile daha az görülen, 
jelatin gibi kolloidlerin neden olabildiği, yaşamı 
tehdit eden anafilaksi reaksiyonları kristaloitlerde 
görülmez25. Kristaloitlerin seyreltici etkilerine göre 
pıhtılaşma üzerine çok az etkileri vardır26. Bununla 
birlikte serum fizyolojik, prokoagulan etkiye 
sahip olabilir. Kristaloitler daha az maliyetlidir ve 
daha az yan etkiye sahiptir. Fakat kolloidler doku 
ödemi ve dokulara oksijen taşıma hususunda teorik 
avantajlara sahiptir. Yoğun tartışmalar ve araştırma 
ilgisine rağmen ne kristaloitlerin ne de kolloidlerin 
hemorajik şokta sağ kalım sonuçları üzerinde 
daha üstün olduğu gösterilememiştir. Şiddetli 
kanamada kan ürünleri kullanımı için mevcut 
bir protokol olması gerekmektedir. İngiltere’de 
bu protokollerin oluşturulması ve gerektiğinde 
ihtiyaçların karşılanması hastane kan transfüzyonu 
komitesi sorumluluğundadır. Herhangi bir kan 
ürünü vermeden kan sayımı ve pıhtılaşma testi için 
laboratuarın ısrar etmesi kabul edilebilir bir durum 
değildir. Böyle durumlar için bilgili ve deneyimli 
hematoloji uzmanı bulunmalı ve kan, taze donmuş 
plazma, trombosit, kriyopresipitat ve yeni rekombine 
aktive FVII kullanımında yardım etmelidir.

Trandelenburg pozisyonu hipotansif hastaların 
yönetiminde sıklıkla kullanılır, fakat yararı hala 
sorgulanmaktadır. Bu pozisyonda bacaklardaki 
kanın merkeze doğru yer değiştirmesi ve böylece 
uygun kan hacmi sağlanana kadar ön yükün ve 
kalp atımının geçici ölçüde arttırıldığı görüşü 
vardır. Bununla birlikte bu teorik yararın pratiğe 
yansıdığına dair çok az kanıt vardır. 1979’da 
Sibbald ve meslektaşları hipotansif hastalarda 
Trandelenburg pozisyonunun ön yükü anlamlı 
şekilde arttırmadığını, ancak art yükü ve kalp 
atımının genişlemesiyle kan basıncını arttırdığını 
göstermişlerdir27. Yakın zamandaki bir derlemede, 
mevcut bilgilerden çıkarılan sonuç Trandelenburg 
pozisyonunun olasılıkla hipotansif hastaların 
resüsitasyonunda iyi bir pozisyon olmadığıdır28.
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Hastane dışı yaralanmalarda ciddi kanamaya son 
nokta olarak övolemi ile birlikte normal kan basıncı, 
kalp hızı ve kalp atımının sağlandığı geleneksel 
yaklaşım da sorgulanmaktadır29. Gebelerde 
kanıta dayalı olmasa da fizyolojik mantık hala 
uygulanılabilir. Sempatik tonus artışı ve endojen 
ketakolaminlerin salınması ile birlikte kan basıncı ve 
kalp atımının düşüşü kan kaybı hızını azaltır. Kanama 
kontrolü yapılmadan bu değişkenlerin düzeltilmesi 
kan kaybını ve pıhtılaşma bozukluğunun derecesini 
arttırır. Ayrıca oksijen taşıma kapasitesini azaltıp, 
birçok organı ilgilendiren yetmezlik görülebilir. 
Hemorajik şokta düşük hacimde sıvı tedavisi bir 
seçenek olabilir. Kanıtlar hacim tedavisinin, cerrahi 
gibi yöntemlerle kanama durdurulana kadar, hayati 
organ işlevlerini sürdürecek miktarda kısıtlanması 
gerektiğini göstermektedir29–31. 

Son zamanlarda hemorajik şok için düşük 
hacimli, hipertonik resüsitasyona uygun sıvılar 
bulunmaktadır. Verilen göreceli az hacim, damar 
içine su çekerek dolaşımda daha fazla genişlemeye 
neden olacaktır. Endoteldeki ve eritrositlerdeki 
ödem ve kapiller akış üzerine yararı olabileceğine 

dair kanıtlar vardır. Diğer taraftan immün sistem 
üzerinde olduğu gibi diğer olası yan etkilerine dair 
kaygılar da bulunmaktadır32. Bu kaygı klinik pratikte 
problem olacağını göstermemektedir33. 

Dokulara oksijen taşıma kapasitesinin ve sunumunun 
sürdürülmesi için hemoglobin derişiminin 
sürdürülmesi temeldir. Hızlı kanayan hastalarda 
sıvıların ve kan ürünlerinin sabit bir hemoglobin 
seviyesine getirilmesi zordur. Yoğun bakım 
hastalarında transfüzyon için uygun eşik değer 
7–8 gr/dl iken, iskemik kalp hastalığı olanlarda 
9 gr/dl’nin üstünde değerlerin olası yararları 
bulunmaktadır34. Hemorajik şokta resüsitasyonda 
hedef aralığın üst sınırının amaçlanması mantıklıdır, 
çünkü hemoglobin seviyelerinde aşağı düşme 
eğilimi vardır. Aktif kanayan hastalarda 10 gr/dl 
hedefi, mantıklı hedeftir35.

Pıhtılaşma bozuklukları şiddetli doğum sonu 
kanamanın hem kolaylaştırıcısı, hem de sonucu 
olabilir. Pıhtılaşma bozukluğundan kaynaklanan 
kanama diyatezi, trombositopeni veya trombosit 
disfonksiyonu önceden var olan hastalıkların, 
eklampsi gibi gebelikte kazanılmış hastalıkların 

Tablo 3: Damar içi sıvı tedavisinde kullanılan maddeler

Sıvı türü Avantajlar Dezavantajlar 

Kristaloit

Serum fizyolojik Ucuz, kolayca bulunabilir ve uzun 
süredir kullanımda

Hiperkloremik asidoz ve az miktarda 
prokoagulan etkiye sahiptir.

Hartmann solüsyonu
Anaflaksi riski yoktur, baz açığı 
üzerine doğrudan etkisi çok azdır ve 
uzun süredir kullanımdadır.

Hafifçe hipotoniktir.

% 5 dekstroz Damar içi hacmin ani olarak 
yükseltilmesinde yeri yoktur.

Hipotoniktir, damar içi alanı genişletici 
etkisi yoktur ve hızla hücre içi ve 
dışındaki boşluklara dağılır.

Hipertonik salin

Verilen miktara göre damar içi hacmi 
hızla genişletir. Kılcal damarlardaki 
akım, eritrosit ve endoteldeki ödem 
üzerine olasılıkla yararı vardır.

Yeterli veri yoktur. Bağışıklık sistemi 
üzerine olduğu gibi bazı yan etkileri 
hakkında veri açığı vardır.

Kolloid 

Jelatinler Büyük kısmı 2–4 saat damar içinde 
kalır.

Anaflaksi riski vardır. Kristaloitlere 
göre belirgin sağ kalım avantajı 
gösterilememiştir.

% 4 insan albumini
Jelatinlere göre daha fizyolojiktir ve 
büyük kısmı damar yatağında 12 saat 
kalır.

Pahalıdır ve kristaloitlere göre belirgin 
sağ kalım avantajı gösterilememiştir.

HES Damar yatağında 12–24 saat kalır. Pıhtılaşma bozukluğu, böbrek hasarı ve 
retikülo endotelial sistem birikme
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veya aspirin gibi tedavilerin sonucu olabilir. Aynı 
zamanda şiddetli kan kaybı seyrelme ve tüketim 
yoluyla hem pıhtılaşma bozukluğuna, hem de 
trombositopeniye neden olabilir. Bu durumlar ve 
yönetimleri 25. ve 26. bölümlerde detaylı olarak 
tartışılmıştır.

ÖZET

Gizli kanama veya damar içindeki hacmin azalmasının 
hızlı değerlendirilmesi esastır. Vücut kan kaybını, 
büyük miktarda hacim kaybı ve dokularda beslenme 
bozukluğunun bulguları ortaya çıkana kadar telafi 
edebilir. Doğum sonu dönemde de devam eden geç 
gebelik dönemindeki fizyolojik uyum değişiklikleri 
damar içi kaybın tanımlanmasını ve miktarının 
belirlenmesini zorlaştırabilir. Zaman geçtikten 
sonra vücudun masif kan kaybına karşı koyma gücü 
azalmaktadır ve bu durum preeklampsi gibi gebelikle 
ilişkili hastalıkların magnezyum, hidralazin gibi 
ilaçlarla tedavilerini daha fazla karmaşık hale 
getirebilir. Hastanın değerlendirilmesinde klinik 
beceri, invazif hemodinamik monitörizasyon 
ve uzman doktorlara erken dönemde ulaşma 
hem kaybın derecesinin, hem de sıvı tedavisine 
yanıtın doğru değerlendirilmesiyle mümkündür. 
Kullanılacak tek doğru sıvı yoktur. Aktif kanama 
sırasında hemoglobin derişimini 10 gr/dl civarında 
sürdürecek kan ürünleri, kristaloit veya kolloidlerin 
kullanımı alışılmıştır (aktif kanama durdurulursa 
7–9 gr/dl güvenlidir). Pıhtılaşma bozuklukları ve 
trombositopeni de uygun transfüzyon ürünleriyle ve 
hematologlarında aktif katılımıyla düzeltilmelidir. 
Kan kaybını azaltmak için kanama cerrahi olarak 
durdurulmadan önce kısıtlanmış sıvı genişlemesinin 
yeri olabilir. Fakat bu sırada organ iskemisine neden 
olunmamalıdır.

Hızlı tanı, hacim durumunun monitörizasyonu, 
kanamanın hızlı durdurulması ve uygun sıvı 
tedavisinin hepsi gereklidir. Ancak bunların hepsi 
beraber kullanıldığında doğum sonu kanamadaki 
ölüm oranları düşürülebilir.
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