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ÖZ
Sirkülatuvar flok hayat› tehdit eden akut dolafl›m yetmezli¤i olarak tan›mlanmaktad›r. Uygun hemodinamik monitorizasyon flo-

kun mevcut faz›na, kompleksli¤ine ve bafllang›ç tedaviye yan›t›na göre de¤iflmektedir. Yatak bafl› monitörizasyon teknikleri hemo-
dinamik durumun ve tedaviye yan›t›n de¤erlendirilmesi aç›s›ndan klinisyene yard›mc›d›r. Klinik de¤erlendirmeden al›nan bilgiler
ile beraber altta yatan sebeplerin aç›klanmas› ve flokun evresini  belirlemede seçilecek bafllang›ç monitörizasyonu önemlidir. Bafl-
lang›ç tedaviye yan›t veren fliddetli olmayan floku olan hastalarda ileri hemodinamik monitorizasyona gerek olmad›¤› görüflü yay-
g›nd›r. Bafllang›ç tedaviye yan›t vermeyen/kompleks hastalar›n kardiyak disfonksiyonunun derecesini ve uygun tedavinin seçimini
belirleme ileri hemodinamik de¤erlendirme olmadan zordur ve kardiyak output ölçüm endikasyonu mevcuttur. Son y›llarda hemo-
dinamik monitorizasyon teknikleri belirgin flekilde invazivden minimal invaziv/noinvazive, intermittan'dan sürekli ve gerçek za-
manl› hemodinamik de¤iflken ölçümüne do¤ru geliflmifltir. Gelecekte hemodinamik monitörizasyon flüphesiz non invaziv, cepte ta-
fl›nabilen, teknolojik cihazlarla uyumlu olaca¤› yönündedir.

ANAHTAR KEL‹MELER: fiok, Hemodinamik monitörizasyon, Kardiyak output

ABSTRACT 
Circulatory shock is defined as a life threatening acute circulatory failure. Appropriate hemodynamic monitorisation varies

according to the degree, complexity of the shock, response to the initial treatment. Bedside monitoring techniques help the clini-
can evaluating hemodynamic status and response to treatment. Initial monitorization is important to determine underlying causes
together with the information obtained from the clinical evaluation and phase of the shock. Advanced hemodynamic monitorizati-
on is not necessary when the patients with shock respond the initial therapy is widely considered. It is difficult to determine the
degree of the cardiac disfunction and appropriate choice of treatment without advanced hemodynamic evaluation when initial the-
rapy is not appropriate or in complex cases and measuring cardiac output is indicated. In recent years hemodynamic monitoriza-
tion techniques have evolved markedly from invasive to minimal/noninvasive, intermittant to continuous and real time hemodyna-
mic variable measurement. In the future, hemodynamic monitoring will undoubtedly be non-invasive, can be carried in the pocket
and compatible with the technological devices.
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G‹R‹fi

Sirkülatuvar flok hayat› tehdit eden akut dolafl›m yet-
mezli¤i olarak tan›mlanmaktad›r, flok s›ras›nda kardiyak
outputta (CO) azalma ve dokularda hipoperfüzyon sonu-
cunda mikrosirkulatuar hipoksi geliflmektedir (1). Doku-
lar›n oksijen sunumu ve kullan›m› aras›nda dengesizlik
ve sonucunda hücresel disoksi görülmektedir (1, 2). fiok
durumunda görülen ana kardiyovasküler bozukluklar,
hipovolemi,  vasküler  tonusta  azalma  ve  kardiyak

disfonksiyondur (3). Bozulmufl doku perfüzyonunun se-
bep oldu¤u semptomlar ise; so¤uk, nemli bir cilt, idrar
ç›k›fl›nda azalma (<0.5 ml kg-1 sa-1), mental durumda bo-
zulma, bozulmufl mikrosirkülasyon sonras› akrosiyanoz
ve santral-parmak ucu ›s› gradiyent art›fl›d›r. Ancak bu-
nunla birlikte doku perfüzyonu ve oksijenasyon anlaml›
olarak azalsa da kompansatuvar mekanizmalar sebebiy-
le düflük kan bas›nc› flokun tan›mlamas›nda zorunlu bir
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durum de¤ildir (1, 2). fiok yo¤un bak›mda yatan hastala-
r›n 1/3'ünde görülmektedir (4) ve %63.2 ile septik flok
en s›k görülürken bunu %16.1 ile hipovolemik, %15.7
ile kardiyojenik, %5.9 ile di¤er nedenler (spinal, anafi-
laksi, intoksiyon) izlemektedir (5).  

fiok tan›s› t›bbi öykü ve fizik muayeneyi de içeren
ayr›nt›l› klinik de¤erlendirme, hemodinamik ve biyo-
kimyasal parametrelerin ölçümü esas›na dayal›d›r (1).
Yo¤un bak›m ünitelerinde büyük bir problem haline ge-
len flokun primer etiyolojisini belirlemek, uygun tedavi
seçene¤i ve etkinli¤ini de¤erlendirmek için kardiyak
fonksiyon ve preload yan›t›n› de¤erlendirmek önemlidir.
Uygun hemodinamik monitorizasyon flokun mevcut faz›-
na, kompleksli¤ine ve bafllang›ç tedaviye yan›t›na göre de-
¤iflmektedir (3) (fiekil 1). Yatak bafl› monitörizasyon tek-
nikleri hemodinamik durumun ve tedaviye yan›t›n de¤er-
lendirilmesi aç›s›ndan klinisyene yard›mc›d›r (6). 

Durum h›zl›ca tersine çevrilmedi¤i sürece sirkülatu-
var flok hastalar›nda arteriyel  ve venöz kateter yerleflti-
rilmesi ve erken ekokardiyografi uygulamas› konusunda
yayg›n bir fikir birli¤i mevcuttur (1, 2). Son y›llarda sir-
külatuvar flok monitörizasyonunda yaflanan en önemli

geliflme minimal veya total noninvaziv tekniklerle he-
modinamik monitorizasyon uygulama stratejilerinin ge-
liflmekte olmas›d›r.

Bafllang›ç monitörizasyon yöntemleri

Klinik de¤erlendirmeden elde edilen bilgilerle bera-
ber altta yatan sebeplerin aç›klanmas›, temel hemodina-
mik monitorizasyon ve flokun evresini belirlemede seçi-
lecek bafllang›ç monitörizasyonu takip ve tedavi plan›
aç›s›ndan önemlidir (6). fiok tablosunda olan hastalar›n
klinik de¤erlendirmelerine ek olarak, hemodinamik yön-
den de¤erlendirilmelerinde temel monitörizasyon yön-
temleri olan santral venöz ve arteriyel kateterizasyon ve
ekokardiyografi ilk seçenek yaklafl›m olarak önerilmek-
tedir (1, 3). E¤er uygulanan tedavi yaklafl›m› ve monitö-
rizasyon yöntemi ile hemodinamik stabilite sa¤lanabili-
yorsa mevcut monitörizasyon yöntemine flok klini¤i dü-

zeltilene kadar devam edilebilir. Bafllang›ç tedaviye ya-
n›t veren fliddetli olmayan floku olan hastalarda ileri he-
modinamik monitorizasyona gerek olmad›¤› görüflü
yayg›nd›r (2). 
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PaO2, SaO2

CVP, ScvO2

PcvCO2

Santral venöz
kateter

Klinik
de¤erlendirme

Laktat

fiiddetli ARDS ile
iliflki var m›

Hay›r
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Arteriyel
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Yetmezli¤i

Evet

Bafllang›ç tedaviye
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sistemleri
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(Özellikle sa¤ ventrikül disfonksiyonu)

fiekil 1. Akut dolafl›m yetmezli¤i olan hastalarda hemodinamik monitörizason seçiminin basitlefltirilmifl algoritmi

CVP: santral venöz bas›nç, ScvO2: santral venöz  oksijen saturasyonu, PcvCO2: santral venöz karbondioksit bas›nc›, AP: Arteriyel  bas›nç, PPV:
nab›z bas›nç varyasyonu, PaCO2: Arteriyel  kanda karbondioksit bas›nc›, PaO2: Arteriyel  kanda oksijen bas›nc›, SaO2: Arteriyel  kan oksijen
saturasyonu, ARDS: akut respiratuar distress sendromu (6).
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Ultrasonografik görüntüleme

Yatak bafl› multi-organ ultrason de¤erlendirmesi
spesifik protokoller uygulanarak flokun tan› ve tedavisi
ile ilgili standart klinik de¤erlendirmeye ek güçlü bir
yard›mc›d›r. Bu protokoller perikard, plevra ve peritone-
al kavitede s›v› olup olmad›¤›n› de¤erlendirme, inferior
vena kava (IVC) çap›n› ölçme, kalp kontraktilitesini
de¤erlendirmeyi içerir (7). 

Kardiyak ultrason (ekokardiyografi), hemodinamik
bozukluklar› daha iyi tan›mlamaya, en iyi terapotik op-
siyonu seçmeye ve tedaviye yan›t› de¤erlendirmeye yar-
d›mc› olmaktad›r (8). Ekokardiyografi sürekli bir hemo-
dinamik monitörizasyon sa¤lamaz ancak akci¤er ve
IVC'den al›nan enformasyon sonras›nda probun subksi-
foid düzleme yönlendirildi¤inde kalpten al›nan bilgiler,
izole yorumlardan ziyade entegre de¤erlendirme ile flok
etyolojisini belirlemede alt›n standartt›r. Noninvaziv ol-
mas›, radyasyon riski tafl›mamas›na ek olarak, minimal
e¤itimle dahi etiyoloji yaklafl›k 2 dakika gibi bir sürede
belirlenebilir (2, 7, 9,10). Ekokardiyografi flok s›ras›nda
kardiyovasküler de¤erlendirmenin ilk aflamas› olarak
önemli bir yöntemdir ve zaman kaybetmeden h›zl›ca uy-
gulanarak sistolik ve diyastolik ventrikül fonksiyonlar›
hakk›nda bilgi al›nabilir (3,11). Sol ventrikül (LV) ejek-
siyon fraksiyonu (EF) ölçümü ile LV kontraktilitesi hak-
k›nda bilgi, subaortik ak›m h›z zaman integrali (VTI) ve
LV ç›k›fl yolu ölçümleri ile at›m hacmi ve CO tahminle-
ri, sol kalp diyastolik fonksiyonu, dolum bas›nçlar›, sa¤
ventrikül fonksiyonu hakk›nda bilgi verebilir. Bunlara
ek olarak, subaortik maksimum h›z, IVC çap›, pasif ba-
cak yükseltmeye subaortik VTI yan›t› analizleri gibi di-
namik parametreler ile s›v› yan›tl›l›¤› da de¤erlendirile-
bilir (3, 10, 12). 

‹nvaziv arteriyel kateter

Arteriyel  kateter kullan›larak kan bas›nc› monitöri-
zasyonu, flok durumlar›nda s›k kullan›lan en basit yön-
temlerden biridir. Vazopressör tedavi alan veya bafllan-
g›ç tedaviye yan›t vermeyen hastalarda sürekli kan ba-
s›nc› monitorizasyonu önerilmektedir (2). Arteriyel  ka-
teterizasyon, nab›z dalga analizi ve arteriyel  bas›nç dal-
ga formunun matematiksel analizi ile LV afterload'› hak-
k›nda bilgi veren sistolik arter bas›nç monitörizasyonu-
na, arteriyel  tonusun indikatörü diyastolik arter bas›nc›
ve at›m hacmi ölçümüne ve dolay›s›yla sürekli CO tah-
minine olanak sa¤lar (13, 14). Hemodinamik resüsitas-
yon hedefli organ perfüzyon bas›nc›n› belirleyen ortala-
ma arter bas›nc› (OAB) ve at›m hacminin indikatörü
olan nab›z bas›nc›n›n gerçek zamanl› sürekli  monitöri-
zasyonuna, s›v› tedavisine yan›t› de¤erlendirmede nab›z
bas›nç varyasyonunun (PPV) hesaplanmas›na olanak

sa¤lar (2, 6). Arteriyel  kan gaz›n›n tekrarlayan örnekle-
mesine de olanak sa¤lamaktad›r (3). 

Santral venöz kateter

fioktaki hastada s›v› ve vazopressör infüzyonu için
genifl lümenli santral venöz kateterizasyon s›kl›kla ge-
reklidir (3). Ayn› zamanda santral venöz bas›nç (CVP),
santral venöz oksijen saturasyonu (ScvO2), santral venöz
karbondioksit bas›nc› ölçümüne de olanak sa¤lar (3, 6,
15). Santral venöz oksijen saturasyonu, oksijen sunumu
ile kullan›m› aras›ndaki dengenin gerçek zamanl› gös-
tergesidir (15). Miks venöz oksijen saturasyonu (SvO2)
ölçümü invaziv pulmoner arter kateterizasyonu gerektir-
di¤inden, pratikte ScvO2 kateterin ucu kava-atrial bilefl-
keye yerlefltirildi¤inde %2-3’lük fark ile ölçülebilir, h›z-
l› ve gerçekçi sonuç vermektedir  (15, 16). Sa¤l›kl› has-
talarda kritik ekstraksiyon eflik de¤eri 0.7’dir, bu de¤e-
rin alt›nda yetersiz global oksijen sunumu, yetersiz doku
perfüzyonu, anaerobik metabolizma (laktat üretimi) bafl-
lar (6). Ancak literatürde yap›lan çal›flmalarda; nor-
mal/yüksek ScvO2 de¤erinin oksijen sunumunun yeterli
veya ihtiyaçtan daha fazla oldu¤unu gösterdi¤ine dair
kesin kan›tlar bulunmamaktad›r (17). Organ perfüzyon
bas›nc› da tek bafl›na OAB de¤erinden daha de¤erli bir
parametredir (6). Santral venöz bas›nç de¤eri ekstrem
bir de¤er aral›¤›nda de¤il ise di¤er de¤iflkenlerle beraber
yorumlanmal›d›r (2). S›v› tedavisine yan›t› de¤erlendir-
mede statik bir parametre olan CVP de¤eri s›n›rl› ve ar-
t›k önerilmeyen bir ölçüm olsa da, s›v› tedavisi s›ras›nda
de¤ifliklikleri izlemek ve güvenli¤i sa¤lamaya yard›mc›
olabilir (18).

Veno-Arteriyel  karbondioksit aç›¤› (pCO2 aç›¤›)

Arteriyel  ve santral venöz kan örneklemeleri birlefl-
tirildi¤inde, pCO2 aç›¤› hesaplanmas›na olanak sa¤lar
(6). Santral venöz veya miks venöz ile arteriyel  karbon-
dioksit parsiyel bas›nc› aras›ndaki fark CO'un yeterlili-
¤ini de¤erlendirmede kardiyak indeksin yerine kullan›-
labilir ve ScvO2 normal s›n›rlarda iken oksijen ekstrak-
siyonunda bozulmay› de¤erlendirmede iyi bir indikatör-
dür (6, 17). Bu de¤er resusitasyon s›ras›nda, uygulama-
n›n yeterlili¤i konusunda fikir verebilmektedir. De¤er
>6mmHg iken ScvO2 %70 eflik de¤ere ulaflsa  bile ye-
tersiz resusitasyonu göstermektedir ve 24 saatten uzun
süren aç›k artm›fl mortalite ile iliflkilidir (17).

Laktat düzeyi

Oksijen sunumu oksijen ihtiyac›n› karfl›lamak için
eflik de¤erin alt›na düfltü¤ünde, ihtiyaç sunuma ba¤›ml›
hale gelir ve dokular anaerobik metabolizma son ürünü
laktat üretir (15). Hiperlaktatemi flokun tipinden ba¤›m-
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s›z olarak daha kötü yan›tlar ile iliflkili bulunmufltur ve
flokun herhangi bir aflamas›nda laktat›n 4mmol L-1 üze-
rinde olmas› mortalite için ba¤›ms›z risk faktörüdür.
Septik floklu hastalarda laktat seviyesi artmadan dirençli
hipotansiyonun mortaliteye etkisinin s›n›rl› oldu¤u bil-
dirilmifltir (19). fiokun tan›s› ve flok resusitasyonunu
yönlendirme aç›s›ndan laktat temizlenme h›z› de¤erlen-
dirmeleri h›zl›, güvenilir, çabuk ulafl›labilir ve perifer-
den elde edilebilmesi nedeniyle de¤erlidir (2, 15). Tek
bafl›na laktat düzeyini de¤erlendirmek yerine laktat te-
mizlenme h›z›n›n de¤erlendirilmesinin daha de¤erli bir
parametre oldu¤u, ScvO2 ile klinisyene oksijen sunumu
ve metabolizmas› ile ilgili de¤erli bilgiler verdi¤i görüflü
yayg›nlaflmaktad›r (2). Resusitasyonun 6-24 saatleri ara-
s›nda 2 mmol L-1 üzerinde laktat düzeyi dirençli hiper-
laktatemi ile iliflkili iken, laktat seviyelerinde % 20-
60'tan fazla azalma mortalitede azalma ile iliflkili bulun-
mufltur (20, 21). Klinikte seri laktat ölçümlerinin (ilk 8
saatte her 2 saatte bir, sonras›nda her 8-12 saatte bir) baz
defisiti ile beraber de¤erlendirildi¤inde, sadece sonuçlar
ve prognozu de¤il ayn› zamanda tedaviyi de yönlendir-
meye yard›mc› olabilece¤i öngörülmektedir (2). Laktat
seviyelerinin tüm flok flüphesi olan hastalarda ölçülmesi,
tedavinin de¤erlendirilmesi ve rehberli¤i için seri öl-
çümler yap›lmas› önerilmektedir (21). Ancak unutulma-
mal›d›r ki hiperlaktatemi sadece hipoperfüzyonun de¤il
metabolik stresin bir belirtecidir ve baz› durumlarda do-
kularda hipoperfüzyon olmadan hemodinamik olarak
stabil hastalarda da gözlenebilmektedir (22).

Laktat temizlenme h›z› ve ScvO2 resüsitasyonun ola-
s› son noktas›d›r, düzeltilmesi ile mortaliteye potansiyel
yarar› gösterilmifltir. Ancak her iki de¤iflkeni de tek ba-
fl›na kullanmak yeterli de¤ildir, çal›flmalar iki de¤iflke-
nin birbirine üstünlü¤ünü göstermese de laktat düzeyi
hedef de¤ere ulafl›lamad›¤›nda ScvO2 düzelse bile prog-
nozun daha kötü oldu¤u bildirilmifltir (22). 

Doku oksijenasyonunu de¤erlendirirken, klinik mu-
ayene, laktat ve ScvO2 ölçümlerinin yorumlanarak de-
¤erlendirilmesi tek bafl›na CO'un monitörizasyonundan
daha amaca uygun bulunmufltur (23).

Bafllang›ç tedaviye yan›t vermeyen hastalarda

monitörizasyon 

Bafllang›ç tedaviye yan›t vermeyen veya kompleks
hastalar›n kardiyak disfonksiyonunun  derecesinin ve
uygun tedavi seçiminin belirlenmesi, ileri hemodinamik
de¤erlendirmeler olmadan zordur (3). Bafllang›ç tedavi-
ye ra¤men dirençli sirkulatuvar flok s›ras›nda, ek s›v› te-
davisi ve vazopressör tedaviyi de¤erlendirme aç›s›ndan
CO ölçüm endikasyonu mevcuttur (13). fiiddetli flok du-
rumlar›nda etiyolojiyi belirleme ve tedaviyi yönlendir-

mede sürekli/yar›-sürekli CO ve/veya SvO2 ölçümleri
pratikte uygulanmaktad›r (2). ARDS varl›¤›nda dilüsyo-
nel teknikler (transpulmoner termodilüsyon veya pul-
moner arter kateteri) önerilmektedir. Bu hastalarda
transpulmoner termodilüsyon sistemleri ile ekstravaskü-
ler akci¤er volümünü özellikle ARDS hastalar›nda de-
¤erlendirmek önemlidir, EKO'da fliddetli sa¤ ventriküler
disfonksiyon gösterilen hastalarda pulmoner arter kate-
teri kullan›labilir (2). S›v› tedavisinin risk yarar oran› bu
monitorizasyon sistemleri ile de¤erlendirilebilir (3, 13).

Pulmoner arter termodilüsyon

Pulmoner arter kateteri (PAK), kardiyak outputun
aral›kl› ölçümüne olanak sa¤lamaktad›r ve uygulamada
alt›n standartt›r (24). Kullan›m›ndaki avantaj, sa¤ atrium
bas›nc›, pulmoner arter bas›nc› (PAB) ve pulmoner arter
oklüzyon bas›nc› (PAOB) ölçülebilmesidir. Ekokardi-
yografi ile sa¤ ventrikül disfonksiyonu tan›mlanan has-
talarda, PAK ile CO'ya ek olarak PAB ve sa¤ atrium ba-
s›nc› ölçümü de önerilmektedir (24, 25). Bunun yan› s›-
ra SvO2, miks venöz karbondioksit bas›nc› ölçümü sa¤-
lanarak oksijen kullan›m› aç›s›ndan CO yeterlili¤i, hüc-
resel metabolizma ürünü olan CO2 temizlenmesinin ye-
terlili¤i de¤erlendirilebilir (2). Ancak invaziv bir yön-
tem olmas›, bir çok çal›flmada klinik sonuçlara yararl›
etkilerinin yeterli olmad›¤› ve 30 günlük mortaliteyi art-
t›rd›¤› yönünde sonuçlar yay›nlanm›flt›r (26, 27). Bu ne-
denle PAK yerine daha az invaziv yöntemlerin kullan›l-
mas› önerilmektedir (25). 

Arteriyel  nab›z kontur analizi

Tüm arteriyel  nab›z bas›nc› dalga formundan at›m
hacmi tahmini yapan minimal invaziv ve non-invaziv
araçlar, ventrikülo-arteriyel ba¤lant› esas›na dayan›r. Ar-
teriyel  nab›z bas›nc› ve konturu LV at›m hacmi ve arte-
riyel empedanstan elde edilir (6). Nab›z kontur analiz
sistemine as›l ilgi gösterilme sebebi gerçek zamanl›,
eksternal veya internal hacim de¤iflikliklerine CO yan›-
t›n›n h›zl› olmas›, s›v› yan›t›na PPV ve at›m hacmi var-
yasyonu (SVV) gibi dinamik parametrelerin otomatik
hesaplanmas›n› sa¤lamas›, PPV ve SVV ölçümünün uy-
gun olmayaca¤› spontan solunum mevcudiyeti vb. du-
rumlarda s›v› yan›tl›l›¤›n› de¤erlendirmeye olanak sa¤-
lamas›d›r (6, 28). Nab›z kontur CO ölçümünün ve elde
edilen di¤er de¤iflkenlerin güvenilirli¤i arteriyel  bas›nç
sinyalinin kalitesi ile direk ba¤lant›l›d›r (14).

Ankalibre Arteriyel  kontur analizi

Sistem kalibrasyon ihtiyac› olmadan CO, at›m hacmi,
SVV, sistemik vasküler direnci görüntülemeye olanak
sa¤lar (6, 25). Teorik olarak bu cihazlar›n avantaj› radi-
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yal arter kateteri kullanabilmesi ve kalibrasyona ihtiyaç
duymamas›d›r (2). Kardiyak dolum bas›nçlar›, global di-
yastol sonu hacim, ekstravasküler akci¤er hacmi, PPV
ve SVV hakk›nda bilgi vermez bu durum PAK ve trans-
pulmoner termodilüsyon yöntemi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
bir dezavantajd›r (6). fiu an mevcut sistem CO ölçümü
için nab›z kontur analizi ve volüm klemp metodunu kul-
lanmaktad›r, bu metod perioperatif dönem için uygun
görünmektedir (29). Ancak vazopresör ihtiyac› olan flok
hastalar›, istatistiksel düzeltme gerektiren standart d›fl›
durumlar, hemodinamik olarak unstabil hastada tekrar
kalibrasyon gereklili¤i, bu sistemleri güvenilmez yap-
makta ve kullan›m›n› s›n›rlamaktad›r (29, 30). 

Kalibre nab›z kontur analizi

Nab›z kontur analiz sistemi üzerinden gerçek za-
manl› sürekli CO ölçümü ve aral›kl› transpulmoner ter-
modilüsyon ölçümlerini kombine eder (25). Transpul-
moner termodilüsyon ve lityum dilüsyon monitörü ka-
libre nab›z kontur analiz yöntemleridir (6). 

Transpulmoner termodilüsyon

Transpulmoner termodilüsyon yöntemi PAK'den da-
ha az invaziv ancak yine de bir santral venöz ve femoral
arter kateterine ihtiyaç duyan invaziv bir yöntemdir (2).
So¤uk tuzlu su solüsyonunun superior vena kava etra-
f›nda bir vene enjeksiyonu ve sonras›nda femoral artere
yerlefltirilen ›s›ya duyarl› bir prob ile s›cakl›k de¤iflimini
ölçen termodilüsyon tekni¤idir (31). Termodilüsyon e¤-
risi ile aral›kl› CO ölçümü, kardiyak preload’›n göster-
gesi global enddiastolik volüm, kardiyak sistolik fonksi-
yonun göstergesi olan kardiyak fonksiyon indeksi ve
global EF de¤erlendirilmesine olanak sa¤lar (3). Özel-
likle pulmoner ödemin kantitatif ölçümü, ekstravasküler
akci¤er hacmi, pulmoner vasküler geçirgenlik indeksi,
preload yan›tlar›n› de¤erlendirilebilecek femoral arter
nab›z kontur analizi (PPV, SVV, pasif bacak yükseltme-
ye nab›z kontur CO yan›t›) ölçümüne olanak sa¤lar (2,
24). Kalibrasyon intervali her 8 saatte 1 veya sistemik
vasküler dirençte klinik olarak anlaml› bir de¤ifliklik ol-
du¤unda önerilmektedir (25). Daha az invaziv olmas› ve
pediatrik populasyonda da kullan›labilmesi gibi avantaj-
lar› yan›nda kateter iliflkili ve ifllem uygulanan yer ile il-
gili enflamasyon nadir olarak bildirilmifltir (32).

Lityum dilüsyon monitörü 

Santral ven veya periferik bir ven arac›l›¤›yla dolafl›-
ma verilen inidikatör izotonik lityum kloridin arteryel
kateter üzerindeki sensör arac›l›¤›yla konsantrasyon-za-
man e¤risi üzerinden aral›kl› CO, PPV ve SVV ölçümü
esas›na dayanmaktad›r (33). Monitör ayr›ca Arteriyel

kan bas›nc› dalga form kaynakl› sinyalleri, nab›z güç al-
goritmine dönüfltürerek, sürekli CO tahminine olanak
sa¤lar (3). Bununla birlikte, kalibrasyon için gerekli tek-
rarlayan dozlarda lityum bolusu intoksikasyona sebep
olabilmektedir ve maliyet yüksekli¤i gibi sak›ncalar› bu-
lunmaktad›r (6).

Transözefageal ekokardiyografi

Transözefageal ekokardiyografi ile minimal invaziv
ve gerçek zamanl› sürekli at›m hacmi ve CO ölçümü ya-
p›labilmektedir. Doppler bazl› method klinik pratikte
daha çok tercih edilmektedir. Sol ventrikül ç›k›fl yolunda
sürekli dalga doppler ile VTI ölçülebilir (25). Transöze-
fageal ekokardiyografi hemodinamik de¤erlendirmeye
ek olarak, ayn› zamanda volüm de¤erlendirmesi için LV
diyastol sonu alan›, ventriküler EF, miyokard kontrakti-
litesi, sa¤ ventrikül hakk›nda da bilgi verir (34). Prob
özefagusa kör olarak yerlefltirildi¤inden hipofarinks ve
özefagusta travmaya neden olabilir, bu nedenle gastroöze-
fageal patolojisi olan hastalarda önerilmemektedir (35).

Özefagus doppler

Desendan aorta kan ak›m›n›n h›z dalga formu ile sü-
rekli at›m hacmi ve CO ölçümü esas›na dayanmaktad›r
(36). Uygulama sedasyon veya genel anestezi alt›nda
yap›lmakla birlikte, ölçüm s›ras›nda hasta hareketi ile
sinyal kayb› meydana gelebilmektedir (25). Vücudun
üst ve alt k›s›mlar› aras›nda kesintisiz kan ak›m› esast›r
(36). Bunun yan›nda düzeltilmifl debi zaman› ve at›m
hacmi varyasyonu verileri elde edilebilir (13). Ancak
flok veya vazoaktif tedavi s›ras›nda arteriyel sempatik
tonus de¤ifliklikleri taraf›ndan etkilenebilmekte, hastalar›n
desendan aorta çap› ölçülmeyip hasta karakteristiklerinden
tahmin edildi¤inden hata paylar› olabilmektedir (37).

Noninvaziv CO de¤erlendirme yöntemleri

Günümüzde birçok farkl› noninvaziv CO ölçüm
yöntemleri tasarlanmaktad›r. Halen kullan›lmakta olan
birçok yöntemin belirli s›n›rlamalar› mevcuttur ve iyi-
lefltirme gerekmektedir (25). Bunlar bioimpedans/biore-
aktans, nab›z dalga transit zaman›, parsiyel karbondiok-
sit tekrar soluma, doppler methodlar› ve noninvaziv na-
b›z dalga analizidir (6, 25). Çal›flmalar noninvaziv sis-
temlerin do¤ru ve güvenilir CO tahminleri yapt›¤›n›
söylese de, onay çal›flmalar›n›n ço¤u rutin klinik pratik-
te tart›flmal› sonuçlar vermektedir ve flok s›ras›nda CO
tahmini için önerilmemektedir (38).

Bioempedans ve Bioreaktans

Torasik elektriksel bioempedans, torakstan geçen dü-
flük amplitüd yüksek frekansl› elektrik ak›m›n›n torasik
aort kan ak›m›nda neden oldu¤u de¤ifliklikler, elektrik-
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sel bioreaktans kardiyografi, torakstan geçen elektrik di-
rencinin frekans de¤ifliklikleri ile hemodinamik para-
metreleri ölçüm esas›na dayan›r (39).

Parsiyel CO2 tekrar soluma tekni¤i

Ekspire edilen CO2 konsantrasyonu indikatör olarak
kullan›larak, sürekli CO monitörizasyonuna olanak sa¤-
lar. Minimal invaziv bir yöntem olsa da hastalar›n entü-
be olmalar› gereklili¤i ve gaz de¤iflim anomalisi olan
hastalarda uygulanma zorlu¤u mevcuttur (25). 

Volüm klemp metodu

Tamamen noninvaziv, sürekli CO monitorizasyon
sistemi, sürekli kan bas›nc› ölçümü ve nab›z kontur ana-
lizi de¤erlendirmelerini kombine etmektedir. Sistem kan
bas›nc›, at›m hacmi, CO, SVV, PPV ve sistemik vaskü-
ler direnç parametrelerini sa¤lamaktad›r (25).

Nab›z dalgas› transit zaman› metodu

Sürekli ve gerçek zamanl› kardiyak output tahmini
için elektrokardiyogram ve pletismografik dalga formlu
pulse oksimetreye ihtiyaç duyar. Ancak bu aritmi mev-
cudiyeti ve periferik vazokonstrüksiyonu olan floktaki
hastalarda klinik olarak önerilmemektedir (40). 

Mikrosirkülasyonun monitörizasyonu

Mikrosirkülasyon monitörizasyonu alan›ndaki gelifl-
meler 10 y›ldan fazla süredir devam etmektedir (6, 41).
Makrosirkülasyonun bir de¤iflkeni olan CO'un monitori-
zasyonu klinisyenler taraf›ndan genellikle en s›k de¤er-
lendirilen yöntem iken, kompleks hemodinamik bozuk-
luklara sahip hastalarda mikrosirkülasyona de¤inmemek
gerçeklikten uzak bir yaklafl›m yöntemidir (42). Kritik
hastalarda mikrosirkülasyonu de¤erlendiren bir çok tek-
nik mevcut olmakla beraber, makrosirkülasyon ve mik-
rosirküasyonun disosiyasyonunu aç›klayan yatak bafl›
monitör bulunmamaktad›r (2). fiok durumunda perfüze
olan kapillerlerin hacmi azal›rken, mikrosirkülatuvar
perfüzyonda heterojenite art›fl› mevcuttur (41). Hemodi-
namik uyum, resusitasyon sistemik hemodinamik para-
metreleri (CO gibi) yerine koyarken, mikrosirkülasyon-
da efl zamanl› iyileflmeyi amaçlar. Resusitasyon, dolafl›m
ve oksijenasyonun sistemik de¤iflkenlerini normalize et-
meyi amaçlar, bu de¤iflkenlerde düzelme mikrosirkülas-
yonun perfüzyonunda paralel iyileflme ile sonuçlan›r ve
doku oksijenasyonunun restorasyonunu sa¤lar (42).
Mikrosirkülasyon verilerinin resusitasyon için rutin kulla-
n›m› yerine bu verileri hastalar›n karar verme ve tedavi sü-
recini iyilefltirmek için uygulama önerilmektedir (43).

Mikrosirkülasyonun direk görüntülenmesi, kolayca

eriflilebilen alanlarda yap›lan giriflimlerin mikrosirküla-
tuar ak›ma etkilerini de¤erlendirme olana¤› sa¤lar (44).
Kritik hastalarda doku perfüzyonunun monitörizasyonu
ilk olarak, periferik cilt perfüzyonunun de¤erlendirilme-
si yaklafl›m› ile bafllam›flt›r. Di¤er yandan baz› teknolo-
jik geliflmeler, tafl›nabilir video mikroskoplar›n klini¤e
girmesi ve yatak bafl› sublingual mikrosirkülasyonun de-
¤erlendirilmesi ile anlaml› bilgiler elde edilebilece¤inin
kan›tlar› giderek artmaktad›r (45). 

Non-invaziv sublingual video mikroskop, yanal
ak›m karanl›k alan görüntüleme tekni¤i ile sublingual
bölgenin mikrosirkülatuar kan ak›m›n› yatak bafl› görün-
tüleyerek iç organlar›n mikrosirkülasyonunun de¤erlen-
dirilmesine izin verir (46). Yanal ak›m karanl›k alan tek-
nolojisi, tafl›nabilir video sisteminde, dokuyu yeflil ›fl›k
yayan diyot ayd›nlat›r ve ›fl›¤› absorbe eden eritrositler
koyu renk, arka plan gri görünür (47). Görüntü kalitesi
sublingual mikrosirkülasyonu de¤erlendirirken önemli
bir problemdir. ‹fllemi yapan kiflinin deneyimi ve hasta-
n›n kooperasyonu görüntü kalitesini etkiler Yetersiz vi-
deo kalitesi yanl›fl mikrosirkülatuvar verilere sebep ola-
bilir; kan ak›m› sublingual mukozaya fazla bas›nç uygu-
land›¤›nda obstrükte olabilir, tükrük veya kan sonucu ar-
tefakt görüntülemeyi bozabilir (47). Mikrosirkülatuar
de¤iflkenler üzerine terapotik giriflimlerin etkileri göste-
rilse de, monitörizasyon ve mikrosirkülasyon hedefli te-
daviler için daha fazla çal›flma gerekmektedir (1).

SONUÇ

fiok resüsitasyonu; oksijen sunumunu düzeltme ve
yeterli organ fonksiyonlar›n› sa¤layarak uç organ hücre-
sel aktivitesinin düzeltilmesi s›ras›nda çoklu de¤erlen-
dirme ve giriflimleri içerir. Hastan›n metabolik durumu-
nu ideal olarak sa¤lama aç›s›ndan makrosirkülasyon,
mikrosirkülasyon ve hücresel metabolik durum birlikte
de¤erlendirilmelidir (15). 

Optimal s›v› yönetimi flokun hemodinamik yöneti-
minde köfle tafl›d›r (28). S›v› resüsitasyonunun risk/yarar
oran›n›n de¤erlendirilmesi için s›v› yan›t indekslerinin
yatak bafl› teknikler ile de¤erlendirilmesi yararl›d›r (6).
K›lavuzlar s›v› yan›tl›l›¤›n›n statik parametreler yerine
dinamik parametreler ile de¤erlendirilmesini önermekte-
dirler, ancak dinamik parametrelerin de mekanik venti-
latörde spontan solunumu olmayan hastalarda uygulan-
mas› gerekti¤i bilinmektedir (2). S›v› yan›tl›l›¤› bir çok
yönden de¤erlendirilse de kan›t düzeyi en yüksek test
birçok  yatak  bafl›  monitörizasyon  tekni¤i  ile  gerçek
zamanl› otomatik hesaplanabilen nab›z bas›nç varyasyo-
nudur (24).

Son y›llarda hemodinamik monitorizasyon teknikleri
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belirgin flekilde invazivden minimal invaziv/noinvaziv,
intermittan'dan sürekli ve gerçek zamanl› hemodinamik
de¤iflken ölçümüne do¤ru geliflmifltir. S›v› yan›tl›l›¤› in-
deksleri (PPV, SVV), ekstravasküler akci¤er volümü,
preload volümetrik ölçümleri gibi yeni parametreler da-
ha az invaziv hemodinamik monitörlere yerlefltirilmifl ve
kompleks floku olan hastalarda kullan›m›na olanak sa¤-
lam›flt›r (6). Minimal invaziv ve noninvaziv tekniklerin
kullan›m›n›n ana özelli¤i sürekli CO monitörizasyonu
yapabilmesi ve gerçek zamanl› s›v› yan›tlar›n› de¤erlen-
direbilmesidir. Noninvaziv hemodinamik monitörler flu
anki mevcut literatür de¤erlendirmesi ile floktaki hasta-
larda önerilmemektedir 

Gelece¤e bak›ld›¤›nda hemodinamik monitörizasyon
ve CO ölçüm yöntemlerinde PAK kullan›m›nda azalma
ile beraber, minimal invaziv ve noninvaziv tekniklerin
güvenilirli¤inin artaca¤› düflüncesi hakimdir (25) . Mini-
mal invaziv ve noninvaziv teknikler, iyi tan›mlanm›fl ve
hasta odakl› global hemodinamik parametreler ve mik-
rosikülasyon monitörizasyonuna yönelecektir. Kardiyak
output monitorizasyon araçlar›, sirkulatuar ve mikrosir-
külatuar resusitasyonun özellikle moleküler seviyedeki
etkinli¤ini odaklanarak de¤ifliklikleri saptama ve yans›t-
ma üzerine de¤iflece¤ini düflündürmektedir (42). 

fiimdiye kadar kaydedilen geliflmeler göstermektedir
ki; gelece¤in hemodinamik monitörizasyon yöntemleri
flüphesiz hasta bafl› ölçüm yapabilen non invaziv, cepte
tafl›nabilen ve teknolojik cihazlar›m›zla uyumlu olacakt›r. 

KAYNAKLAR

1. Vincent JL, De Backer D. Circulatory shock. N Engl J Med 2013;
369: 1726-1734.

2. Cecconi  M,  De  Backer  D,  Antonelli  M,  et  al.  Consensus  on
circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the
European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care
Med 2014; 40: 1795-815.

3. Jozwiak M, Monnet X, Teboul JL. Monitoring: from cardiac output
monitoring to echocardiography. Curr Opin Crit Care 2015; 21:
395-401.

4. Sakr Y, Reinhart K, Vincent JL, et al. Does dopamine administration
in shock influence outcome? Results of the Sepsis Occurrence in
Acutely  Ill  Patients  (SOAP)  Study.  Crit  Care  Med  2006;  34:
589-597.

5. De Backer D, Biston P, Devriendt J, et al. Comparison of dopamine
and norepinephrine in the treatment of shock. N Eng J Med 2010;
362: 779-789.

6. Teboul JL, Saugel B, Cecconi M, et al. Less invasive hemodynamic
monitoring in critically ill patients. Intensive Care Med 2016; 42:
1350-1359.

7. Abu-Zidan FM. Point-of-care ultrasound in critically ill patients:
Where do we stand? J Emerg Trauma Shock 2012; 5: 70-71.

8. Vignon P. What is new in critical care echocardiography? Crit Care
2018; 22: 40.

9. Beraud AS, Rizk NW, Pearl RG, Liang DH, Patterson AJ. Focused
transthoracic echocardiography during critical care medicine
training: curriculum implementation and evaluation of proficiency.
Crit Care Med 2013; 41: e179-e181.

10. Ha YR, Toh HC. Clinically integrated multi-organ point-of-care
ultrasound for undifferentiated respiratory difficulty, chest pain,
or shock: a critical analytic review. J Intensive Care 2016; 4: 54.

11. Wetterslev M, Møller-Sørensen H, Johansen RR, Perner A.
Systematic   review   of   cardiac   output   measurements   by
echocardiography  vs.  thermodilution:  the  techniques  are  not
interchangeable. Intensive Care Med 2016; 42: 1223-1233.

12. Charron C, Caille V, Jardin F, Vieillard-Baron A. Echocardiographic
measurement of fluid responsiveness. Curr Opin Crit Care 2006;
12: 249-254.

13. Saugel B, Vincent JL. Cardiac output monitoring: how to choose
the optimal method for the individual patient. Curr Opin Crit Care
2018; 24: 165-172.

14. Esper SA, Pinsky MR. Arterial waveform analysis. Best Pract Res
Clin Anaesthesiol 2014; 28: 363-380.

15. Joshi R, de Witt B, Mosier JM. Optimizing oxygen delivery in the
critically  ill:  the  utility  of  lactate  and  central  venous  oxygen
saturation (ScvO2) as a roadmap of resuscitation in shock. J Emerg
Med 2014; 47: 493-500.

16. Ekbal NJ, Dyson A, Black C, Singer M. Monitoring tissue perfusion,
oxygenation, and metabolism in critically ill patients. Chest 2013;
143: 1799-1808.

17. Vallet B, Pinsky MR, Cecconi M. Resuscitation of patients with
septic shock: please "mind the gap"! Intensive Care Med 2013;
39: 1653-1655.

18. Marik PE, Cavallazzi R. Does the central venous pressure predict
fluid responsiveness? An updated meta-analysis and a plea for some
common sense. Crit Care Med 2013; 41: 1774-1781.

19. Hernandez G, Castro R, Romero C, et al. Persistent sepsis-induced
hypotension without hyperlactatemia: is it really septic shock? J
Crit Care 2011; 26: 435.e9-e14.

20. Zhou J, Song J, Gong S, Li L, Zhang H, Wang M. Persistent
hyperlactatemia-high central venous-arterial carbondioxide to
arterial-venous oxygen content ratio is associated with poor
outcomes in early resuscitation of septic shock. Am J Emerg Med
2017; 35: 1136-1141.

21. Haas SA, Lange T, Saugel B, et al. Severe hyperlactatemia, lactate
clearance and mortality in unselected critically ill patients. Intensive
Care Med 2016; 42: 202-210.

22. Puskarich MA, Trzeciak S, Shapiro NI, et al. Prognostic value
and agreement of achieving lactate clearance or central venous
oxygen saturation goals during early sepsis resuscitation. Acad
Emerg Med 2012; 19: 252-258.

23. Monnet X, Teboul JL. Cardiac output monitoring: throw it out…
or keep it? Crit Care 2018; 22: 35.

24. Monnet X, Teboul JL. Assessment of volume responsiveness
during mechanical ventilation: recent advances. Crit Care 2013;
17: 217.

25. Sangkum L, Liu GL, Yu L, Yan H, Kaye AD, Liu H. Minimally
invasive or noninvasive cardiac output measurement: an update. J
Anesth 2016; 30: 461-480.



Journal of Anesthesia - JARSS 2018; 26 (4): 215 - 222 Kipri and Çal›flkan: Shock and monitorization

222

26. Richard C, Warszawski J, Anguel N, et al. Early use of the pulmonary
artery catheter and outcomes in patients with shock and acute
respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial. JAMA
2003; 290: 2713-2720.

27. Schwann NM, Hillel Z, Hoeft A, et al. Lack of effectiveness of
the pulmonary artery catheter in cardiac surgery. Anesth Analg
2011; 113: 994-1002.

28. Marik PE, Monnet X, Teboul JL. Hemodynamic parameters to
guide fluid therapy. Ann Intensive Care 2011; 1: 1.

29. Monnet X, Picard F, Lidzborski E, et al. The estimation of cardiac
output by the Nexfin device is of poor reliability for tracking the
effects of a fluid challenge. Crit Care 2012; 16: R212.

30. Hamzaoui O, Monnet X, Richard C, Osman D, Chemla D, Teboul
JL. Effects of changes in vascular tone on the agreement between
pulse contour and transpulmonary thermodilution cardiac output
measurements within an up to 6-hour calibration-free period. Crit
Care Med 2008; 36: 434-440.

31. Monnet X, Persichini R, Ktari M, Jozwiak M, Richard C, Teboul JL.
Precision of the transpulmonary thermodilution measurements.
Crit Care 2011; 15: R204.

32. Belda FJ, Aguilar G, Teboul JL, et al. Complications related to
less-invasive haemodynamic monitoring. Br J Anaesth 2011; 106:
482-486.

33. Reuter DA, Huang C, Edrich T, Shernan SK, Eltzschig HK.
Cardiac output monitoring using indicator-dilution techniques:
basics, limits, and perspectives. Anesth Analg 2010; 110: 799-811.

34. Liu H, Kalarickal PL, Tong Y, et al. Perioperative considerations of
patients with pulmonary hypertension. In: Elwing JM, Panos RJ,
editors. Chapter 9. InTech Publisher; 2013. doi:10.5772/56056.

35. Kallmeyer IJ, Collard CD, Fox JA, Body SC, Shernan SK. The
safety of intraoperative transesophageal echocardiography: a case
series of 7200 cardiac surgical patients. Anesth Analg 2001; 92:
1126-1130.

36. Cholley BP, Singer M. Esophageal Doppler: noninvasive cardiac
output monitor. Echocardiography 2003; 20: 763-769.

37. Monnet X, Chemla D, Osman D, et al. Measuring aortic diameter
improves accuracy of esophageal Doppler in assessing fluid
responsiveness. Crit Care Med 2007; 35: 477-482.

38. Saugel  B,  Cecconi  M,  Wagner  JY,  Reuter  DA.  Noninvasive
continuous cardiac output monitoring in perioperative and intensive
care medicine. Br J Anaesth 2015; 114: 562-575.

39. Lee AJ, Cohn JH, Ranasinghe JS. Cardiac output assessed by
invasive and minimally invasive techniques. Anesthesiol Res
Pract 2011; 2011: 475151.

40. Marik PE. Noninvasive cardiac output monitors: a state-of the-art
review. J Cardiothorac Vasc Anesth 2013; 27: 121-134.

41. Sakr Y, Dubois MJ, De Backer D, Creteur J, Vincent JL. Persistent
microcirculatory alterations are associated with organ failure and
death in patients with septic shock. Crit Care Med 2004; 32:
1825-1831.

42. Ince C. Hemodynamic coherence and the rationale for monitoring
the microcirculation. Crit Care 2015; 19(Suppl 3): S8.

43. Naumann  DN,  Lima  A.  Could  resuscitation  be  based  on
microcirculation data? No. Intensive Care Med 2018; 44: 947-949.

44. De Backer D, Hollenberg S, Boerma C, et al. How to evaluate the
microcirculation: report of a round table conference. Crit Care
2007; 11: R101.

45. Dubin A, Henriquez E, Hernández G. Monitoring peripheral
perfusion and microcirculation. Curr Opin Crit Care 2018; 24:
173-180.

46. Donati A, Domizi R, Damiani E, Adrario E, Pelaia P, Ince C.
From macrohemodynamic to the microcirculation. Crit Care Res
Pract 2013; 2013: 892710. 

47. Damiani E, Ince C, Scorcella C, et al. Impact of microcirculatory
video quality on the evaluation of sublingual microcirculation in
critically ill patients. J Clin Monit Comput 2017; 31: 981-988.


