Anestezi Dergisi 2018; 26 (4): 215 - 222

Kipri ve Çal›ﬂkan: ﬁok ve monitörizasyon

DERLEME / REVIEW

YOĞUN BAKIMDA SİRKULATUVAR ŞOK VE MONİTÖRİZASYON
YÖNTEMLERİ
CIRCULATORY SHOCK AND MONITORIZATION TECHNIQUES IN
INTENSIVE CARE UNIT
Meltem K‹PR‹, Esra ÇALIfiKAN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Başkent University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey

ÖZ
Sirkülatuvar ﬂok hayat› tehdit eden akut dolaﬂ›m yetmezli¤i olarak tan›mlanmaktad›r. Uygun hemodinamik monitorizasyon ﬂokun mevcut faz›na, kompleksli¤ine ve baﬂlang›ç tedaviye yan›t›na göre de¤iﬂmektedir. Yatak baﬂ› monitörizasyon teknikleri hemodinamik 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. Baﬂlang›ç tedaviye yan›t veren ﬂiddetli olmayan ﬂoku olan hastalarda ileri hemodinamik monitorizasyona gerek olmad›¤› görüﬂü yayg›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 hemodinamik monitorizasyon teknikleri belirgin ﬂekilde invazivden minimal invaziv/noinvazive, intermittan'dan sürekli ve gerçek zamanl› hemodinamik de¤iﬂken ölçümüne do¤ru geliﬂmiﬂtir. Gelecekte hemodinamik monitörizasyon ﬂüphesiz non invaziv, cepte taﬂ›nabilen, teknolojik cihazlarla uyumlu olaca¤› yönündedir.
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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 clinican 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 monitorization 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 therapy is not appropriate or in complex cases and measuring cardiac output is indicated. In recent years hemodynamic monitorization techniques have evolved markedly from invasive to minimal/noninvasive, intermittant to continuous and real time hemodynamic 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 yetmezli¤i olarak tan›mlanmaktad›r, ﬂok s›ras›nda kardiyak
outputta (CO) azalma ve dokularda hipoperfüzyon sonucunda mikrosirkulatuar hipoksi geliﬂmektedir (1). Dokular›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 sebep oldu¤u semptomlar ise; so¤uk, nemli bir cilt, idrar
ç›k›ﬂ›nda azalma (<0.5 ml kg-1 sa-1), mental durumda bozulma, bozulmuﬂ mikrosirkülasyon sonras› akrosiyanoz
ve santral-parmak ucu ›s› gradiyent art›ﬂ›d›r. Ancak bununla birlikte doku perfüzyonu ve oksijenasyon anlaml›
olarak azalsa da kompansatuvar mekanizmalar sebebiyle 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 hastalar›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, anafilaksi, intoksiyon) izlemektedir (5).
ﬁok tan›s› t›bbi öykü ve fizik muayeneyi de içeren
ayr›nt›l› klinik de¤erlendirme, hemodinamik ve biyokimyasal parametrelerin ölçümü esas›na dayal›d›r (1).
Yo¤un bak›m ünitelerinde büyük bir problem haline gelen 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 teknikleri hemodinamik durumun ve tedaviye yan›t›n de¤erlendirilmesi aç›s›ndan klinisyene yard›mc›d›r (6).

geliﬂme minimal veya total noninvaziv tekniklerle hemodinamik monitorizasyon uygulama stratejilerinin geliﬂmekte olmas›d›r.
Baﬂlang›ç monitörizasyon yöntemleri
Klinik de¤erlendirmeden elde edilen bilgilerle beraber altta yatan sebeplerin aç›klanmas›, temel hemodinamik monitorizasyon ve ﬂokun evresini belirlemede seçilecek baﬂlang›ç monitörizasyonu takip ve tedavi plan›
aç›s›ndan önemlidir (6). ﬁok tablosunda olan hastalar›n
klinik de¤erlendirmelerine ek olarak, hemodinamik yönden de¤erlendirilmelerinde temel monitörizasyon yöntemleri olan santral venöz ve arteriyel kateterizasyon ve
ekokardiyografi ilk seçenek yaklaﬂ›m olarak önerilmektedir (1, 3). E¤er uygulanan tedavi yaklaﬂ›m› ve monitörizasyon yöntemi ile hemodinamik stabilite sa¤lanabiliyorsa mevcut monitörizasyon yöntemine ﬂok klini¤i dü-
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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).

Durum h›zl›ca tersine çevrilmedi¤i sürece sirkülatuvar ﬂok hastalar›nda arteriyel ve venöz kateter yerleﬂtirilmesi ve erken ekokardiyografi uygulamas› konusunda
yayg›n bir fikir birli¤i mevcuttur (1, 2). Son y›llarda sirkülatuvar ﬂok monitörizasyonunda yaﬂanan en önemli
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zeltilene kadar devam edilebilir. Baﬂlang›ç tedaviye yan›t veren ﬂiddetli olmayan ﬂoku olan hastalarda ileri hemodinamik monitorizasyona gerek olmad›¤› görüﬂü
yayg›nd›r (2).
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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 peritoneal 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 opsiyonu seçmeye ve tedaviye yan›t› de¤erlendirmeye yard›mc› olmaktad›r (8). Ekokardiyografi sürekli bir hemodinamik monitörizasyon sa¤lamaz ancak akci¤er ve
IVC'den al›nan enformasyon sonras›nda probun subksifoid düzleme yönlendirildi¤inde kalpten al›nan bilgiler,
izole yorumlardan ziyade entegre de¤erlendirme ile ﬂok
etyolojisini belirlemede alt›n standartt›r. Noninvaziv olmas›, 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 uygulanarak sistolik ve diyastolik ventrikül fonksiyonlar›
hakk›nda bilgi al›nabilir (3,11). Sol ventrikül (LV) ejeksiyon fraksiyonu (EF) ölçümü ile LV kontraktilitesi hakk›nda bilgi, subaortik ak›m h›z zaman integrali (VTI) ve
LV ç›k›ﬂ yolu ölçümleri ile at›m hacmi ve CO tahminleri, sol kalp diyastolik fonksiyonu, dolum bas›nçlar›, sa¤
ventrikül fonksiyonu hakk›nda bilgi verebilir. Bunlara
ek olarak, subaortik maksimum h›z, IVC çap›, pasif bacak yükseltmeye subaortik VTI yan›t› analizleri gibi dinamik parametreler ile s›v› yan›tl›l›¤› da de¤erlendirilebilir (3, 10, 12).
‹nvaziv arteriyel kateter
Arteriyel kateter kullan›larak kan bas›nc› monitörizasyonu, ﬂok durumlar›nda s›k kullan›lan en basit yöntemlerden biridir. Vazopressör tedavi alan veya baﬂlang›ç tedaviye yan›t vermeyen hastalarda sürekli kan bas›nc› monitorizasyonu önerilmektedir (2). Arteriyel kateterizasyon, nab›z dalga analizi ve arteriyel bas›nç dalga formunun matematiksel analizi ile LV afterload'› hakk›nda bilgi veren sistolik arter bas›nç monitörizasyonuna, arteriyel tonusun indikatörü diyastolik arter bas›nc›
ve at›m hacmi ölçümüne ve dolay›s›yla sürekli CO tahminine olanak sa¤lar (13, 14). Hemodinamik resüsitasyon hedefli organ perfüzyon bas›nc›n› belirleyen ortalama arter bas›nc› (OAB) ve at›m hacminin indikatörü
olan nab›z bas›nc›n›n gerçek zamanl› sürekli monitörizasyonuna, s›v› tedavisine yan›t› de¤erlendirmede nab›z
bas›nç varyasyonunun (PPV) hesaplanmas›na olanak

Kipri ve Çal›ﬂkan: ﬁok ve monitörizasyon

sa¤lar (2, 6). Arteriyel kan gaz›n›n tekrarlayan örneklemesine 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 gereklidir (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› göstergesidir (15). Miks venöz oksijen saturasyonu (SvO2)
ölçümü invaziv pulmoner arter kateterizasyonu gerektirdi¤inden, pratikte ScvO2 kateterin ucu kava-atrial bileﬂkeye yerleﬂtirildi¤inde %2-3’lük fark ile ölçülebilir, h›zl› ve gerçekçi sonuç vermektedir (15, 16). Sa¤l›kl› hastalarda kritik ekstraksiyon eﬂik de¤eri 0.7’dir, bu de¤erin alt›nda yetersiz global oksijen sunumu, yetersiz doku
perfüzyonu, anaerobik metabolizma (laktat üretimi) baﬂlar (6). Ancak literatürde yap›lan çal›ﬂmalarda; normal/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¤erlendirmede statik bir parametre olan CVP de¤eri s›n›rl› ve art›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 birleﬂtirildi¤inde, pCO2 aç›¤› hesaplanmas›na olanak sa¤lar
(6). Santral venöz veya miks venöz ile arteriyel karbondioksit 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 ekstraksiyonunda bozulmay› de¤erlendirmede iyi bir indikatördür (6, 17). Bu de¤er resusitasyon s›ras›nda, uygulaman›n yeterlili¤i konusunda fikir verebilmektedir. De¤er
>6mmHg iken ScvO2 %70 eﬂik de¤ere ulaﬂsa bile yetersiz 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 üzerinde olmas› mortalite için ba¤›ms›z risk faktörüdür.
Septik ﬂoklu hastalarda laktat seviyesi artmadan dirençli
hipotansiyonun mortaliteye etkisinin s›n›rl› oldu¤u bildirilmiﬂtir (19). ﬁokun tan›s› ve ﬂok resusitasyonunu
yönlendirme aç›s›ndan laktat temizlenme h›z› de¤erlendirmeleri h›zl›, güvenilir, çabuk ulaﬂ›labilir ve periferden elde edilebilmesi nedeniyle de¤erlidir (2, 15). Tek
baﬂ›na laktat düzeyini de¤erlendirmek yerine laktat temizlenme 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 aras›nda 2 mmol L-1 üzerinde laktat düzeyi dirençli hiperlaktatemi ile iliﬂkili iken, laktat seviyelerinde % 2060'tan fazla azalma mortalitede azalma ile iliﬂkili bulunmuﬂtur (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 yönlendirmeye yard›mc› olabilece¤i öngörülmektedir (2). Laktat
seviyelerinin tüm ﬂok ﬂüphesi olan hastalarda ölçülmesi,
tedavinin de¤erlendirilmesi ve rehberli¤i için seri ölçümler yap›lmas› önerilmektedir (21). Ancak unutulmamal›d›r ki hiperlaktatemi sadece hipoperfüzyonun de¤il
metabolik stresin bir belirtecidir ve baz› durumlarda dokularda hipoperfüzyon olmadan hemodinamik olarak
stabil hastalarda da gözlenebilmektedir (22).
Laktat temizlenme h›z› ve ScvO2 resüsitasyonun olas› son noktas›d›r, düzeltilmesi ile mortaliteye potansiyel
yarar› gösterilmiﬂtir. Ancak her iki de¤iﬂkeni de tek baﬂ›na kullanmak yeterli de¤ildir, çal›ﬂmalar iki de¤iﬂkenin birbirine üstünlü¤ünü göstermese de laktat düzeyi
hedef de¤ere ulaﬂ›lamad›¤›nda ScvO2 düzelse bile prognozun daha kötü oldu¤u bildirilmiﬂtir (22).
Doku oksijenasyonunu de¤erlendirirken, klinik muayene, 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 tedaviye ra¤men dirençli sirkulatuvar ﬂok s›ras›nda, ek s›v› tedavisi ve vazopressör tedaviyi de¤erlendirme aç›s›ndan
CO ölçüm endikasyonu mevcuttur (13). ﬁiddetli ﬂok durumlar›nda etiyolojiyi belirleme ve tedaviyi yönlendir-
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mede sürekli/yar›-sürekli CO ve/veya SvO2 ölçümleri
pratikte uygulanmaktad›r (2). ARDS varl›¤›nda dilüsyonel teknikler (transpulmoner termodilüsyon veya pulmoner arter kateteri) önerilmektedir. Bu hastalarda
transpulmoner termodilüsyon sistemleri ile ekstravasküler akci¤er volümünü özellikle ARDS hastalar›nda de¤erlendirmek önemlidir, EKO'da ﬂiddetli sa¤ ventriküler
disfonksiyon gösterilen hastalarda pulmoner arter kateteri 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. Ekokardiyografi ile sa¤ ventrikül disfonksiyonu tan›mlanan hastalarda, PAK ile CO'ya ek olarak PAB ve sa¤ atrium bas›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, hücresel metabolizma ürünü olan CO2 temizlenmesinin yeterlili¤i de¤erlendirilebilir (2). Ancak invaziv bir yöntem olmas›, bir çok çal›ﬂmada klinik sonuçlara yararl›
etkilerinin yeterli olmad›¤› ve 30 günlük mortaliteyi artt›rd›¤› yönünde sonuçlar yay›nlanm›ﬂt›r (26, 27). Bu nedenle PAK yerine daha az invaziv yöntemlerin kullan›lmas› 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. Arteriyel nab›z bas›nc› ve konturu LV at›m hacmi ve arteriyel 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 varyasyonu (SVV) gibi dinamik parametrelerin otomatik
hesaplanmas›n› sa¤lamas›, PPV ve SVV ölçümünün uygun olmayaca¤› spontan solunum mevcudiyeti vb. durumlarda 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 diyastol sonu hacim, ekstravasküler akci¤er hacmi, PPV
ve SVV hakk›nda bilgi vermez bu durum PAK ve transpulmoner 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 kullanmaktad›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 yapmakta ve kullan›m›n› s›n›rlamaktad›r (29, 30).
Kalibre nab›z kontur analizi
Nab›z kontur analiz sistemi üzerinden gerçek zamanl› sürekli CO ölçümü ve aral›kl› transpulmoner termodilüsyon ölçümlerini kombine eder (25). Transpulmoner termodilüsyon ve lityum dilüsyon monitörü kalibre nab›z kontur analiz yöntemleridir (6).
Transpulmoner termodilüsyon
Transpulmoner termodilüsyon yöntemi PAK'den daha 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 etraf›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 göstergesi global enddiastolik volüm, kardiyak sistolik fonksiyonun göstergesi olan kardiyak fonksiyon indeksi ve
global EF de¤erlendirilmesine olanak sa¤lar (3). Özellikle 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 yükseltmeye 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 oldu¤unda önerilmektedir (25). Daha az invaziv olmas› ve
pediatrik populasyonda da kullan›labilmesi gibi avantajlar› yan›nda kateter iliﬂkili ve iﬂlem uygulanan yer ile ilgili 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-zaman e¤risi üzerinden aral›kl› CO, PPV ve SVV ölçümü
esas›na dayanmaktad›r (33). Monitör ayr›ca Arteriyel
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kan bas›nc› dalga form kaynakl› sinyalleri, nab›z güç algoritmine dönüﬂtürerek, sürekli CO tahminine olanak
sa¤lar (3). Bununla birlikte, kalibrasyon için gerekli tekrarlayan dozlarda lityum bolusu intoksikasyona sebep
olabilmektedir ve maliyet yüksekli¤i gibi sak›ncalar› bulunmaktad›r (6).
Transözefageal ekokardiyografi
Transözefageal ekokardiyografi ile minimal invaziv
ve gerçek zamanl› sürekli at›m hacmi ve CO ölçümü yap›labilmektedir. Doppler bazl› method klinik pratikte
daha çok tercih edilmektedir. Sol ventrikül ç›k›ﬂ yolunda
sürekli dalga doppler ile VTI ölçülebilir (25). Transözefageal ekokardiyografi hemodinamik de¤erlendirmeye
ek olarak, ayn› zamanda volüm de¤erlendirmesi için LV
diyastol sonu alan›, ventriküler EF, miyokard kontraktilitesi, sa¤ ventrikül hakk›nda da bilgi verir (34). Prob
özefagusa kör olarak yerleﬂtirildi¤inden hipofarinks ve
özefagusta travmaya neden olabilir, bu nedenle gastroözefageal patolojisi olan hastalarda önerilmemektedir (35).
Özefagus doppler
Desendan aorta kan ak›m›n›n h›z dalga formu ile sürekli 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 iyileﬂtirme gerekmektedir (25). Bunlar bioimpedans/bioreaktans, nab›z dalga transit zaman›, parsiyel karbondioksit tekrar soluma, doppler methodlar› ve noninvaziv nab›z dalga analizidir (6, 25). Çal›ﬂmalar noninvaziv sistemlerin do¤ru ve güvenilir CO tahminleri yapt›¤›n›
söylese de, onay çal›ﬂmalar›n›n ço¤u rutin klinik pratikte tart›ﬂmal› sonuçlar vermektedir ve ﬂok s›ras›nda CO
tahmini için önerilmemektedir (38).
Bioempedans ve Bioreaktans
Torasik elektriksel bioempedans, torakstan geçen düﬂük 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 direncinin frekans de¤iﬂiklikleri ile hemodinamik parametreleri 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 entübe 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 analizi de¤erlendirmelerini kombine etmektedir. Sistem kan
bas›nc›, at›m hacmi, CO, SVV, PPV ve sistemik vasküler 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 mevcudiyeti ve periferik vazokonstrüksiyonu olan ﬂoktaki
hastalarda klinik olarak önerilmemektedir (40).
Mikrosirkülasyonun monitörizasyonu
Mikrosirkülasyon monitörizasyonu alan›ndaki geliﬂmeler 10 y›ldan fazla süredir devam etmektedir (6, 41).
Makrosirkülasyonun bir de¤iﬂkeni olan CO'un monitorizasyonu klinisyenler taraf›ndan genellikle en s›k de¤erlendirilen yöntem iken, kompleks hemodinamik bozukluklara sahip hastalarda mikrosirkülasyona de¤inmemek
gerçeklikten uzak bir yaklaﬂ›m yöntemidir (42). Kritik
hastalarda mikrosirkülasyonu de¤erlendiren bir çok teknik mevcut olmakla beraber, makrosirkülasyon ve mikrosirküasyonun disosiyasyonunu aç›klayan yatak baﬂ›
monitör bulunmamaktad›r (2). ﬁok durumunda perfüze
olan kapillerlerin hacmi azal›rken, mikrosirkülatuvar
perfüzyonda heterojenite art›ﬂ› mevcuttur (41). Hemodinamik uyum, resusitasyon sistemik hemodinamik parametreleri (CO gibi) yerine koyarken, mikrosirkülasyonda eﬂ zamanl› iyileﬂmeyi amaçlar. Resusitasyon, dolaﬂ›m
ve oksijenasyonun sistemik de¤iﬂkenlerini normalize etmeyi amaçlar, bu de¤iﬂkenlerde düzelme mikrosirkülasyonun perfüzyonunda paralel iyileﬂme ile sonuçlan›r ve
doku oksijenasyonunun restorasyonunu sa¤lar (42).
Mikrosirkülasyon verilerinin resusitasyon için rutin kullan›m› yerine bu verileri hastalar›n karar verme ve tedavi sürecini iyileﬂtirmek için uygulama önerilmektedir (43).
Mikrosirkülasyonun direk görüntülenmesi, kolayca
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eriﬂilebilen alanlarda yap›lan giriﬂimlerin mikrosirkülatuar ak›ma etkilerini de¤erlendirme olana¤› sa¤lar (44).
Kritik hastalarda doku perfüzyonunun monitörizasyonu
ilk olarak, periferik cilt perfüzyonunun de¤erlendirilmesi yaklaﬂ›m› ile baﬂlam›ﬂt›r. Di¤er yandan baz› teknolojik 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› görüntüleyerek iç organlar›n mikrosirkülasyonunun de¤erlendirilmesine izin verir (46). Yanal ak›m karanl›k alan teknolojisi, 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 hastan›n kooperasyonu görüntü kalitesini etkiler Yetersiz video kalitesi yanl›ﬂ mikrosirkülatuvar verilere sebep olabilir; kan ak›m› sublingual mukozaya fazla bas›nç uyguland›¤›nda obstrükte olabilir, tükrük veya kan sonucu artefakt görüntülemeyi bozabilir (47). Mikrosirkülatuar
de¤iﬂkenler üzerine terapotik giriﬂimlerin etkileri gösterilse de, monitörizasyon ve mikrosirkülasyon hedefli tedaviler için daha fazla çal›ﬂma gerekmektedir (1).
SONUÇ
ﬁok resüsitasyonu; oksijen sunumunu düzeltme ve
yeterli organ fonksiyonlar›n› sa¤layarak uç organ hücresel aktivitesinin düzeltilmesi s›ras›nda çoklu de¤erlendirme ve giriﬂimleri içerir. Hastan›n metabolik durumunu ideal olarak sa¤lama aç›s›ndan makrosirkülasyon,
mikrosirkülasyon ve hücresel metabolik durum birlikte
de¤erlendirilmelidir (15).
Optimal s›v› yönetimi ﬂokun hemodinamik yönetiminde 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 önermektedirler, ancak dinamik parametrelerin de mekanik ventilatörde spontan solunumu olmayan hastalarda uygulanmas› 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 varyasyonudur (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›¤› indeksleri (PPV, SVV), ekstravasküler akci¤er volümü,
preload volümetrik ölçümleri gibi yeni parametreler daha 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¤erlendirebilmesidir. Noninvaziv hemodinamik monitörler ﬂu
anki mevcut literatür de¤erlendirmesi ile ﬂoktaki hastalarda 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) . Minimal invaziv ve noninvaziv teknikler, iyi tan›mlanm›ﬂ ve
hasta odakl› global hemodinamik parametreler ve mikrosikülasyon monitörizasyonuna yönelecektir. Kardiyak
output monitorizasyon araçlar›, sirkulatuar ve mikrosirkülatuar resusitasyonun özellikle moleküler seviyedeki
etkinli¤ini odaklanarak de¤iﬂiklikleri saptama ve yans›tma 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.
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