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10. Abdominal travma nedeniyle oluşan hemorajik şokta, 
endokrin sistem ve sempatik sistemin uyarılmasıyla 
aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

A) Vasküler dirençte artma  B) Takipne
C) Düşük baz fazlalığı   D) Düşük kardiyak output

E) Hipoglisemi
Doğru cevap: E

11. Şok tanısı alan bir hastada, laktat metabolizmasıyla   
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Pirüvat, laktat dehidrogenaz ile laktata dönüşür
B)  Laktat birikimi, indirekt olarak hipoksi derinliğini gösterir
C)  Biriken laktat karaciğer ve böbrek tarafından metabolize 

edilir
D)  Hastaya oksijen verilerek laktat seviyesi düzeltir
E)  Laktat düzeyi şokun derinliğini gösterir

Doğru cevap: D

12. Aşağıdakilerden hangisi doku oksijenizasyonunun 
artması için faydalı değildir?

A) pCO2’nin azalması   B) Hipertermi
C) 2-3 difosfogliserat artışı  D) Pirüvat kinaz eksikliği

E) Asidoz
Doğru cevap: A

13. Hemoglobin-oksijen disosiasyon eğrisinin sola kayması 
durumunda hemoglobinin oksijene affinitesi artar. 
Aşağıdakilerden hangisi hemoglobin eğrisini sola 
kaydırır?

A) Akut alkaloz      
B) 2,3 dihidrofosfogliserat
C) pH; 7,2-7,3 arasında olması
D) Hipoksi
E) Asidoz

Doğru cevap: A

14. Şok/yaralanma hastasında aşağıdaki biyokimyasal 
değişikliklerden hangisi görülmez?

A) Hipoglisemi      B) Laktik asidoz
C) Hipertrigliseridemi    D) Hiperpotasemi

E) Negatif nitrojen dengesi
Doğru cevap: A

15. Hipovolemik şok tablosunun yerleşmiş olduğu bir 
hastada,  aşağıdakilerden  hangisi görülmez?

A) Oligüri                    B) Periferik vazokonstriksiyon
C) Viskozitede artma       D) Bilinç bulanıklığı

E) Bradikardi
Doğru cevap: E

16. Hemorajik şokun şiddetini belirlemede aşağıdaki 
parametrelerden hangisi en uygundur?

A) Hematokrit düzeyi    B) Sistolik kan basıncı
C) Nabız atım sayısı    D) Asidemi

E) Abdominal kompartman basıncı
Doğru cevap: D

17. Aşağıdakilerden hangisi hasar kontrol resüsitasyonunun 
özelliklerinden biri değildir? 

A)  Kanamanın cerrahi olarak kontrol altına alınmasına kadar 
uygulanabilmesi

B)  Kristaloid sıvıların yüksek hacimde kullanılması
C)  Sistolik kan basıncının 90 mmHg’de tutulmasının 

hedeflenmesi
D)  Koagülopatinin önlenmeye çalışılması
E)  Kan ürünlerinin, resüsitasyonun erken dönemlerinden 

başlayarak kullanılması

Doğru cevap: B

18. Kanaması olan bir travma hastasının resüsitasyonu 
sırasında fazla sıvı verilmesi önerilmez. Bahsedilen kısıtlı 
sıvı resüsitasyonu hangi aşamada sonlandırılmalıdır?

A) Kanama kontrolü sağlandığında
B) Hasta acil servise geldiğinde
C) Hipotansiyon geliştiğinde
D) Hasta yoğun bakıma ulaştığında
E) Asidoz geliştiğinde

Doğru cevap: A

19. Şok tedavisinin en temel ögesi hangisidir?

A) Acil pozitif inotrop ajanlar verilmesi
B) Uygun sıvı replasmanı
C) Diüretik uygulanması
D) Dijitalize etmek
E) Acil entübasyon

Doğru cevap: B

20. Hipovolemik şoktaki bir hastanın ilk resüsitasyonu için 
aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?

A) Hipertonik NaCl                           B) Albümin
C) 0 Rh (-) eritrosit süspansiyonu               D) Ringer laktat

E) %10’luk Dekstroz
Doğru cevap: D

21. Akut hemorajik şokta metabolik asidozu düzeltmek 
için aşağıdakilerden hangisinin ilk etapta yapılması 
uygundur?

A)   Ringer laktat ve kan transfüzyonu
B)   Kan pH’ı normale gelinceye kadar sodyum bikarbonat 

verilmesi
C)   Vazopressör ilaçlarla tansiyonun yükseltilmesi
D)   Böbrek kan akımının diüretiklerle arttırılması
E)   Entübe edilerek solunum cihazına bağlanması

Doğru cevap: A

22. Karın bölgesindeki ateşli silah yaralanması sonucu acil 
servise getirilen hastanın, ilk resüsitasyonu takiben kan 
basıncı 110/80mm Hg’ye yükseliyor. Bu esnada bakılan kan 
gazlarında pH: 7.25; pO2:95 mmHg; pCO2: 25 mmHg; HC03-: 
15 mEq/L olarak ölçülüyor.

 Bu hastadaki asit baz dengesizliğini tedavi etmenin en 
iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sodyum bikarbonat verilmesi
B) Dekstran 70 verilmesi
C) Hiperventilasyon yaptırılması
D) Dengeli kristalloid solüsyonu verilmesi
E) Albumin verilmesi

Doğru cevap: D

23. Yetmiş iki yaşında erkek hasta karın ağrısı nedeniyle acil 
servise başvuruyor. Akut mezenterik oklüzyon tanısı konulan 
hastada arteryal kan gazı analizinde metabolik asidemi tespit 
ediliyor.

 Bu hastada hücresel düzeydeki metabolik durumu yansıtan 
en spesifik parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serum laktat düzeyi
B) Arteryal pH <7,35
C) Beyaz küre sayısı > 20.000/mm3

D) Arteryal kan CO2 düzeyi
E) Arteryal kan O2 düzeyi

Doğru cevap: A

24. Şoktaki hastada uygulanan resusitasyonun hücresel 
düzeyde başarılı olup olmadığını ölçmede aşağıdaki 
parametrelerden hangisinin yeri yoktur?

A) PaO2     B) Serum laktat düzeyi
C) Baz açığı    D) Santral venöz basınç

E) Gastrik tonometri

Doğru cevap: D
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SEPTİK ŞOK
• Bakteriyemi, sepsis, ciddi sepsis, septik şok ve çoklu organ yetmezliği birbiriyle iç içe 

sıkça karıştırılan klinik tablolardır, bakteriyemi ile başlayan klinik tablo çoklu organ 
yetmezliği ile sonuçlanabilir bu süreçte aşağıdaki değişiklikler olabilir.

Vazodilatatuvar Şok Etkenleri

Enfeksiyona sistemik cevap (sepsis)

Enfeksiyöz olmayan sistemik inflamasyon
• Pankreatit, yanık, travma, aspirasyon

Anafilaksi

Akut adrenal yetmezlik

Uzamış, ciddi hipotansiyon (tüm son evre şoklar)
• Hemorajik şok, Kardiyojenik şok, Kardiyopulmoner by-pass

Metabolik
• Hipoksik laktik asidoz
• Karbon monoksit zehirlenmesi

Enfeksiyon ve SIRS arasındaki ilişki

@ Sistemik İnflamatuvar Cevap Sendromu (SIRS)

• Vücut ısısı ≥ 38°C veya ≤36°C
• Kalp hızı ≥ 90 atım/dakika
• Solunum hızı ≥ 20/dakika veya PaCO2 ≤32 mmHg veya mekanik ventilasyon
• Beyaz küre ≥ 12000/mm3 veya ≤ 4000 / mm3 veya ≥ % 10 band formu

• İki veya daha fazla kriter sağlanması SIRS tanısı koydurur.

Sepsis:
ü Sepsis, enfeksiyona karşı verilen sistemik cevaptır.
ü Belirlenebilir bir enfeksiyon odağı ile birlikte SIRS tanısı alması sepsis olarak 

tanımlanır.

Ciddi (Ağır, Şiddetli) Sepsis:
ü Perfüzyon yetersizliği ve buna bağlı organ fonksiyon bozukluğu ile birlikte sepsisin 

bulunmasıdır.
ü Bu hastalarda hipoperfüzyon kriteri olarak aşağıdakilerden biri bulunur.
Ø Sistolik kan basıncı < 90 mmHg veya Kan basıncındaki azalma > 40 mmHg
Ø Laktik asidoz
Ø Oligüri
Ø Akut mental durum değişikliği
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Septik Şok:
• Ciddi sepsisi olan ve yeterli sıvı tedavisine cevap vermeyen ve hipotansif kalmaya 

devam edip, sistolik kan basıncını sürdürmek için vazoaktif ilaç gereksinimi olan 
hastaları tanımlar.

• Septik şok en sık karşılaşılan vazodilatasyon şokudur.
• Ciddi sepsis veya septik şoku olan hastalarda arteriyel vazodilatasyona bağlı 

hipotansiyon olur.
• Hipotansiyon, damar düz kaslarının kontraksiyon yetersizliğine bağlı 

gelişir.
• Vazodilatasyon şokunda hem periferik vazodilatasyon hem de vazokonstriktör ilaçlarla 

tedaviye direnç vardır.
• Septik şoklu hastalarda tipik olarak kalp debisi normalin iki katı kadar artar ama 

iskelet kası gibi kapiller yoğunluğu yüksek organlardaki kontrolsüz vazodilatasyon, 
sistemik vasküler direnci azalttığı için yine de hipotansiyon gelişir.

• Artmış kalp debisine rağmen hipotansiyon nedeniyle kalp, beyin, karaciğer 
gibi kritik organların perfüzyonunda sorun vardır.

SIRS Kriterleri

Genel değişkenler Hemodinamik değişkenler

• Ateş (iç ısı >38.3°C)
• Hipotermi (iç sıcaklık <36°C)
• Kalp hızı >90 dakika
• Takipne
• Mental durumda değişiklik
• Belirgin ödem ve pozitif sıvı 

dengesi(>20 mL/kg 24 saatte)
• Diyabet yokluğunda hiperglisemi

• Arterial hipotansiyon (sistolik kan 
basıncı <90 mm Hg, OAB <70 mm Hg 
veya sistolik kan basıncı azalma >40 
mm Hg)

• SvO2>70 %  (venöz oksijen 
satürasyonu)

• Kardiak indeks >3.5 L/dk/m2

İnflamatuar değişkenler Organ disfonksiyonu değişkenliği

• Lökositoz (BK >12,000)
• Lökopeni (BK <4000)
• Bandemi (>10 % band formu)
• Plazma C-reaktif protein >2 

standart deviasyon normalin 
üstünde

• Plazma prokalsitonin >2 standart 
devisyon normalin üstünde

• Arterial hipoksemi
• Akut oliguri
• Kreatinin artışı
• Koagülasyon anormallikleri
• Ileus
• Trombositopeni
• Hiperbilirubinemi

Doku perfüzyon değişkenleri

• Hiperlaktatemi
• Azalmış kapiller dolgunluk

• Sepsis günümüzde (sepsis 3.0 kılavuzlarına göre), enfeksiyona karşı uygunsuz konak 
yanıtına bağlı organ disfonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. 

• Organ disfonksiyon ise SOFA (Sequential Organ Failure Assessment-Sıralı 
Organ Yetmezliği Değerlendirmesi) skorlamasına göre ≥2 puan almasıdır.

• Çoklu organ disfonksiyonu en az iki sistemde 2 veya üzerinde puan 
almasıdır.

• SOFA skoru; PaO2/FiO2 oranı, bilirubin, trombosit sayısı, ortalama arter basıncı (OAB), 
Glasgow koma skalası (GKS) skoru, kreatinin seviyesi ve idrar çıkışını değerlendirir. 

• SOFA skorunun 2 veya daha fazla olması, sepsisin hayatı tehdit edici doğasını gösteren, 
%10 hastane içi ölüm riski ile ilişkilidir.

• Puanlama sisteminin kısaltılmış bir versiyonu olan hızlı SOFA (quick SOFA), sepsis 
şüphesi olan hastalar için bir tarama ve izleme aracı olarak kullanılmaktadır. 
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• Hızlı SOFA’da kullanılan kriterler: Bozulmuş mental durum (Glasgow koma skoru 
<13), hipotansiyon <100 mmHg ve takipne >22/dakika 

• Hızlı SOFA; 3 kriterden 2’sini karşıladığında sepsiste sonuçların kötü olacağını 
öngörmektedir.

• Eski terminolojide kullanılan şiddetli sepsis, yeni başlayan organ yetmezliği ile 
birlikte sepsis olarak tanımlandı. Fakat  günümüzde artık şiddetli sepsis tanımı gereksiz 
olarak kabul edilmektedir. Çünkü tanım gereği bütün sepsisler organ disfonksiyonunu 
içerir.

• Sepsis 3.0 kılavuzlarına göre septik şok, dolaşım ve hücresel metabolik 
düzensizliklerin ölüm riskini önemli ölçüde arttıracak kadar derin olduğu bir sepsis alt 
kümesi olarak tanımlanmaktadır. Septik şok, sepsis ile birlikte ortalama arter basıncını 
(OAB) ≥ 65 mmHg sağlamak için vazopressör ihtiyacı ve yeterli sıvı resüsitasyonuna 
rağmen serum laktat düzeyinin >2 mmol/L olması şeklinde tanımlanmaktadır.   

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment-Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi)

SİSTEM
SKOR

0 1 2 3 4

Solunum
PaO2/FiO2, 
mmHg (kPa)

≥400 (53.3) <400 (53.3) <300 (40)
<200 

(26.7) Solunum 
desteği ile

<100 
(13.3) Solunum 

desteği ile

Koagülasyon
Platelet x 103/µL

≥150 <150  <100 <50 <20

Karaciğer
Bilirubin, 
mg/dL (µmol/L)

<1.2 
(20)

1.2-1.9 
(20-32)

2-5.9 
(33-101)

6-11.9 
(102-204)

>12 
(204)

Kardiyovasküler OAB≥70mmHg OAB<70mmHg

Dopamin <5 
µg/kg/dk veya 
Dobutamin 
herhangi bir doz

Dopamin 5.1-15 
µg/kg/dk veya 
Epinefrin ≤0.1 
µg/kg/dk veya 
Norepinefrin 
≤0.1 µg/kg/dk

Dopamin >15 
µg/kg/dk veya 
Epinefrin >0.1  
µg/kg/dk veya 
Norepinefrin 
>0.1 µg/kg/dk

Merkezi Sinir 
Sistemi
Glasgow koma skoru

15 13-14 10-12 6-9 <6

Renal
Kreatinin 
mg/dL (µmol/L)

<1.2 
(110)

1.2-1.9 
(110-170)

2-3.4 
(171-299)

3.5-4.9 
(300-440)

>5 
(440)

İdrar çıkışı 
mL/ gün 

< 500 < 200

OAB: Ortalama arter basıncı, PaO2: Parsiyel oksijen basıncı, FiO2: Solunan havadaki oksijen yüzdesi

Fizyopatoloji
ü Septik şok, bakteriyel veya fungal patojenin enfeksiyona vücudun cevabının bir 

sonucudur.
ü Enfeksiyona karşı verilen bu cevap aşırı olursa veya lokalize olmaktan çok sistemik 

olursa sepsis bulguları
Ø Kalp debisi artar
Ø Periferik vazodilatasyon
Ø Lökositoz
Ø Hiperglisemi
Ø Taşikardi

ü Septik şoktaki vazodilatasyonda endotel hücrelerinden salınan, güçlü bir vazodilatör 
olan nitrik oksidin de rolü vardır.
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ü Septik şoktaki hastalarda plazma vazopressin düzeylerinde de azalma vardır.
ü Septik şoklu hastalarda hipotansiyona katkıda bulunan ikinci önemli faktör 

miyokard fonksiyon bozukluğudur.
ü Bu hastalarda artmış kalp debisine rağmen kardiyak fonksiyonlar bozuktur.
ü Sepsis sırasında yükselen TNF-α ve IL-1’in kalp kası üzerine direkt toksik etkileri 

olduğu iddia edilmektedir.

Geç (Hipodinamik) Septik Şok

ü Septik hastaların çoğunda kalp debisi yüksek ve sistemik vasküler direnç düşüktür
ü Ancak (geç dönemde) bazı septik hastalarda sıvı tedavisine ve hatta vazopressör 

desteğine rağmen kalp debisi düşük olabilir.
ü Bu grupta mortalite daha yüksektir.

Tanı
ü Septik şokun klinik bulgularının belirgin hale gelmesi ve tedavinin başlaması genellikle 

enfeksiyon kaynağının veya sorumlu patojenin bakteriyolojik tanımlamasından önce 
olur.

ü Ateşle birlikte taşikardi, takipne ve konfüzyon, oligüri veya hipotansiyon gibi 
hipoperfüzyon belirtilerinin olması enfeksiyon kaynağı için titiz bir araştırmayı 
gerektirir.

ü Bu araştırma sırasında fizik muayene, yaraların gözden geçirilmesi, damar içi 
kataterlerin ve diğer yabancı cisimlerin değerlendirilmesi, gerekli kültürlerin 
alınması ve gerekli görüntüleme yöntemlerinin yapılması gerekir.

ü Kan kültürleri

Ø Hastaların çoğunda kan kültürlerinde üreme olur.

En sık görülen 

Üç gram negatif bakteri Üç gram pozitif bakteri

• Escherichia coli (en sık Gram -) • Staphylococcus aureus (en sık Gram +)

• Klebsiella suşları • Enterococcus suşları

• Pseudomonas aeruginosa • Koagülaz-negatif Staphylococcus suşlarıdır.

ü Sepsisin erken dönemi ateş, hiperventilasyon ve respiratuvar alkaloz ile 
karakterizedir.

ü Erken dönemde ayrıca mental durum değişiklikleri ve deri lezyonları ve bazen 
hipotermi olabilir.

ü Sepsisin veya septik şokun başlangıcında hipotermik olan hastaların 
prognozu daha kötüdür.

ü Genellikle lökositoz vardır. Bazen immünsüprese/düşkün hastalarda veya sepsise 
bağlı yoğun tüketim sonucu lökopeni de olabilir.

ü Trombositopeni gram negatif sepsisin,  özellikle  çocuklarda  ve  yanık  hastalarında, 
erken göstergelerinden biridir.

ü Hiperventilasyona bağlı respiratuvar alkaloz, perfüzyon bozukluğuna bağlı 
metabolik asidoz görülür.

Tedavi

ü Öncelikle hasta şoktadır ve uygun şekilde resüsite edilmelidir.


