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Hipo-volemia

 Azalmış-volüm 

– İntravasküler 

• Kan

• Plazma
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Böbrek 3.Boşluk



GIS

 Kusma 

 Diyare 

 Kanama 

 Eksternal 

drenaj

 Mide, pankreas, safra kesesi, bağırsaklardan

 3-6 L sıvı lümene sekrete edilir.

 100-200 cc gaita ile atılır

.

 Sekresyon artışı

 Reabsorbsiyonda azalma

 Kanama



GİS sıvıları elektrolitleri

Mide: Na:60 , K:30, H:70  Cl 120 HCO3 25 mEq

Safra : Na 140 , K:5 , HCO3:40 mEq,Cl:100

Pankreas : Na:130 , K: 15 , HCO3 80,Cl:75mEq

Duodenum :Na:140, K:5,  Cl:80, HCO3 (–)

İleum : Na:140, K:5, Cl:80, HCO3:30 mEq



Böbrek

 Diüretik

 Ozmotik diürez
 glikozüri

 Tuz kaybettiren 

nefropati
 PKBH

 Hipoaldosteroni

zm

 130-180 L glomerüler kapillerden filtrasyon

 %98-99 tübüllerden reabsorbsiyon

 1-2 L idrar

 Tübüler reabsorbsiyonda %1-2 azalma, 2-4 L Su ve Na kaybı

 <GFR 25 ml/dk konsantrasyon bozulur, 10-40 meq/gün 

zorunlu Na kaybı olur. Sıkı Na kısıtlamasında dikkat !

 Tuz kaybettiren nefropati (Tübüler ve interstisyel hastalıuklar

ör PKBH): > 100meq/gün Na, 2 L su



Deri 

 Ter 

 Yanık 

 Sıcak ve kuru havada ter >1-2 L/gün



3.Boşluk

 İntestinal 

obstrüksiyon

 Crush 

 Kırık

 Akut pankreatit

 Kalça kırığında 1500-2000 cc kanama olabilir.

 Travma / abdominal aort anevrizması rüptürü

 Peritonit 

 Major venöz sistem obstrüksiyonu



Bulgular

Volüm azalması

 Çabuk yorulma

 Susama 

 Kramp 

 Postural hipotansiyon

 Karın ağrısı

 Göğüs ağrısı

 Letarji

 Konfüzyon

 Mezenter iskemi

 Koroner 

 Serebral 

 Oligüri

Elektrolit ve Asit-Baz

 Güçsüzlük
 Hipo/Hiperkalemi

 Poliüri, polidipsi
 Hipokalemi 

 Takipne 
 Asidoz 

 Möromüsküler iritabilite, 

Konfüzyon 
 Met. Alkoloz

 Letarji, konfüzyon, 

epileptik atak, koma
 Hipo/Hipernatremi

 Aşırı tuz isteği
 Primer adrenal yetmezlik

 Kusma

 Diyare

 Poliüri

 Yanıklar

 Ağrı (3.Boşluğa 

sekestrasyon)

Sıvı kaybı nedenleri



Fizik Bakı

İnterstisyel volüm azalması

 Deri turgor

 Bacak

Ön kol

 >55 yaş

 Bacak iç taraf

 Sternum 

 Aksilla kuruluğu

 Ciltte pigmentasyon (el ve 

ağız mukozası

 Primer  adrenal yetmezlik

 Dil, ağız mukozası

Plazma volüm azalması

 Hipotansiyon 

Nörohumoral  

vazokonstriksiyon

 Ortostatik 

 Korotkoff seslerinin 

şiddetinde azalma

 Radiyal nabız şiddetinde 

azalma

 Juguler venöz basınç 

azalması 

 Normalde %70 kan volum 

venöz dolaşımdadır.

 Louis açısından itibaren 5 cm

 Normal CVP 5-10 cm H2O



Laboratuvar
 Oligüri 

 Konsatrasyon yeteneği bozuksa

 Üre atılımı yüksek ise  

 BUN artışı 
 Üre üretimi artışı (Steroid tedavisi)

 Tübüler reabsorbsiyon

 GIS kanaması

 BUN/Krea 10:1 (Normal) artmıştır. 
 Prok. Na reabsorbsiyonla birlikte Üre reabsorbsiyonu artar.

 Hipo/Hiper Na

 Hipo/HiperK

 Metabolik Alkoloz/Asidoz

 Anemi/Polisitemi

 Hipo/Hiper albuminemi



Tanı 

 [Na] idar <20 meq/L : HİPOVOLEMİ
 Metabolik alkoloz: (Kusma ve N/G olanlarda) filtre edilen Bikarbonat artar, Na ile birlikte 

Bikarbonat atılımı artar.  

 [CI] idar <20 meq/L

 Tuz kaybettiren durumlar  [Na] idar >20 meq/L
 Diüretik, böbrek hastalığı, renal iskemi, akut GN, bilat.RAS

 [Na] idar <20 meq/L: 
 Kalp yetmezliği: kardiyak debi düşüklüğüne bağlı efektik arter kan volümü düşük

 Siroz: Splanknik vazodilatasyon ve sıvı

 NS



Tanı 

 FE [Na] < Hipovolemi 

 FE [Na] >1 Olügüri ATN ye bağlı olabilir.

 İdrar ozmolalitesi > 450 mosm/kg
 <  450 

 Böbrek hastalıkları

 Ozmotik diürez nefrojenik Dİ

 Dansite : solüt sayısı değil kitlesi ile ilgilidir, daha az spesifiktir.
 >1015

 Prtoteinüri ve radyokontrast sonrası yüksek olabilir.

 TİT: Normal 

 LVEDP ve vasküler direnç: doku perfüzyonunu belirler.
 Sol kalp yetmezliği: CVP değişmez.

 CVP düşük ise sıvı yüklemesi sonrası Akciğer ödemi olabilir.

 Sadece sağ kalp yetmezliğinde (Kor pulmonale, akut sağ MI) hipovolemik 

olsa bile CVP yüksektir.



Hidrasyonu Değerlendirmede
Diğer Tanı Yöntemleri

Transözofageal ekokardiyografi

Gastrik tonometri

Doku pH ölçümü



TARİHÇE

1831 ilk intravenöz sıvı uygulaması (Thomas 

Latta)

1930 intravenöz solüsyonların gelişimi

Vietnam savaşı- hipertonik sıvıların yükselişi

1970 kristalloid/ kolloid savaşı

1980 glukoz toksisitesi

Günümüzde –tekrar düşünme: kısıtlı/ serbest



Tedavi 

 Hipovolemik şok: Sıvı açığı bilinmez?

 Geç kalındığında: Doku perfüzyonu geri dönüşümsüz  

hasar bırakabilir
 Vasküler ton kaybolur 

 Sistemik vasküler direnç düşer

 Kan kapillerde ve dokularda göllenir

 Vazoaktif ilaçlara yanıt alınmaz

 1-2 L izotonik doku perfüzyonu sağlanıncaya kadar hızlı 



Sıvı verilirken

Dikkat

Kan basıncı 

 İdrar çıkışı

Mental durum

Periferik perfüzyon

Dikkate alınmaz!

 Periferik ödem
 akut dilüsyonal 

hipoalbuminemiye bağlı gelişir



Tedavi 

 Sıvı replasmanına yanıt yoksa 

 CVP ölçülür

 Pulm.kapiller kama basıncı 

 Altta yatan kardiyopulmoner hastalık varsa

 CVP izleme şansı yoksa:

 Respirofazik Arter basınç trasesinde varyasyon

 Sistolik arter basıncı ve nabız basıncında: Büyük respirofazik  

varyasyon  varsa: Persistan hipovolemi ve sağ ventrikül underfilling

 Respirofazik nabız basıncı varyasyonu:

Cardiyak debi LV preload artışına yanıt olarak artar.

 Yalnız mekanik ventilasyona bağlılarda kullanılabilir!



Figure 1. Example of respiratory variation in arterial pressure. The pulmonary artery pressure (PAP) and central venous pressure (CVP) show a rise in 

pressure during inspiration. The dUp and dDown components of spontaneous variations in arterial pressure are shown. The bars at the bottom mark 

inspiration. The arrow at the point marked “apnea” represents the end-expiration value for determining dUp and dDown.

Am J Respir Crit Care Med, http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.200211-1360CC Published in: Sheldon Magder; Am J Respir Crit Care Med 2004, 169, 

151-155. DOI: 10.1164/rccm.200211-1360CC © 2004 The American Thoracic Society

İnspiryumda kalp etrafında basınç artar.

 Sağ kalp output azalır

 Sol kalp output azalır

 SKB düşer.

http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.200211-1360CC


Effect of decreasing volume on SPV
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Increase in abdominal pressure on 

circuit function curve
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False positive SPV.  Increased SPV due to decreased thoracic compliance (due markedly distended 

abdomen)  Patient was not volume responsive. 

Case 
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Same patient next day.  The CVP was 10 mmHg and the patient was negative  800 ml but the SPV and dPP 

are minimal because the abdomen was decompressed and the thoracic compliance improved.

Case - continued

E15



Replasman Sıvısı

 Ciddi volüm açığında (kanamalar hariç) kristaloidler

 Hücre dışı dağılım nedeniyle 1.5-3 kat daha fazla verilmesi gerekse 

de kristaloidler (özellikle izotonik) plazma volüm genişleticisi olarak 

kolloidler kadar etkindir.



Hipoalbuminemi de kolloidler akciğer 
ödemi riskine karşı daha iyidir??



Hipoalbuminemi de kolloidler akciğer 
ödemi riskine karşı daha iyidir??

• Alveol kapiller albumine göreceli olarak daha 

geçirgendir.

• Subkutan dokudan daha yüksek interstisyel onkotik 

basınç

• Hipoalbuminemi durumunda paralel olarak olveolar 

intersitisyel protein konsantrasyonu da düşer.

• Transkapiller onkotik gradyan çok azdır.

• Pulmoner ödem gelişme eğilimi düşüktür.

• Akut izotonik verilmesi ile kolaylaşmış hipoalbuminemi 
– periferal ödem yaptığı halde 

– akciğer ödemi yapmaz.



Kristaloid ? Kolloid ?



Colloids versus crystalloids for fluid 
resuscitation in critically ill patients. 
Cochrane Database Syst Rev 2000; 

:CD000567.

• A meta-analysis of 55 studies, published before the 

above trial, pooled and analyzed data from nearly 

3000 critically ill patients randomly assigned to 

treatment with albumin or crystalloid. There was no 

evidence for either improved outcome or increased 

mortality in patients given albumin.

http://www.uptodate.com/online/content/abstract.do?topicKey=cc_medi%2F14949&refNum=18




CRISTAL study (2013,JAMA)

• Hipovolemik şok tedavisinde (kanama hariç)

• 9 yıl, çok merkezli, N= 2857 hasta

• 28 günlük mortalite ve RRT ihtiyacı açısından fark yok

• Kolloid grup: 

– Mekanik ventilasyon ihtiyacı daha az (13.5 gün&14.6 gün)

– 90 günlük moratlite daha az (%31 & %34)

• Çalışmanın kısıtlamalar

– Açık-uç dizayn

– Çalışma süresi

– Sıvıların heterojen olması



Date of download:  11/14/2015
Copyright © 2015 American Medical 

Association. All rights reserved.

From: Effects of Fluid Resuscitation With Colloids vs Crystalloids on Mortality in Critically Ill Patients 

Presenting With Hypovolemic Shock: The CRISTAL Randomized Trial

JAMA. 2013;310(17):1809-1817. doi:10.1001/jama.2013.280502

Patient Enrollment in the Colloids Versus Crystalloids for the Resuscitation of the Critically Ill (CRISTAL) Trial

Figure Legend: 



Date of download:  11/14/2015
Copyright © 2015 American Medical 

Association. All rights reserved.

From: Effects of Fluid Resuscitation With Colloids vs Crystalloids on Mortality in Critically Ill Patients 

Presenting With Hypovolemic Shock: The CRISTAL Randomized Trial

JAMA. 2013;310(17):1809-1817. doi:10.1001/jama.2013.280502

Cumulative Incidence of Death Within First 28 Days After Randomization
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Date of download:  11/14/2015
Copyright © 2015 American Medical 
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From: Effects of Fluid Resuscitation With Colloids vs Crystalloids on Mortality in Critically Ill Patients 

Presenting With Hypovolemic Shock: The CRISTAL Randomized Trial

JAMA. 2013;310(17):1809-1817. doi:10.1001/jama.2013.280502

Assessment of Treatment × Diagnosis Interaction and Death Within First 28 DaysHR indicates hazard ratio; ICU, intensive care unit. 

P = .70 for interaction of homogeneity of HR across the 3 strata, which was calculated using the Gail and Simon statistic test.

Figure Legend: 



Albumin

• Daha hızlı plazma volüm replasmanı (salin ¾ 

interstisyuma kaçar)

• Dilusyonel hipoalbuminemi  riski yok, daha az pulmoner 

ödem 

• ?





Hiperonkotik Nişasta

 Hiperonkotik nişasta: ABH ve RRT ihtiyacı ve mortalite yüksektir.
• Schramko A, Suojaranta-Ylinen R, Kuitunen A, et al. Hydroxyethylstarch and gelatin solutions impair blood coagulation after cardiac surgery: a prospective randomized 

trial. Br J Anaesth 2010; 104:691.

• Wiedermann CJ. Hydroxyethyl starch--can the safety problems be ignored? Wien Klin Wochenschr 2004; 116:583.

• Gattas DJ, Dan A, Myburgh J, et al. Fluid resuscitation with 6 % hydroxyethyl starch (130/0.4 and 130/0.42) in acutely ill patients: systematic review of effects on mortality 

and treatment with renal replacement therapy. Intensive Care Med 2013; 39:558.

• Zarychanski R, Abou-Setta AM, Turgeon AF, et al. Association of hydroxyethyl starch administration with mortality and acute kidney injury in critically ill patients requiring 

volume resuscitation: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2013; 309:678.

• Haase N, Wetterslev J, Winkel P, Perner A. Bleeding and risk of death with hydroxyethyl starch in severe sepsis: post hoc analyses of a randomized clinical trial. Intensive 

Care Med 2013; 39:2126.

• N=7000 YBÜ hastası
– %6 Hydroxyethyl starch&İzotonik 

– ABH:  HES grubunda artmış (%7 & %5.8)

• 2 metaanaliz 
– HES grubunda mortalite ve RRT yüksek (RR 1.08-1.09)

• Gattas DJ, Dan A, Myburgh J, et al. Fluid resuscitation with 6 % hydroxyethyl starch (130/0.4 and 130/0.42) in acutely ill patients: systematic review of effects on mortality 

and treatment with renal replacement therapy. Intensive Care Med 2013; 39:558.

• Zarychanski R, Abou-Setta AM, Turgeon AF, et al. Association of hydroxyethyl starch administration with mortality and acute kidney injury in critically ill patients requiring 

volume resuscitation: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2013; 309:678.

• 6S çalışması : Septik şok hastalarında
– Ringer Laktat & HES grubunda mortalite ve RRT yüksek
Perner A, Haase N, Guttormsen AB, et al. Hydroxyethyl starch 130/0.42 versus Ringer's acetate in severe sepsis. N Engl J Med 2012; 367:124.

http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-severe-hypovolemia-or-hypovolemic-shock-in-adults/abstract/17
http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-severe-hypovolemia-or-hypovolemic-shock-in-adults/abstract/18
http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-severe-hypovolemia-or-hypovolemic-shock-in-adults/abstract/19
http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-severe-hypovolemia-or-hypovolemic-shock-in-adults/abstract/20
http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-severe-hypovolemia-or-hypovolemic-shock-in-adults/abstract/21
http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-severe-hypovolemia-or-hypovolemic-shock-in-adults/abstract/19
http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-severe-hypovolemia-or-hypovolemic-shock-in-adults/abstract/20
http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-severe-hypovolemia-or-hypovolemic-shock-in-adults/abstract/46


• Kan Ürünleri

• Hemorajik Şok:

– Aselüler oksijen taşıyan sıvılar kan tx yapılıncaya kadar ki 

süreçte verilir

• Tamponlanmış kristaloidler

• Büyük miktarda volüme açığında kullanılan

– İzotonik:Hiperkloremik metabolik asidoz riski ?

– Ringer laktat, Hartman %0.45 NaCI 75mmol/LNaHCO3

• N=2278, non-travma, çoğu post op hasta

• ABH ve RRT ihtiyacı açısından İzotonik alanlar ile fark yok.
• Young P, Bailey M, Beasley R, et al. Effect of a Buffered Crystalloid Solution vs Saline on Acute Kidney Injury Among Patients in the Intensive Care 

Unit: The SPLIT Randomized Clinical Trial. JAMA 2015; :1.

• Hipoperfüzyon: Laktik asidoz, pH< 7.1

– NaHCO3 ile tamponlanmış sıvıların etkisi ?

http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-severe-hypovolemia-or-hypovolemic-shock-in-adults/abstract/50


Klor-suz Sıvılar

• Çoğu iv sıvı hiperCI (ör: izotonik)

• Hiper CI ve CI kısıtlı sıvılar (Latatlı Hartman solüsyonu) 

karşılaştırıldığında: 

– Artmış ABH (renal vazokonstriksiyon ve azalan GFH)



21 çalışma, N=6253

Akut hasta veya cerrahi hasta

Hiperkloremik: 

İzotonik, izotonik içinde %4 

Albümin

&

Klor kısıtlı:

Laktatlı Hartman, Plazma-Lyte 

148, Klordan fakir albumin





Kritik hematokrit değerine ulaşıncaya kadar,  
her 1 ml kan kaybı 

3 - 4 ml ringer laktat veya % 0.9 NaCl
veya  

1:1 oranında kolloid ile replase edilebilir

300 ml eritrosit süspansiyonu 300 ml 
kristaloid ilavesi  ile 600 ml kan kaybına 
karşılık olarak verilebilir



CVP: 6-9 mmHg                        

güvenli 
sınırlar

İdrar akımı: 1 ml/kg

Oligüri ve taşikardi geliştiğinde volüm 
arttırılmalıdır



4
3

SIVILARIN İNFÜZYON HIZLARI

Damla/dk saatte/ml Günde/L

5 20 0,5

15 60 1,4

30 120 2,9

50 200 4,8

100 400 9,6

150 600 14,4

15 damla ~ 1cc

Hipertonik sıvılar  50 dam/dk, 

İzotonik sıvılar 150 dam/dk dan daha hızlı 

verilmezler



• Hatırlatma !

Osmol-miliOsmol: Osmotik olarak aktif
partikül ve iyon sayısıdır.

Ör: %0.9 NaCl çözeltisinin osmolitesi;

9 gm=9000 mg/L NaCl,

23+35.5=58.5 NaCl mol ağırlığı,

9000/58.5=154 mEq Na,

9000/58.5=154 mEq Cl,

154+154= 308 mOsm



Kristalloid Solüsyonlar



Kolloid Solüsyonların Endikasyonları

Ciddi intravasküler sıvı kaybı olan 
hastalarda kan temin edilinceye kadar 
sıvı resüsitasyonu 

Ciddi hipoalbuminemi veya yanık gibi 
nedenlerle protein kaybı



Kolloid Solüsyonlar

Doğal Kolloid Solüsyonlar
İnsan albumini
Plazma protein fraksiyonu 
Taze donmuş plazma
Immunglobulin solüsyonları

Semisentetik Kolloid Solüsyonlar
1. Jelatin
2. Hidroksietil starch-nişasta (HES)
3. Dekstran



1. Jelatin Preparatları

Kollagenlerin hidrolizi ile elde edilir

Üre bağlı jelatin, polijelin (Haemaccel)

Süksinile jelatin, modifiye sıvı jelatin ( Gelofusine)

Pıhtılaşmayı etkilemezler

Böbreklerden atılırlar

Molekül ağırlıkları nispeten küçük 

Etkileri kısa sürer ( 2-3 saat)

500 ml’si 500 ml kan volümünü replase eder



2. Nişasta (Hydroxyethyl starch) HES

Mısır nişastasındaki amilopektinden üretilen 
hidroksietil bağı içeren glukoz molekülüdür

Hidroksietil bağı, amilaz tarafından 
parçalanmasını önler

Plazmada ve retiküloendotelyal sistemde uzun 
süre kalırlar



Nişasta (Hydroxyethyl starch) HES

1. Yüksek Molekül ağırlıklı (450-480 kDa)
 HES 450 (450 kDa) (Varihes® %6 500 ml. , Hespan ®)
 %6’lık solüsyonu izotonik bir çözeltidir
 Kendi hacmi kadar voküm etkisi yapar
 Volüm genişletici etkisi 6 saat sürer
 Hemodilüsyon amacı ile de kullanılabilir
 Günlük dozu 500-1000 ml. 
 Hextend dengeli elektrolitlerdeki %6’lık yüksek MA’lı HES  solüsyonu 

(670 kDa)

2. Orta Molekül Ağırlıklı (200 kDa)
 % 6 (İsohes®) ve %10’luk (Expahes®) solüsyonlar halinde bulunur
 Günlük dozları 250-1000 ml/gün
 İsohes izo veya hiperonkotiktir
 Expahes hiperonkotiktir ve hacminin % 130’u kadar volüm etkisi yapar



3. Dekstranlar

Yüksek molekül ağırlıklı doğal polisakkaritlerin
hidrolizi ile elde edilirler

Dekstran 70 (Macrodex ) : Uzun etkili (6 saat)

Hemorojik şokta daha etkili

Dekstran 40 (Rheomacrodex) : Etki süresi (3-4 saat)  

Kan akımını kolaylaştırır
Periferik tıkayıcı hastalıklar, serebrovasküler yetmezlik
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5
5
Sık Kullanılan Parenteral Sıvılar

Solüsyonlar

Na+

(mEq/

L)

K+

(mEq/

L)

Ca+2

(mEq/

L)

Mg+2

(mEq/

L)

Cl-

(mEq/

L)

HCO3
-

(mEq/

L)

Dekstr

oz

(g/L)

mOsm/

L

Hücredışı sıvı 142 4 5 3 103 27 __ 280-310

Laktatlı Ringer 130 4 3 2 109 28 __ 273

%0.9 NaCl 154 __ __ __ 154 __ __ 308

%0.45 NaCl 77 __ __ __ 77 __ __ 154

Dekstroz %5 __ __ __ __ __ __ 50 252

Dekstroz %5 

laktatlı Ringer
130 4 3 __ 109 28 50 525

%3 NaCl 513 __ __ __ 513 __ __ 1026

%6 Hetastarch 154 __ __ __ 154 __ __ 310

%10 Dextran 40 0/154* __ __ __ 0/154* __ __ 300

%6 Dextran 70 0/154* __ __ __ 0/154* __ __ 300

*Dekstran solüsyonları %5 dekstroz veya %0.9 NaCl (154 mEq Na+, 154 mEq Cl-) içinde olabilir.




