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Şok Klasifikasyonu 
Şok, oksijen taşınmasının vücudun meta-
bolik ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği 
durumlarda ortaya çıkan bir sendrom-
dur(l). Sübjektif klinik belirtiler ve labora-
tuvar anormallikleri ile tanımlanır, belli bir 
süre devam eder. Hem sebebe hem de be
lirtilere yönelik tedavi yapılmalıdır. Ancak 
tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar 
başarılı olunur, yeterli tedavi yapılmazsa 
klinik tablo ilerler. Hücre membran fonksi
yonu bozulur, anormal hücre metabolizma
sı başlar, hücre ölümü, organ hasarı oluşur 
ve ölümle sonuçlanır. 
Şok terimini ilk kez 1743 yılında İngiliz 
Sparrow kullanmıştır(l). Konu üzerindeki 
çalışmalar, bu tarihten itibaren devam et
mektedir. 1872 yılında Gross şoku yaşam 

makinasındaki gerekli bağlantıların ayrış
ması olarak tarif etmiştir(l). 1895'de John 
Collins ölüm sahnesine bir anlık ara tarifi 
ile soğuk ıslak bir cilt ve zayıf bir nabızla 
şoku tanımlamıştır. Bu yüzyıl boyunca şok 
terimi travma ve kanamanın yol açtığı sis
tendik arterial hipotansiyonla eşdeğer ola
rak kullanılmıştır. Bugün ise asıl olayın hi-
poperfüzyon olduğu bilinmektedir. Günü
müzde şok. doku perfüzyonunun ileri dere
cede azalması sonucunda dolaşım sistemi
nin hücrelerin yaşaması için gerekli mad
deleri temin etmede ve doku metabolizma
sı ürünlerini uzaklaştırmasındaki yetersizli
ği olarak tanımlanabilir! 1). 
Şok genel olarak altta yatan etyolojiye gö
re sınıflandırılır(2,3). Değişik sınıflandırma
lar yapılmıştır. 
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1- Hipovolemik Şok 
a-) Kan kaybı (kanama şoku) 

*Eksternal kanamalar 
Travma 
Gastrointestinal sistem 
kanamaları 

* Internal kanamalar 
Hematom 

b-) Plazma kaybı 
* Yanıklar 

C-) Sıvı elektrolit kaybı 
* Eksternal 

Kusma 
Diare 
Aşırı terleme 
Hiperosmolar durumlar 
(diabetik ketoasidoz) 

* internal (3. Boşluk) 
Pankreatit 
Asit 
Bağırsak tıkanıklığı 

2- Kardiyojenik şok 
a-) Disritmiler 

* Taşiaritmiler (Hemen hemen da
ima ventriküler orijinli) 

* Bradiaritmiler 
b-) Pompa yetmezliği (Myokard infarktü-

süne sekonder ya da diğer kardiyomiyopa-
tiler nedeniyle) 

c-) Akut valvül fonksiyon bozukluğu (Re-
gürjitasyona neden olan lezyonlar) 

d-) Ventrikül duvar ve septum yırtılması 
3- Obstrüktif Şok 

a-) Perikard hastalıkları (tamponat, peri-
kardit) 

b-) Pulmoner damar hastalıkları (masif 
pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon, 
tansiyon pnomotoraks) 

c-) Kardiyak tümörler (atrial miksoma) 
d-) Tıkayıcı kapak hastalıkları (aort veya 

mitral stenoz) 
e-) Venöz geri dönüşte tıkanıklık (supin 

hipotansif sendrom) 
4- Distributif Şok 

a-) Septik şok 
b-) Anaflaktik şok 
c-) Nörojenik şok 
d-) Vazodilatatör ilaçlar (ganglion bloka

jı, otonom blokajı, spinal şok) 
e-) Akut adrenal yetmezliği 

5- Dissosiatif Şok 
a-) Oksit zehirlenmesi 
b-) Methemoglobinemi 

Şok nedenleri başında hipovolemi gelir ve 
en çok görülen şok nedenidir( 1,4,6). Vo-
lüm kaybı kan, plazma veya sıvı elektrolit 
şeklinde olabilir. Travma, yanık, mide du
odenum perforasyonu ya da ileus gibi du
rumlarda, aorta anevrizması, total kalça 
protezi gibi büyük ameliyatlarda kanamaya 
ilaveten anoksi ve permeabilite bozukluğu
na bağlı volüm kaybı ortaya çıkabilir. Bu 
bireylerde hastalıkları nedeniyle hipovole
mi önceden tahmin edilir ve tedaviye erken 
başlanırsa şok önlenir ve tam tedavi yapılır. 
Kardiyojenik şokta ise kalbin pompa gücü 
azalır(l,6). En sık neden myokard enfark
tüsü, konjestif kalp yetmezliği ve kalbe yö
nelik travmalardır. Erken ve doğru tanı 
çok önemlidir, tmkan varsa şok gelişmeden 
gerekli önlemler alınmalıdır. 
Obstrüktif şok(l,6); kalbe venöz dönüşün 
azaldığı durumlarda ortaya çıkar. Kalp 
tamponadı, pulmoner emboli, pnomoto
raks özellikle gebeliğin ileri dönemlerinde 
karşımıza çıkan supin hipotansif sendrom 
obstrüktif şok sebepleri arasındadır. Gebe 
uterusun sırt üstü pozisyonda yatarken Ve
na Kavaya yapmış olduğu bası nedeniyle 
kalbe venöz dönüş azalır, şok tablosu kar
şımıza çıkar. Bu nedenle gebelik, ileus, ka
rında asit birikimi gibi karında basınç artı
şı durumlarında hastaların sırt üstü pozis
yonda yatırılmaması gereklidir. 
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Distribütif şok(l,6); damar yatağının geniş
lemesi ve arteriovenöz şantaların artması 
sonucunda ortaya çıkar, en ciddi türü sep
tik şoktur. Günümüzde bile mortalitesi ol
dukça yüksektir. Anafılaktik, nörojenik ya 
da çeşitli vazodilatatör ilaçlarla distribütif 
şok ortaya çıkabilir. Akut adrenal yetmez
likte; adrenal korteks salgısı olan aldoste-
ron yokluğu nedeniyle sodyumun reab-
sorbsiyonu azalır ve sodyum klor ve su 
kaybı ortaya çıkar. Normalde sodyum ile 
yer değiştirecek olan potasyum ya da hid
rojen iyonları atılamaz, hiperpotasemi olu
şur. Kalp debisi azalır ve şok gelişir. Erken 
tedavi çok önemlidir. Birçok olgunun ilk 4 
gün içinde tedaviye rağmen ölümle sonuç
landığı bildirilmiştir. 
Dissosiatif şok; dokudaki oksijen azlığına 
bağlı olarak ortaya çıkan tablodur(l,6,7). 
Bilindiği gibi oksijenin %95'i hemoglobine 
bağlı olarak dokulara taşınır. Her 100 mL 
kanda ise 0.3 mL 0 2 eriyik olarak taşınır. 
Dokularda oksijenin hemoglobinden ayrıl
ması ısı. oksijen parsiyel basıncı. pH, 2.3-di-
fosfogliserat ve sıvılarda bulunan elektro
litlere bağlı olarak gerçekleşir ki bu işleme 
oksijen dissosiasyonu denir. Çeşitli neden
lerle oksijen ya da başka ajanlarla yer de
ğiştirmiş ya da hemoglobinden ayrılması 
engelleniyorsa (methemoglobinemi, kar
bon monoksit zehirlenmesi gibi) dokuda 
oksijen yetersizliği ve şok tablosu karşımı
za çıkar. Neden ne olursa olsun hücreye gi
ren oksijen ve tüketim maddeleri azalır, 
metabolizma sonucu oluşan maddeler biri-
kir(2,4). Organizma bazı mekanizmalarını 
harekete geçirerek olayı kompanse etmeye 
çalışır. Bu nedenle şok gelişimini basit ola
rak kompanse, dekompanse ve irreversibl 
dönemler olmak üzere 3 dönemde incele-
yebiliriz(6): 
1. Kompanse dönem: Hipovolemik şokta 

preload, kardiyojenik şokta ise kont-
raktibilite düşer. Septik şokta salınan 
mediyatörler myokardiyal depresyon 
ile kontraktibiliteyi, kapiller sızma ve 
vazodilatasyon nedeniyle preload'ı 
azaltarak kalp dakika atım hacmini et
kilerler ve sonuçta kan basıncı düşer. 
Bunlara karşı oluşan mekanizmaya 
kompanzasyon mekanizmaları ve şo
kun bu dönemine preşok denir. Hare
kete geçen mekanizmalarla perfüzyon 
basıncı ve vital organların kan akımı 
düzenlenmeye çalışılır. Tedavi tam ola
rak yapılırsa fonksiyonlar normal ola
rak kompanse edilir ve tam iyileşme gö
rülür. Mortalite bu dönemde çok azdır. 

2. Dekompanse dönem: Bu dönemde mik-
rovasküler ve hücresel bozukluklar or
taya çıkar. Bir ya da daha fazla organ 
hasarı olduğu için iyileşme uzun sürer. 
Ancak bu dönemde de başarılı tedavi 
yapılabilir. 

3. İrreversibl dönem: Geç kalınmış dö
nemdir. Vital organlardaki hasar yoğun 
tedaviye rağmen önlenemez ve ölüm 
kaçınılmazdır. 

Ş o k u n fizyolojisi ve fizyopatolojisi 
Son yıllarda daha çok mortalite düzeyi 
yüksek olan septik şok üzerinde durulmak-
taysa da genel olarak şok fizyolojisi ve fiz-
yopatolojisinin anlaşılmasında hipovolemik 
şok model olarak ahnmaktadır(4,5,6). Vü
cuttaki tüm dokuların fonksiyonlarını ya
pabilmeleri için oksijene gereksinim vardır. 
Dolaşımın en önemli görevi oksijenlenmiş 
kanı taşımasıdır. Kas dokusunda oksimyog-
lobinin bulunması istisna kabul edilirse ok
sijen dokularda depo edilmediğinden oksi-
datif metabolizma için kan akımı ile devam
lı olarak taşınması gerekir. Oksijen tüm 
kan komponentleri içinde kan akımına en 
çok bağımlı olanıdır ve taşınması kalp daki-
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ka atım hacmi ile kanın oksijen içeriğine 
bağlıdır. Arterial kan basıncını belirleyen 
faktörler kalp dakika atım hacmi ve siste-
mik vasküler dirençtir. Kalp dakika atım 
hacmi kalp hızı ve atım hacmine; atım hac
mi ise kontraktilite. ventrikül doluş hacmi 
(preload) ve ventrikülün boşalmasına karşı 
dirence (afterload) bağlıdır. Vasküler di
renç primer olarak damar çapı ile belirle
nir. Bu direncin büyük kısmını arter ve ar-
teriollerin kas tonusu oluşturur. Damar ça
pını belirleyen damar duvarındaki kasların 
tonusunu nörojenik, humoral ve myojenik 
faktörler düzenler. Şokta gelişen kompan-
zasyon mekanizmalarını 5 grup altında 
toplayabiliriz. 

1. Periferik ve santral sinir sistemi: Baro-
reseptörler. kemoreseptörler, merkezi 
sinir sisteminin iskemik yanıtı 

2. Endojen vazokonstriktörler 
3. Sol atrium gerilme reseptörleri 
4. Vücut sıvılarının reabsorbsiyonu 
5. Böbreklerde su ve tuz tutulması 
Kan basıncı 50 mm Hg altına yani norma
lin %30-40'ına düştüğünde merkezi sinir 
sistemi devreye girerek yaygın vazokonst-
riksiyon meydana gelir(5.6.7). Bu sistem 
kan basıncının hızla düzeltilmesinden so
rumludur. Dolaşım sisteminin otonomik 
kontrolü 4. ventrikül tabanında vazomotor 
merkezde bulunan nöronlarca sağlanır. Ba-
roreseptörler normal şartlarda inhibitör-
dürler ve Arkus aorta ve Sinus karotikum-
da bulunurlar. Arterial basıncın yükselme
si ile mekanik olarak gerilen reseptörlerin 
aktivitesi artar ve vazomotor merkezden 
gelen uyarılar azaltılır. Böylece merkez in-
hibe olur ve kan basıncı düşer. Endojen va
zokonstriktörler şokta kardiyovasküler 
dengenin sağlanmasında çok önemlidirler. 
Epinefrin. norepinefrin. dopamin gibi kate-
kolaminler vazokonstriksiyon oluştururlar 

ve şokta toksinlerin direk ve indirek etkisi 
ile salınan kinin, prostasiklin ve çeşitli pep-
tidlerin yol açtığı vazodilatasyona karşı en
dojen vazokonstriktör cevabı oluştururlar. 
50-160 mm Hg arasındaki kan basıncı deği
şiklikleri lokal otoregülasyonla düzeltilme
ye çalışılır. Çeşitli kompanzasyon mekaniz
malarına karşın gerekli tedavi yapılmaz ise 
bu mekanizmalar işlemez olur ve dekom-
panse döneme girilir. Kan basıncının düş
meye devam etmesi myokard perfüzyonu-
nun azalmasına; sempatik deşarja bağlı 
kalp hızı artışı ise myokardın oksijen tüke
timinde artışa neden olur. Böylece kalp da
kika atım hacmi ileri derecede azalır, doku 
perfüzyonu bozulur ve bu da iskemi ve asi-
doza yol açar. Asidoz direk olarak kalp ka
sını deprese ettiği gibi periferde vazodila-
tasyon yaparak atım volümünü indirek ola
rak da azaltır. 

Şokta klinik yaklaşım 
Şu bulguların varlığında şoktan şüphe edil-
melidir(6): 
1. Hipotansiyon olması: Sistolik kan ba

sıncı 90 mm Hg veya daha az olduğunda 
2. Vital bulguların ortostatik değişimi: 

Sırt üstü yatarken hipotansiyon bariz de
ğilse, hastanın arterial kan basıncı ve na
bız sayısı ayaklan sarkarak oturur pozis
yonda tekrarlanmalıdır. Değişiklik yoksa 
hasta ayağa kaldırılır ve ölçüm tekrarla
nır. Ölçümler arasında 3-5 dakika bek
lenmelidir. Sistolik kan basıncında 10-20 
mm Hg'den fazla düşüş ve nabızda daki
kada 15'den fazla artış intravasküler vo-
lüm değişikliğinin belirtisidir. Orta dere
cedeki hipovolemide kan basıncı değiş
meden nabız sayısı artar. Normovolemik 
ve periferik nöropatisi olan veya bazı an-
tihipertansif ilaçlar alan hastalarda or
tostatik kan basıncı düşüklüğü nabız 
hızlanması ile beraberdir. 
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3. Periferik hipoperfüzyon olması: Soğuk, 
soluk ve benekli ekstremite (livedo reti-
kularis) ile zayıf ya da hiç alınmayan pe
riferik nabız periferik hipoperfüzyonun 
işaretidir. 

4. Mental durum değişikliği: Şoktaki hasta 
normal mental durumdadır ya da ajite, 
konfüze. huzursuz ya da beyin perfüzyo-
nunun yetersizliğine bağlı olarak koma
da olabilir. 

Şok tedavisinde temel kavramlar 
1. Hastanın pozisyonu düzeltilir: Beyin 

kanlanmasını en fazlaya çıkarmak için 
ayakları yükseltilir. ısı kaybını önlemek 
için muayene ederken bile hastanın üstü 
örtülür. 

2. Yeterli oksijenizasyon sağlanmalıdır: 
Havayolu açıklığının temin edilmesi ge
reklidir. Maske, balon ve trakeal tüp ge
rektiğinden kullanılmak üzere hazır bu
lundurulur. Arterial kan gazları sonuçla
rına bakılarak hem oksijenin yeterliliği 
hem de hipoperfüzyon ciddiyeti tespit 
edilir. Metabolik asidoz varlığı ya da yok
luğuna göre kan gazı sonuçlarıyla daki
kada 5-10 mL maske ya da nazal kateter 
ile oksijen inhale ettirilir. 

3. Eksternal kanama varsa durdurulur: Di
rek elle bası yapılır. Travmatik amputas-
yon dışında turnike nadiren gereklidir. 

4. tntravenöz kateter yerleştirilir: Şokun ti
pine göre kateterin genişliği ve sayısı se
çilir. Hipovolemik şok düşünülüyorsa 16 
numara geniş bir kateter yerleştirilir. 
Elektrolit, renal fonksiyon, kan grubu ve 
kros tayini için venöz kan alınır. Masif 
kan kaybı varsa birkaç tane damar yolu 
açılmalıdır. Subklavian juguler ven kate-
terizasyonu kontrendikedir. Kardiyojenik 
şok düşünülüyorsa kardiyak enzim tayini 
yapılır. Nedeni bilinmeyen şokta geniş lu-
menli perkütan kateter yerleştirilir. 

Şokta tedavi 
1. Yeterli oksijenizasyon ve ventilasyon ya-

pılmalıdır(6). Maske ile CPAP uygulana
rak oksijen tedavisi yapılır, gerekirse en-
tübasyon ve mekanik ventilasyon uygu
lanır. Hemoglobin seviyesinin yeterli ol
ması gerekir. Hematokrit %30'un altında 
ise tam kan ya da eritrosit süspansiyonu 
verilir. Arterial kan gazı takibi yapılır(6). 

2. Monitörizasyonda kalp hızı. ritm. arteri
al ve venöz basınç Svvanz-Ganz kateteri 
aracılığı ile pulmoner arter basıncı ve 
kardiak output ölçülür. 

3. PA akciğer grafisi çekilmelidir. Ağır sep
sis olgularında akut respiratuar distres 
sendromunun erken tanısında yararlıdır. 
Takipne ve hipoksi mevcutsa PA akciğer 
grafisi normal olsa bile şüphelenilmeli-
dir(6). 

4. Septik şok tedavisinde en önemli basa
mak damar dışına kaçan sıvı volumünün 
yerine konulmasıdır.(3.4.6) 
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